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	 การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงท่ีสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิต	

และทรัพย์สิน	 จึงมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (ส�านักงาน	คปภ.)	

มีภารกิจหลักในการก�ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ด�าเนินอยู่ในกรอบกติกาตาม

กฎหมาย	ดูแลตรวจสอบให้บริษัทประกันภัยมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคง	 เป็นท่ีน่าเช่ือถือ	มีการ

บริหารจัดการท่ีดี	มีคุณภาพในการให้บริการ	และมีขีดความสามารถในการแขง่ขัน	รวมท้ังคุ้มครอง

ประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างรวดเร็ว	ถูกต้องและครบถ้วน	จึงจ�าเป็น

ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

ท่ีเปล่ียนแปลงไป	จึงได้จัดงาน	“การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย	ประจ�าปี	2562”	

หรือ	CEO	Insurance	Forum	2019	ขึ้นภายใต้ธีมงาน	“การยกระดับประกันสุขภาพสู่อนาคต

ท่ียั่งยืน”	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น	

แลกเปล่ียนความรู้	และประสบการณ์	 รวมท้ังรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาระบบการประกันสุขภาพของประเทศไทย	ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	จะน�าผล	ท่ีได้จากการ

ประชุมมาใช้พัฒนาระบบประกันภัยไทยให้เติบโตอยา่งยั่งยืน	

	 หนังสือ	CEO	Insurance	Forum	2019	เล่มนี้	จัดท�าขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพรข่้อมูลสรุปผล

การประชุมหารือการขับเคล่ือนธุรกิจประกันภัย	ประจ�าปี	2562	ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	หวังเป็นอยา่ง

ยิ่งว่า	จะเป็นบทสรุปท่ีเกิดประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนและพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

ใหก้้าวไปอยา่งมคุีณค่า	มกีารเติบโตอยา่งยัง่ยนื	มีความโปรง่ใส	มศีกัยภาพและเพิม่ขดีความสามารถ

ในการแขง่ขนัเทียบเท่ามาตรฐานสากล	ตลอดจนสรา้งความเชื่อมัน่และศรทัธาใหกั้บระบบประกันภัย

สูส่าธารณชนต่อไป	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เมษายน	2562

คำ�นำ�



สารบัญ
สารจากเลขาธิการ คปภ. 

กำาหนดการการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2562 

(CEO Insurance Forum 2019)

คำากล่าวรายงานการจัดงานประชุม 
โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร นายสุรินทร์ ตนะศุภผล

ปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง ทิศทางและนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำาปี 2562
โดย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

5

6

8

20

29

31

53

70

76

กลุ่มย่อยที่ 1

ยกระดับการกำากับการประกันสุขภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน

กลุ่มย่อยที่ 2 

กรอบแนวทางการดำาเนินการในการป้องปรามการฉ้อฉลในการประกันสุขภาพ

สรุปภาพรวมการประชุมกลุ่มย่อย

ภาคผนวกประมวลภาพบรรยากาศงาน

 CEO Insurance Forum 2019

คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำางาน

กลุ่มย่อยเตรียมความพร้อมการจัดประชุม

ผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2562

4

แนวทางการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
โดย Mr. Tony Chan, Associate Director Policy and Development Division, Insurance Authority

สรุปเนื้อหาการประชุมกลุ่มย่อย

65



การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 25624

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย	(ส�านักงาน	คปภ.)	ได้ริเริ่มจัดงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง

ด้านการประกันภัย	หรือ	CEO	Insurance	Forum	ขึ้นครั้งแรกในปี	2559	

ซึ่งปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีท่ี	4	 เพื่อใช้เป็นเวทีในการสื่อสารทิศทางและ

นโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทย	รวมท้ังมีการแลกเปล่ียน

ความรู	้ประสบการณ	์ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเหน็ท่ีเปน็ประโยชน	์อันแสดงถึง

สารจาก
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
เลขาธิการคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ศกัยภาพและความรว่มมอืกันระหว่างผูบ้รหิารส�านกังาน	คปภ.	ผูบ้รหิารบรษัิทประกันภัย	และภาคสว่นสมาคมท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ธุรกิจประกันภัย	 ท้ังนี้	การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยในปี	2561	ได้มีการสื่อสารทิศทางและยุทธศาสตร์

การก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยยุคดิจิทัลสู่แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด	รวมท้ังได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็น	

จ�านวน	3	กลุ่ม	ประกอบด้วย	กลุ่มท่ี	1	หัวข้อ	“Open	Data	for	Industry”	กลุ่มท่ี	2	หัวข้อ	“Enhancing	Insurance	Industry	

Conduct	of	Business”	และกลุ่มท่ี	3	หัวข้อ	“Insurance	Technology	Assurance	and	Risk	Management”	ซึ่งผลจาก

การประชุมในครั้งท่ีผ่านมาท�าให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

หลายประการและน�าไปสูก่ารปรบัปรุงและพฒันากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	เพื่อยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

สูม่าตรฐานสากล	อาทิ	การส่งเสริมการขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	 (Insurance	Market)	 ท่ีเข้าถึงได้

ทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือ	(Android	และ	iOS)	การขึ้นทะเบียนด�าเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการให้

ความเห็นชอบการใช้ระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก	และงานท่ีเก่ียวข้องแนวปฏิบัติการก�ากับตัวแทน

นายหน้าประกันชีวิต	และการน�าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจสอบ	รวมถึงเข้าตรวจสอบบริษัทประกันภัยตาม	

IT	Audit	–	Risk	Based	Supervision	Framework	เป็นต้น

	 ในปีนี้	การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย	ประจ�าปี	2562	หรือ	CEO	Insurance	Forum	2019	ได้จัดขึ้น

ในวันศกุร์ท่ี	29	มนีาคม	2562	ณ	โรงแรม	ดิ	แอทธนิ	ีโฮเทล	กรุงเทพฯ	ภายใต้หวัขอ้	“การยกระดับประกันสขุภาพสูอ่นาคตท่ียั่งยืน”	

ซึ่งเร่ืองดังกล่าวถือเป็นนโยบายระดับชาติ	 เนื่องจากโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีสัดส่วนโครงสร้างของผู้สูงอายุ

มากขึ้น	ท�าให้หน่วยงานภาครัฐต่างตระหนักและเตรียมแผนการด�าเนินการท่ีจะรองรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ท่ีจะเพิม่สูงข้ึน	โดยภาระค่าใชจ่้ายดังกล่าวนี้	มผีลกระทบท้ังในสว่นของประชาชนเอง	และในสว่นของรฐับาลท่ีต้องรบัผดิชอบ	

ซึ่งธุรกิจประกันภัยสามารถเข้าไปช่วยบริหารความเสี่ยง	และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของภาครัฐได้	 ดังนั้น	

ส�านักงาน	คปภ.	จึงได้จัดประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว	โดยแบง่ออกเป็น	2	กลุ่ม	ประกอบด้วย	

กลุ่มท่ี	1	หัวข้อ	“ยกระดับการก�ากับการประกันสุขภาพสูอ่นาคตท่ียั่งยืน”	และกลุ่มท่ี	2	หัวข้อ	“กรอบแนวทางการป้องกันและ

ป้องปรามการฉ้อฉลในการประกันสุขภาพ”

	 ในนามของผู้จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยประจ�าปี	2562	ขอขอบพระคุณ	ผู้บริหารระดับสูง

ด้านการประกันภัย	ผู้แทนสมาคมท่ีเก่ียวข้อง	ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านท่ีได้สละเวลาอันมีค่ามารว่มการประชุมในครั้งนี้	และ

หวังเป็นอยา่งยิ่งว่า	หลังจากงานจบแล้ว	ทุกท่านได้รับความรู	้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์	และแนวคิดอันเป็นประโยชน์

ในการรว่มกันพัฒนาระบบการประกันสุขภาพของไทยให้ก้าวไปอยา่งมีคุณค่า	และเติบโตอยา่งยั่งยืนต่อไป

ดร.สุทธิพล		ทวีชัยการ

เลขาธิการ	คปภ.
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วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุม CRYSTAL ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล กรุงเทพฯ 

เวลา
08.30 - 09.00 น.

09.00 - 09.05 น.

09.05 - 09.40 น.

09.40 - 10.15 น.

10.15 - 10.30 น.

10.30 - 12.30 น.

12.30 - 13.00 น.

13.00 น.

ลงทะเบียน

กล่าวรายงาน 

โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร (นายสุรินทร์  ตนะศุภผล)

กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง ทิศทางและนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำาปี 2562 

โดย เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 (ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ)

บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัย

ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในอนาคต 

โดย Associate Director Policy and Development Division, 
Insurance Authority (MR. Tony Chan) 

พักรับประทานอาหารว่าง

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “การประกันสุขภาพ”

• ยกระดับการกำากับการประกันสุขภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน 

(ประธานกลุ่มย่อย รองเลขาธิการ ด้านก�ากับ)
• กรอบแนวทางการดำาเนินการในการป้องปรามการฉ้อฉลในการประกันสุขภาพ

(ประธานกลุ่มย่อย รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ และรองเลขาธิการ
ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์) 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อย 

โดย เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ) และรองเลขาธิการ ส�านักงาน คปภ. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน



การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 25626

	 ก ร ะ ผ ม ใ น ฐ า น ะ ผู้ แ ท น ข อ ง

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย	ขออนุญาต

น�าเรียนถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์

การ จัดงานประ ชุมผู้ บริ หารระ ดับสู ง

ด้านการประกันภัย	ประจ�าปี	2562	 (CEO	

Insurance	Forum	2019)	โดยสังเขป	ดังนี้

	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้ริเริ่มจัดงานการ

ประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย

มาต้ังแต่	ปี	2559	ซึ่งในปีนี้ได้จัดต่อเนื่อง

เป็นปีท่ี	 4	 เพื่ อใช้เป็นเวทีในการสื่ อสาร

ทิศทางและนโยบายระหว่างผู้บริหาร

ส�านักงาน	คปภ.	ผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต	

ผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัย	ภาคส่วน

สมาคมท่ีเ ก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัย	

และหนว่ยงานภาครฐั	เพื่อแลกเปล่ียนความรู้

ประสบการณ์	ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น

ท่ีเป็นประโยชน์	ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและ

ความรว่มมอืในการพฒันาธุรกิจประกันภัยไทย

	 โดยในปีท่ีผ่านมา	ส�านักงาน	คปภ.	

ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ

ให้ข้อ คิดเห็น ท่ี เป็นประโยชน์อย่างยิ่ ง	

อันน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย	 พัฒนา

กฎเกณฑ์ต่างๆ	ให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสม	

และสอดรับกับสถานการณ์และทิศทาง

การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทย	

	 ตามท่ีเราทราบกันดีว่า	 ในขณะนี้

ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุ	

โดยสหประชาชาติ	คาดว่าสังคมไทยจะเป็น

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 (Complete	

Aged	Society)	ในปี	2565	กล่าวคืออีก		3	ปี

ข้างหน้า	จะมีประชากรสูงอายุถึง	1	 ใน	5	

ของประชากรท้ังหมด	ประกอบกับในเรื่อง

ของ ค่ า ใช้ จ่ าย ในการรั กษาพยาบาล	

โดย นายสุรินทร์ ตนะศุภผล

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร

การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย 

ประจำาปี 2562 

(CEO Insurance Forum 2019)

คำากล่าวรายงาน



CEO Insurance Forum 2019 7

ก็ พบ ว่ ามีอัตราท่ีสูงขึ้นทุกปี	 โดยเฉล่ียเพิ่มขึ้น

ปีละ	8	%	ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

นีจ้ะสง่ผลกระทบต่อประชาชนอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้	

ดังนั้น	 การประกันสุขภาพจึงเป็นค�าตอบหนึ่ง

ท่ีเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชน

เก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้	

	 ส�าหรับบทบาทหน้าท่ีของส�านักงาน	

คปภ. 	 ในการเป็นผู้ ก� า กับดูแลและส่ ง เสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย	จึงมุ่งเน้นการเสริม

สรา้งความรูใ้ห้กับประชาชนในเชงิรุก	ไปพรอ้มกับ

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัย	

และมุง่เสรมิสรา้งสภาพแวดล้อมในระบบประกันภัย

ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 เพื่ อส่งเสริมความ

ก้าวหนา้อยา่งมั่นคงใหกั้บระบบประกันภัยโดยรวม	

และเพื่อคณุภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนคนไทย		

	 การประชุม	CEO	Insurance	Forum	2019	ในครั้งนี้	 	 จึงเป็นการประชุมภายใต้แนวคิด	“ยกระดับการประกัน

สุขภาพสู่อนาคตท่ียั่งยืน”	 	โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.สุทธิพล	ทวีชัยการ	เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย	มาเปน็ประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพเิศษ	เร่ือง	“ทิศทางและนโยบายในการสง่เสริม

อุตสาหกรรมประกันภัย	ประจ�าปี	2562”	และได้รับเกียรติจาก	Mr.	Tony	Chan,	Associate	Director	Policy	and	

Development	Division,	Insurance	Authority	(IA)	มาบรรยายพเิศษ	ในหัวขอ้	“แนวทางการก�ากับดแูลธุรกิจประกันภัย

ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในอนาคต”

	 ส�าหรับการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในปีน้ี	มีหัวข้อท่ีน่าสนใจ	2	 เร่ือง	 ท่ีส�านักงาน	คปภ.	

ได้เตรียมการเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันสุขภาพมากขึ้น	ได้แก่

	 1)	 ยกระดับการก�ากับการประกันสุขภาพสู่อนาคตท่ียั่งยืน	 เป็นการหารือเก่ียวกับการปรับปรุงสัญญา

ประกันสุขภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข	เพ่ือรองรับแผนปฏิรูป

ระบบสุขภาพของภาครัฐ	รวมท้ังการจัดท�าฐานข้อมูลเก่ียวกับการประกันสุขภาพ	เพื่อใช้ประโยชน์รว่มกันในภาคธุรกิจ

	 2)	กรอบแนวทางการด�าเนินการในการป้องปรามการฉ้อฉลในการประกันสุขภาพ	เป็นการหารือเก่ียวกับ

พฤติกรรมต่างๆ	ท่ีมีลักษณะเป็นการฉ้อฉลประกันสุขภาพ	เพ่ือก�าหนดแนวทางมาตรการต่างๆ	ท่ีส�านักงาน	คปภ.	และ

ภาคธุรกิจจะด�าเนินการรว่มกัน		เมื่อพบการกระท�าท่ีเข้าขา่ยเป็นการฉ้อฉลประกันสุขภาพ	รวมถึงการจัดให้มีศูนย์กลาง

ข้อมูลการฉ้อฉลประกันสุขภาพ	(Fraud	Database)	เพื่อใช้ในการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านการฉ้อฉลการประกันสุขภาพ

ในภาคธุรกิจประกันภัย	

	 โดยในช่วงท้ายจะเป็นการสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย	 โดยเลขาธิการและรองเลขาธิการ	ส�านักงาน	คปภ.	

เพื่อให้ผู้เข้ารว่มงานได้ทราบถึงทิศทางและนโยบายท่ีจะด�าเนินการเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไป



การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 25628

โดย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เรื่อง ทิศทางและนโยบายในการส่งเสริม

อุตสาหกรรมประกันภัย 

ประจำาปี 2562

ปาฐกถาพิเศษ

	 การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย	ประจ�าปี	2562	หรือ	CEO	 Insurance	Forum	2019	

ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	ได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นปีท่ี	4	 	ภายใต้ธีม	“ยกระดับประกันสุขภาพสู่อนาคตท่ีย่ังยืน”	ซึ่งเป็นเวที

ส�าคัญท่ีใหผู้บ้รหิารภาคธุรกิจประกันภัยแลกเปล่ียนความคิดเหน็และประสบการณด้์านการประกันภัย	รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ

ท่ีเปน็ประโยชนต่์อการพฒันาอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในอนาคต	ซึ่งผมจึงขอโอกาสนีส้รุปผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ

ในปีท่ีผา่นมาและมอบ	“ทิศทางและนโยบายในการสง่เสริมอุตสาหกรรมประกันภัย	ประจ�าป	ี2562”	

	 เมื่อปีท่ีผ่านมา	ส�านักงาน	คปภ.	ได้ก�าหนดให้ปี	2561	เป็นปีแห่ง	“การยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยสูม่าตรฐานสากล”	ซึง่ส�านักงานได้ด�าเนินการตามภารกิจท่ีก�าหนดไว้ค่อนขา้งจะครบถ้วน	และมผีลงานโดดเด่น

ในหลายเร่ือง	 ได้แก่	 เรื่ องของการปรับปรุงกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากล	อาทิ	การปรับปรุงหลักเกณฑ์การด�ารง

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	ระยะท่ี	2	(RBC	2)	การยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง	(ERM)	และ	หลักเกณฑ์

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันภัยสู่สาธารณะ	(Public	disclosure)	เป็นต้น	การน�า	SupTech	RegTech	มาใช้

ในการก�ากับดแูล	อาทิ	การตรวจสอบและจัดท�าคูม่อื	IT	Audit	และโครงการ	Insurance	Regulatory	Sandbox		การพัฒนา

ตลาดและการเข้าถึง	 เช่น	โครงการ	“คปภ.	 เพื่อชุมชน	สู่ภูมิภาค”	และโครงการประกันภัยข้าวนาปี	รวมถึงข้าวโพด

เล้ียงสัตว์ผา่นโครงการอบรมความรู้ประกันภัย	(Training	for	the	trainers)	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความเห็นชอบ

แบบกรมธรรมป์ระกันภัย	เชน่	การจัดท�าผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบมาตรฐาน	อาทิ	กรมธรรมโ์จรกรรม	กรมธรรมโ์รคมะเร็ง	

และกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	การยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค	เช่น	การปรับปรุงประกาศ	คปภ.	 เรื่อง	

ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการออก	การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย	และการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ตัวแทนประกันภัย	นายหน้าประกันภัย	และธนาคาร	และการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย	เช่น	การผลักดัน

กฎหมายแมบ่ทด้านการประกันภัย	และ	พ.ร.บ.	การประกันภัยทางทะเล	



การยกระดับ
การคุมครองผูบร�โภค

การเพ่ิมประสิทธ�ภาพ 
การใหความเห็นชอบกรมธรรม

การปรับปรุงกฎระเบียบ
สูมาตรฐานสากล

การนํา SupTech RegTech
มาใชในการกํากับดูแล

การพัฒนาและการเขาถึง

การเพ่ิมประสิทธ�ภาพ
การบังคับใชกฎหมาย
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	 ท้ังนี้	ภารกิจในปีท่ีผ่านมาของส�านักงาน	คปภ.	ส่วนหนึ่งใช้เวลากับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการ

ประเมินภาคการเงิน	สาขาการประกันภัย	(Financial	Sector	Assessment	Program	–	FSAP)	ซ่ึงส�านักงาน	คปภ.	

ได้ด�าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจมาโดยตลอดต้ังแต่ปี	2560	ท�าให้ต้องมีการเร่งปรับปรุง	ออกกฎหมาย	รวมท้ังพัฒนา

ระบบงานท่ีใชใ้นการก�ากับและตรวจสอบ	จากความทุ่มเทของส�านกังานท่ีรว่มกับภาครฐัและภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

เริ่มเห็นผลชัดขึ้น	เมื่อชว่งเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผา่นมา	คณะผู้ประเมินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(International	

Monetary	Fund	:	IMF)	และธนาคารโลก	(World	Bank)	เข้ามาประเมินภาคการเงินของไทย	ซึ่งรวมถึงระบบประกันภัย	

โดยครั้งนี้ถือเป็นคร้ังแรกท่ีอุตสาหกรรมประกันภัยไทยเข้ารับการประเมินภาคการเงินอย่างเต็มรูปแบบ	ผมได้รับทราบ

ผลการประเมนิเบื้องต้นอยา่งไมเ่ป็นทางการว่า	ระบบการก�ากับดแูลธุรกิจประกันภัยของไทยผา่นการประเมนิตาม	ICPs	

ทกุขอ้	ซ่ึงมจี�านวนท้ังหมด	26	ขอ้	และได้คะแนนอยูใ่นระดับดีเทียบชัน้ประเทศท่ีพฒันาแล้ว	ซึง่ต้องขอขอบคุณทกุภาคสว่น

ท่ีเก่ียวข้อง	 ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจกันท�าให้ธุรกิจประกันภัยไทยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับท่ีดี	ซึ่งเป็นผลดีต่อ

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบประกันภัยของประเทศไทย	ท้ังนี้	ส�านักงาน	คปภ.	จะน�าข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการ

ประเมินในครั้งนี้	ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

	 นอกจากน้ี	ผลงานท่ีโดดเด่นของส�านักงาน	คปภ.	 ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน	คือ	การจัดต้ัง	Center	of	InsurTech,	

Thailand	หรือศูนย์	CIT	ขึ้นเป็นครั้งแรก	โดยเป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียนความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย		

และมกีารบูรณาการความรว่มมือกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและกลุม่	Startup	ซึง่ผลพลอยได้จากการต้ังศนูย	์CIT	นี้	

ท�าใหส้�านกังาน	คปภ.	มีกลุม่เครอืขา่ย	Startup	ท่ีจะมารว่มพฒันา	InsurTech	ให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยต่อไป	ซึง่จะเห็น

การด�าเนินงานท่ีชัดเจนขึ้นในปีนี้

	 แต่มีเพียง	3	เรื่อง	ท่ีส�านักงาน	คปภ.	ได้ด�าเนินการขับเคล่ือนแล้ว	แต่ยังไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	คือ	

เรื่องท่ีหนึ่ง	การลดระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย	เรื่องท่ีสอง	I-SERFF	และเร่ืองสุดท้าย	คือ	

เรื่อง	Insurance	Bureau	ซึ่งในปีนี้ได้ก�าหนดแผนการขับเคล่ือน			ในเรื่องดังกล่าวไว้อยา่งชัดเจน

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ปี 2561
ปีแห่ง “การยกระดับมาตรฐานการกำากับธุรกิจประกันภัยสู่มาตรฐานสากล



การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 256210

	 ท้ังนี้	 ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย	 ท้ังหน่วยงานภาครัฐ	ภาคธุรกิจประกันภัย	และภาคประชาชน	ท�าให้

การด�าเนินงานต่างๆ	ส�าเร็จลุล่วงอย่างดี	 จนท�าให้ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภาพและมีบทบาทส�าคัญ

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพิ่มมากขึ้น	ส่งผลให้ในปี	2561	 ธุรกิจประกันภัยมีเบี้ยประกันภัย

รับโดยตรงท้ังสิ้น	 859,550	 ล้านบาท	 ขยายตัวร้อยละ	 4.99	 แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจ

ประกันชีวิต	 จ�านวน	627,560	 ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	4.55	ส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกัน

วินาศภัย	จ�านวน	231,990	 ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	6.20	 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 โดยมีสัดส่วน

เบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	(Insurance	Penetration)	อยูท่ี่ร้อยละ	5.27	

ปัจจัยทีส่ง่ผลกระทบต่อภาคธุรกิจประกันภัยและการด�าเนินงานของส�านักงาน คปภ. ปี 2562 
	 ก่อนท่ีจะฉายภาพทิศทางนโยบายท่ีจะขับเคล่ือนธุรกิจประกันภัยในปีนี	้ขอยกตัวอยา่งปัจจัยท่ีสง่ผลกระทบต่อ

ภาคธุรกิจประกันภัยและการด�าเนินงานของส�านักงาน	คปภ.	ซึ่งนับวันจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 รุนแรง	และขยับ

เขา้มาประชดิตัวมากขึน้	เรว็ขนาดไหน	ไมม่ใีครสามารถบอกได้	แต่ถ้าใครเผลอกระพรบิตา	สิง่ขา้งหน้าก็เปล่ียนแปลงไปแล้ว	

ปัจจัยท่ีว่า	อาทิ

 1) การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ (Aging Society)	ในปี	พ.ศ.	2561	ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ	จ�านวน	11.77	

ล้านคน	หรือคิดเป็นร้อยละ	17.77	ของประชากรท้ังหมดท่ัวประเทศและคาดการณ์ว่า	ปี	พ.ศ.2568	ประเทศไทยจะก้าว

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 คือ	มีสัดส่วนผู้สูงอายุ	คิดเป็นร้อยละ	20	ของประชากรท้ังหมด	และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ	25	ในปี	พ.ศ.2573	ประกอบกับในปี	2561	งบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน	Healthcare	ของท้ัง	3	กองทุนใน

ระบบสาธารณสุข	มีมูลค่าสูงถึง	238,077	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	8.21	ของงบประมาณท้ังหมด	และคาดการณ์ว่าใน

อีก	20	ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นถึง	3	เท่า	

 2) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (Climate Change)	 เป็นปัจจัยท่ีท่ัวโลก	ให้ความส�าคัญและจับตามอง	

เนื่องจากเป็นตัวเร่งและเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ	 ท้ังแผ่นดินไหว	ลมพายุ	น�าท่วม	ความแห้งแล้งและ

ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ	รวมถึงภัยพิบัติท่ีเป็นผลมาจากน�ามือมนุษย์	ซึ่งปัจจุบันภัยต่างๆ	เหล่านี้มีความถ่ีและความรุนแรง

มากขึน้	สง่ผลต่อความเสีย่งของประชาชนท่ีจะได้รบัความเสยีหายและความสญูเสยีต่อชวิีต	ทรพัย์สนิ	รวมถึงความเสยีหาย

ทางเศรษฐกิจเป็นจ�านวนมหาศาล	 เช่น	 ในปี	2562	นครชิคาโก้ได้รับผลกระทบจากกระแสลมวนขั้วโลก	ซึ่งท�าให้

อากาศหนาวติดลบถึง	50	องศาเซลเซียส	รวมถึงน�าแข็งบนยอดเขาเอเวอเรสต์ละลาย	ท�าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสีย

ชีวิตเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน	 	ส�าหรับประเทศไทยเองก็เผชิญกับปัญหา	 เช่น	

แผ่นดินไหวท่ีล�าปาง	ปัญหาฝุ่นละออง	PM	2.5	 ท่ีจังหวัดเชียงใหม่	มีค่า	PM	2.5	 สูงเป็นอันดับ	1	ของโลก	เรื่องนี้

เป็นเรื่องส�าคัญท่ีเราจะท�าอยา่งไรให้ระบบประกันภัยเข้าไปมีสว่นชว่ยในการบริหารความเสี่ยงได้ทันท่วงที	

 3) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยแีบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology)	ตอนนี้ไม่ใช่เร่ืองไกลตัวแล้ว	

ทุกวันนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถท�าธุรกรรมได้ตลอดเวลา	 ในมุมของธุรกิจประกันภัย	 เราเห็นการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น	อาทิ	บริษัท	Sunday	หนึ่งใน	InsurTech	ของไทย	ท่ีสร้างจุดขายด้วยจัดท�า	

Application	ด้วยการน�าปัญญาประดิษฐ์	(AI)	Machine	Learning	เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแบบ	Real-Time	ในการ

ค�านวณอัตราเบี้ยประกันภัยท้ังการประกันภัยรถและการประกันสุขภาพ	 ท่ีเหมาะสมตามความเสี่ยงของลูกค้า	และ

ท่ีประเทศสิงคโปร์	Grab	ร่วมกับ	ZhongAn	จะสร้าง	Platform	เพื่อขายประกันภัยผ่าน	Application	ของ	“Grab”	

โดยร่วมเป็น	Partner	กับบริษัท	ชับช์อินชัวรันซ์	ซึ่งจะเปิดตัวภายในปี	2563	หมดเวลานั่งดูอยู่ข้างสนามแล้ว	ต่อจากนี้	

ถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องลงมาเล่นในสนามจริง	
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 4) ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงิน	 ท่ีมีการปรับนโยบายทางด้านการเงินการคลังในประเทศ

ท่ีส�าคัญๆ	สงครามการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน	ซึ่งอาจส่งผลกระทบท้ังท่ีเป็นโอกาสและ

อุปสรรคต่ออุตสาหกรรมประกันภัย	เพราะทุกวันนี้โลกการเงินเชื่อมโยง	connected	ถึงกันหมด	ซึ่งผมมองว่าเป็นโอกาส

ของอุตสาหกรรมประกันภัยท่ีจะน�าเอาระบบประกันภัยไปชว่ยในการบริหารความเสี่ยง	

 5) กติกาสากลทีม่คีวามเขม้ขน้มากขึน้	ในชว่ง	2-3	ปท่ีีผา่นมานี	้มาตรฐานสากล	มกีารปรบัเปล่ียนในหลายด้าน	

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป	และความเสี่ยงใหม่ท่ีเกิดขึ้น	 ท่ีเห็นได้ชัด	คือ	

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	หรือ	IFRS	ฉบับท่ี	9	และ	17	ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างมาก	เช่น	

ประเทศเกาหลีใต้	ซึ่งได้ประเมินผลกระทบจาก	IFRS	17	แล้วพบว่า	มีผลต่อฐานะการเงิน	ท�าให้ต้องเตรียมการเพิ่มทุน	

นอกจากนี้	มาตรฐานทางด้านการประกันภัยของ	 IAIS	 มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	 ล่าสุด	 ได้มีการปรับปรุงเรื่อง

การประกันภัยต่อ	คนกลางประกันภัย	และพฤติกรรมทางการตลาด	และในปีน้ีจะมกีารปรบัปรุงเพิม่เติมในอีกหลายเรื่อง	

เช่น	การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	และการลงทุน	ดังนั้น	จึงเป็นสิ่งท่ีท้ังส�านักงาน	คปภ.	และภาคธุรกิจ

ต้องเตรียมพร้อมรับมือ	เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกติกาสากลเหล่านี้ได้

 6) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล	ส่วนบุคคล	พ.ศ.	....	ได้ผ่าน

ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว	เมื่อวันท่ี	28	กุมภาพันธ์	2562	และคาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายใน

ปี	2562	นี้	ก�าหนดให้การเก็บ	รวบรวม	ใช้	หรือเปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล	และ

เจ้าของข้อมูลจะยกเลิกการให้ความยินยอมเมื่อใดก็ได้	แม้กฎหมายดังกล่าวจะเป็นการยกระดับมาตรฐานในการ

คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของประเทศไทย	ท�าให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมากขึ้น	แต่ก็อาจจะ

ส่งผลต่อภาคธุรกิจประกันภัยท่ีจะต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ของกฎหมายดังกล่าว	

ป�จจัยที่ส�งผลกระทบต�อภาคธุรกิจประกันภัย
และการดําเนินงานของสํานักงาน คปภ. ป� 2562

1 2 3

4 5 6

การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
(Aging Society)

ความผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจและการเง�น

กติกาสากล
ท่ีมีความเขมขนมากข�้น

กฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคล

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม
(Climate Change)

ความกาวหนาของเทคโนโลยี
แบบกาวกระโดด
(Disruptive Technology)
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ทิศทางนโยบายการด�าเนินงานในปี 2562 
	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้ก�าหนดให้ปี	2562	เป็นปีแหง่	“การพัฒนาและสง่เสริมอุตสาหกรรมประกันภัยให้ก้าวทันต่อ

การเปล่ียนแปลง”	ควบคู่กับ	“การก�ากับและตรวจสอบอยา่งสมดุลท่ีไมเ่พิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ”	ซึ่งผมได้ก�าหนด

นโยบายเชิงรุก	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจประกันภัย	 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นของ

ประชาชนท่ีมีต่อธุรกิจประกันภัย	โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวขับเคล่ือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ	ผา่นแนวคิด	7	ส.	ประกอบด้วย

ส. 1 คือ สง่เสรมิการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการก�ากับและสง่เสรมิธุรกิจประกันภัย
	 •	ขยายขอบเขต	Insurance	Regulatory	Sandbox	ปีนี้ส�านักงาน	คปภ.จะปรับปรุงประกาศ	คปภ.	 เรื่อง	

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมใน	Regulatory	Sandbox	จากเดิมท่ีก�าหนดให้	Startup	หรือ	Techfirm	ต้องเป็น	Partner	

กับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย	ปรับ	เป็นเปิดโอกาส	ให้	Startup	หรือ	Techfirm	ท�างานรว่มกับส�านักงาน	

คปภ.	 เพื่อเป็นการเพิ่มจ�านวนผู้เล่นให้มากขึ้น	นอกจากนี้	จะสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยมี	Sandbox	ของตนเอง	

หรือเรียกว่า	Own	Sandbox	โดยให้ค�านึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภค	และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส�าคัญ

	 •	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย	หรือ	 Insurance	Bureau	System	 :	 IBS	 เพื่อเป็น

ศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัย	ซึ่งปีท่ีผ่านมา	ธุรกิจประกันวินาศภัย	ได้มีการรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

ประกันวินาศภัยแล้ว	และขณะนี้ก�าลังหารือเก่ียวกับชุดข้อมูลท่ีภาคธุรกิจต้องการน�าไปใช้	ส�าหรับธุรกิจประกันชีวิต	

อยู่ระหว่างการเลือกเทคโนโลยีท่ีจะใช้ในการเชื่อมข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการประกันชีวิต	โดยจะใช้	Blockchain	

เป็นเทคโนโลยีในการเชื่อมข้อมูลดังกล่าว	รวมถึงเพื่อให้การขับเคล่ือน	IBS	เห็นผลชัดเจน	ส�านักงาน	คปภ.	ได้มีทบทวน

และปรับปรุงคณะกรรมการขับเคล่ือนการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัยชุดใหม	่จากเดิมมี	2	คณะ	

คือ	ด้านการประกันชีวิตและด้านการประกันวินาศภัยรวมเป็นคณะเดียว	โดยเลขาธิการ	คปภ.	เป็นประธาน	และในปีนี้	

ส�านักงาน	คปภ.	 ได้มีการปรับโครงสร้างของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีกลุ่มงานเฉพาะ

ส.1
ส.2

ส.3

สงเสร�มการนําเทคโนโลยีมาใช

ในการกํากับและสงเสร�มธุรกิจประกันภัย

สงเสร�มการลงทุนและขยายธุรกิจ

ในตางประเทศ

สงเสร�มใหอุตสาหกรรม

ประกันภัยมีเสถียรภาพ 

ไดรับความเช�่อม่ันจากประชาชน

ส.4
สงเสร�มและเตร�ยมความพรอมใหธุรกิจ

ประกันภัยพรอมรับกติกาสากล

ส.5
สงเสร�มการพัฒนาผลิตภัณฑ

ประกันภัยแบบใหมๆ

ส.6
สงเสร�มโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานกฎหมาย

ส.7
สุขภาพ

แนวคิด 
7 ส.



CEO Insurance Forum 2019 13

ท่ีท�าหน้าท่ีบริหารจัดการโครงสร้างข้อมูลด้านการประกันภัยให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา	

	 •	Fraud	Database	จะมีการจัดท�าฐานข้อมูลเก่ียวกับการฉ้อฉลประกันภัย	 เพื่อประโยชน์ในการติดตาม

การฉ้อฉลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัทประกันภัย		โดยจะร่วมกับภาค

ธุรกิจประกันภัยศกึษากฎหมายขอ้มูลสว่นบุคคลโดยละเอียด	เพื่อจะท�าใหเ้กิดความชดัเจนว่า	เรื่องใดท�าได้	เรื่องใดท�าไม่ได้	

และจะสามารถด�าเนินการออกพระราชกฤษฎีกา	เพื่อก�าหนดบางประเด็นเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายนี้ได้หรือไม่

 

	 •	พัฒนา	Application	“Me	Claim”	จากการจัดต้ังศูนย	์CIT	ท�าให้ส�านักงาน	คปภ.	มีโอกาสพบกับ	InsurTech	

Startup	จึงได้รว่มกันพัฒนา	Application	“Me	Claim”	ส�าหรับ	การแจ้งเคลมประกันรถยนต์	ซึ่งเป็น	Application	กลาง

ให้ประชาชนสามารถแจ้งท้ังบริษัทประกันภัยและเจ้าหน้าท่ีต�ารวจเมื่ อเกิดเหตุรถชนได้ใน	Application	 เดียว	

โดยเป็นการน�า	InsurTech	เข้ามาช่วยลดปัญหาจราจรบนท้องถนน	และยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐท่ีต้องการ

ให้มีมาตรการช่วยแก้ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	รวมท้ังยังเป็นการเพิ่มความสะดวกสบาย

ให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย	เรียกได้ว่า	“คล๊ิกเดียว-ฉับไว-อุ่นใจ-ประกันมา”	ซึ่งจะน�าไปต่อยอดการพัฒนาระบบ	

E-Claim	Gateway	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการค่าสินไหมทดแทน	ลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจประกันภัย	และ

อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนและบริษัทประกันภัย	และเมื่อเร็วๆ	นี้	 ก็มีคณะทูตจากสถานทูตอิสราเอลเข้ามา

พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นถึงการจัดงาน	Cybersecurity	and	FinTech	Deregulation	เพื่อให้เกิด	Joint	Product	

ระหว่างประเทศไทยและประเทศอิสราเอล	ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้	

	 •	ศนูย์	Center	of	InsurTech,	Thailand	(CIT)	จะสง่เสรมิให้มกีารพฒันานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีประกันภัยใหม่ๆ 	

ผ่านการจัดประกวด	RegTech	Hackathon,		OIC	InsurTech	Awards	และการจัดกิจกรรม	CIT	Meet	and	Match	

ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นให้กลุ่ม	Startup	ได้เข้ามาน�าเสนอผลงานด้านการประกันภัยกับบริษัทประกันภัย	รวมท้ังมีการ

พัฒนาเครื่องมือท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานของส�านักงาน	คปภ.	ภาคธุรกิจประกันภัยและให้บริการประชาชน	อาทิ	

จัดท�า	Application	ส�าหรับตรวจสอบจ�านวนเงินเอาประกันภัยอาคารและเครื่องจักร	/	Application	ส�าหรับการรับเรื่อง

ร้องเรียนทาง	Mobile	เป็นต้น	

	 •	พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย	 (Insured	Right	

Protection	Management	System)	ประกอบด้วย	3	 ระบบ	 คือ	1)	 ระบบสนับสนุนงานรับเรื่องร้องเรียนด้าน

การประกันภัย	2)	ระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาทด้านการประกันภัย	และ	3)	ระบบอนุญาโตตุลาการ	ซึ่งในปีนี้จะเริ่ม

พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย	เพื่อวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัยและสามารถน�าข้อมูล

ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการก�ากับดูแลกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนอยา่งเป็นระบบ

ส. 2 คือ สง่เสรมิการลงทนุและขยายธุรกิจในต่างประเทศ
	 •	ปรับปรุงประกาศลงทุน	จากการท่ีภูมิภาคเอเชียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	ท่ีรวดเร็ว	ถือได้ว่าเป็น

แรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจโลก	เป็นโอกาสส�าหรับธุรกิจประกันภัยไทยในการขยายการลงทุนในภูมิภาคนี	้ในปีนี้	

ส�านักงาน	คปภ.	จะปรับปรุงประกาศว่าด้วยการลงทุนฯ	 เพื่ อเปิดโอกาสให้บริษัทของไทยสามารถขยายธุรกิจ

ไปในภูมิภาคเอเชีย	ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดี	 ท้ังในด้านผลตอบแทนจากการลงทุน	และเป็นการน�าประสบการณ์ของธุรกิจ

ประกันภัยไทยไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศอีกทางหนึ่ง



การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 256214

	 •	 ASEAN	Micro	 Insurance	Product	อย่างท่ีทราบกันว่า	 ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	–	31	 ธันวาคม	2562	

ประเทศไทยได้รับมอบให้เป็นประธานอาเซียน	ซึ่งถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีส�านักงาน	คปภ.	ได้เสนอแผนงาน	ASEAN	Micro	

Insurance	Product	ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยมาตรฐานส�าหรับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนภายใต้

เง่ือนไขและเบีย้ประกันภัยเดียวกัน	โดยอาจจะเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนได้ท่ีไหนก็ได้ในภมูภิาคอาเซยีน	รวมท้ังพฒันา

ชอ่งทาง			การขายท่ีประชาชนเขา้ถึงสะดวกและท่ัวถึง	เชน่	Mobile	Application	และชอ่งทางออนไลน	์เปน็ต้น	โดยเริม่ต้น

จากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายย่อย	ซ่ึงประเทศไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	และเห็นผลชัดเจนในเรื่องของ

การส่งเสริมความรู้และการเข้าถึงระบบประกันภัย	 	ซึ่งโครงการนี้จะส�าเร็จได้	 ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของท้ังภาครัฐ

และภาคธุรกิจประกันภัยในการขับเคล่ือนให้เกิดขึ้นต่อไป

	 •	Reinsurance	Hub	ประเทศไทยถือได้ว่าต้ังอยู่ใน	Strategic	Location	และ	มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

กับประเทศกลุ่ม	CLMV	ปัจจัยเหล่าน้ีเอ้ือให้เราสามารถเป็น	Reinsurance	Hub	ท้ัง	Inbound	และ	Outbound	ได้	

ซึ่งส�านักงานเริ่มด�าเนินการและมีความคืบหน้าเป็นล�าดับ	โดยคณะกรรมการ	คปภ.	ได้ให้ความเห็นชอบรา่งกฎกระทรวง

ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธกีาร	และเง่ือนไขการขอรบัและออกใบอนญุาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย	ส�าหรบัการประกันภัยต่อ	

โดยต้ังเป็นสาขาของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ	เพื่อเพิ่มจ�านวนและดึงดูดผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ	ให้เข้ามา

จัดต้ังในประเทศไทย	และในปีนี้นา่จะเห็นการด�าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น	

ส. 3 คือ สง่เสรมิใหอุ้ตสาหกรรมประกันภัยมเีสถยีรภาพ ได้รบัความเชื่อมั่นจากประชาชน
	 •	พัฒนาระบบการขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอิเล็กทรอนิกส์	 	 	 (I-SERFF)	ให้เป็นไปตาม	

พ.ร.บ.	ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระดับเครง่ครัด	ซึ่งโครงการนี้	ส�านักงาน	คปภ.	ได้เริ่มด�าเนินการต้ังแต่ปี	2560	โดยเริ่ม

จากการประกันชีวิต	 ต่อด้วยการประกันวินาศภัย	 โดยในปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยย่ืนขอรับความเห็นชอบ

กรมธรรม์แบบเดิมคู่ขนานกับระบบ	I-SERFF	แต่ในส่วนของบริษัทประกันชีวิต		ส�านักงาน	คปภ.	อยู่ระหว่างการหารือ

กับบริษัทผู้พัฒนาระบบ	 เพื่ อขอทราบความต้องการ	 ปัญหาและอุปสรรค	และหาทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด	

ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	จะผลักดันให้ระบบแล้วเสร็จในปีนี้

	 •	ปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยให้รวดเร็วย่ิงขึ้น	 โดยเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์

เป็นแบบ	File	&	Use	ให้มากขึ้น	ส่งเสริมให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีบทบาทส�าคัญ	ในการรับรองการค�านวณอัตรา

เบี้ยประกันภัย	นอกจากน้ี	ยังได้ก�าหนดให้บริษัทมีการต้ังคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกันภัย	(Product	Committee)	

เพื่ อพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของบริษัท	ลดข้อผิดพลาดในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	และเพิ่มกระบวนการกล่ันกรองจากบริษัทประกันภัย	รวมถึงได้ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยเดิม	

ท่ีมีอยูใ่ห้เป็นแบบมาตรฐาน	อาทิ	กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับท่ีอยูอ่าศัย	กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส�าหรับธุรกิจ

น�าเท่ียวและมัคคุเทศก์	กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ	เป็นต้น

	 •	โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	ส�านักงาน	คปภ.	จะศึกษา	โอกาส	ผลกระทบท้ังทางตรงและ

ทางอ้อมท่ีจะเกิดขึน้	รวมถึงขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย	และการเพิม่ประสทิธภิาพความสามารถในการท�าก�าไรและสรา้งรายได้	

เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยจากโครงการ	EEC	ซึ่งผลการศึกษาจะมีเผยแพรใ่ห้ทราบต่อไป
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	 • 	 F lood 	 Mode l 	 สร้ า งแบบจ� าลองการ

ประ เมินความเสี่ ย งทาง ด้านมหันต ภัย ต่อ ธุ ร กิจ

ประกันวินาศภัยในประเทศไทย	(Flood	Model)	เพื่อน�าไป

จัดท�ารายงานการวิจัยถึงแนวโน้มของมหันตภัยท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัย	ผูเ้อาประกันภัย

และส�านักงาน	คปภ.	รวมท้ังให้ส�านักงาน	คปภ.	มีข้อมูล

ความเสี่ยงทางด้านมหันตภัยท่ีผู้บริหารสามารถใช้

ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันวินาศภัยของประเทศไทยใหม้คีวามเหมาะสม

	 •	 เข้าตรวจสอบแบบ	Proactive	ตรวจแบบให้

ค�าแนะน�าตามแนวทาง	“ติดตาม	เท่าทัน	ป้องกันและ

รับมือ”		ด้วยการน�าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจสอบ	และเข้าตรวจสอบบริษัทประกันภัยตาม	IT	Audit	-	Risk	

Based	Supervision	Framework	พรอ้มใหค้�าแนะน�าในการบรหิารความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับภาคธุรกิจ	

นอกจากนี้	ยังมีการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านสถิติประกันภัย	แม้ว่าชื่อโครงการจะเป็นเรื่องฐานข้อมูล		

แต่แท้จรงิแล้วโครงการนีจ้ะตอบนโยบายในหลายด้าน	ท้ังด้านการจัดการขอ้มลูการวิเคราะหใ์หเ้ปน็	Automated	Process	

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก	และสอดคล้องกับ	 landscape	ของธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป	รวมถึงการพยากรณ์

อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัย	เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของส�านักงาน	คปภ.	ภาคธุรกิจ	และประชาชน

	 •	ยกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัยให้มีความโปร่งใส	และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	โดยออก

แนวปฏิบติัการก�ากับตัวแทนนายหน้าประกันชีวิตตามประกาศเสนอขายท่ีมผีลบงัคับใชเ้มื่อต้นปท่ีีผา่นมา	ภายใต้กรอบเดิม

ท่ีเคยเปิดรับฟังความคิดเห็นและท�าความเข้าใจกับภาคธุรกิจ	โดยมีหลักการ	5	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านท่ี	1	แนวปฏิบัติ

ในการให้บริการอยา่งเป็นธรรม	และมีคุณภาพของบริษัทและผู้เสนอขายประกันภัย	ด้านท่ี	2	แนวปฏิบัติในการคัดเลือก

ผู้เสนอขาย	และช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย	 ด้านท่ี	3	แนวปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานการเสนอขาย

กรมธรรม์ประกันภัย		ด้านท่ี	4		แนวปฏิบัติของธนาคารในการให้บริการนอกสถานท่ี	และด้านท่ี	5	แนวปฏิบัติ	ในการ

ให้บริการภายหลังการขาย	ซึ่งต้องขอความร่วมมือกับทุกท่านให้ก�ากับตัวแทนนายหน้าประกันชีวิตในสังกัดให้มี

การด�าเนินการตามแนวปฏิบัติอยา่งเครง่ครัด	

	 •	ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น	(ส่งเสริมการควบรวม)	เนื่องจากสภาพ

แวดล้อมการด�าเนินธุรกิจเปล่ียนแปลงไป	รวมถึงการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้น	การมีพันธมิตรท่ีดีและการรวมกิจการ	เป็นอีก

ทางเลือกหนึง่จะท�าใหบ้รษัิทเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั	การรวมกิจการจะสง่ผลให้บรษัิทมฐีานะการเงินท่ีเข้มแข็ง	

การขยายฐานลูกค้าท่ีใหญ่และหลากหลายขึ้น	รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพด้านช่องทางการจ�าหน่ายและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ท่ีท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น	นอกจากนั้น	 ยังเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ	และลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจ	ท่ีผ่านมา	ส�านักงาน	คปภ.	ได้ด�าเนินการลดอุปสรรค	และมีนโยบายใน

การส่งเสริมการรวมกิจการในธุรกิจประกันภัยมาอย่างต่อเนื่ อง	 อาทิ	 การปรับปรุงกฎหมายแม่บทและลด

อุปสรรคทางด้านภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกับการรวมกิจการ	อยา่งไรก็ตาม	อีกประเด็นท่ีพบ	คือ	การรวมกิจการระหว่างบรษัิทประกัน

ภัยมีความซับซ้อน	เก่ียวข้องกับหลายส่วนงาน	ดังนั้น	ส�านักงาน	คปภ.	จะเพิ่มบทบาทการเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริม



การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 256216

ให้เกิดการรวมกิจการในธุรกิจประกันภัย	ด้วยการจัดท�าแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการรวมกิจการ	เพื่อเป็นคู่มือในการ

ด�าเนินงาน	และสร้างความชัดเจนให้กับภาคธุรกิจ	รวมถึงจัดทีมสร้างความเข้าใจและอ�านวยความสะดวก	 เพ่ือให้				

การรวมกิจการเป็นไปได้รวดเร็ว	เรียบร้อยและไมเ่กิดข้อผิดพลาดใดๆ

ส. 4 คือ สง่เสรมิและเตรยีมความพรอ้มใหธุ้รกิจประกันภัยพรอ้มรบักติกาสากล
	 •	การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับท่ี	17	เรื่อง	สัญญาประกันภัย	(IFRS	17)	ในปีนี้	ส�านักงาน	

คปภ.	จะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อธุรกิจประกันภัย	จากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน	ฉบับท่ี	17	 เรื่องสัญญาประกันภัย	ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี	2565	อาทิ	Gap	and	 Impact	Analysis	

แบบงบการเงิน	และรายงานทางการเงิน	รวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการรายงานทางการเงิน	ขณะเดียวกันก็จะ

ยกระดับความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีของส�านักงาน	คปภ.	และภาคธุรกิจประกันภัย	ควบคู่กันไป	เรียกได้ว่า	เรียนรู้ร่วมกัน	

เพื่อการลงมือปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานอยา่งเท่าเทียม

	 •	ข้อแนะน�าจากการประเมิน	FSAP		ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ	มีหลายระดับ	สว่นท่ี	1	

การแก้ไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ	ซึ่งมีกระบวนการและต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการ	เชน่	การแก้บทนิยาม

ผู้มีอ�านาจในการควบคุมกิจการ	และส่วนท่ี	2	การแก้ไขระดับกฎกติกา	สามารถด�าเนินการได้ทันที	 เช่น	ขยายกรอบ

การก�ากับดูแลเรื่อง	แนวปฏิบัติทางธุรกิจ	 (Conduct	of	Business)	ของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย	/	

ก�าหนดให้บริษัทประกันภัยรายงานการฉ้อฉลหรือการกระท�าใดซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทประกันภัยในทุกกรณี	

และควรจัดท�าฐานข้อมูลกลางด้านการฉ้อฉล	 เพื่อรวบรวมข้อมูลจากท้ังภาคธุรกิจ	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา	

วิเคราะห์	และคาดการณ์แนวโน้มด้านการฉ้อฉลท่ีอาจเกิดขึ้นได้

ส. 5 คือ สง่เสรมิการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ๆ
	 •	พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีรองรับสังคมผู้สูงอายุ	โดยส�านักงาน	คปภ.	จะหารือรว่มกับภาคธุรกิจประกันภัยสนับสนุน

และผลักดันผลิตภัณฑ์ประกันภัยท่ีรองรับสังคมผู้สูงอายุใหม่ๆ 	อาทิ	ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบบ�านาญ	แบบเงินรายงวด

ตลอดชีพ	และแบบประกันภัยการดูแลระยะยาว	(Long	Term	Care	Insurance)		กรมธรรม์ประกันสุขภาพท่ีขยายอายุ

การรับประกันสุขภาพ	รวมท้ังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ	และสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมความรู้

กับประชาชนให้ตระหนักและสนใจท่ีจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยไว้เป็นเครื่ องมือในการบริหารความเส่ียง	

เพื่อรองรับวัยเกษียณอายุ	

	 •	พัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผลทางการเกษตรให้ครอบคลุมพืชผลหลากหลายประเภทมากขึ้น	รวมถึงมีการน�า	

parametric	มาใช้ในการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ต่อไป	เชน่	กรมธรรม์ประกันภัยล�าไย	

	 •	 จัดท�าการประกันภัยประมง	ซึ่งจะให้ความคุ้มครองตัวเรือท้ังกรณีเรือเสียหาย	กรณี	เรือจมและกู้ขึ้นมา	กรณี

เรือสูญหาย/เสียหายหมด	และชดเชยเจ้าของเรือหรือลูกเรือประมงกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ	

	 •	พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรายยอ่ย	เชน่	การประกันภัยเคหะไมโคร	ซึ่งให้ความคุ้มครองไฟไหม้	ฟ้าผา่	ระเบิด	

ภัยธรรมชาติ	ได้แก่	น�าท่วม	แผ่นดินไหว	ลูกเห็บ	ลมพายุ	ซึ่งอาจจะมีการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีท่ีเกิด

ภัยธรรมชาติแล้วอยูอ่าศัยไมไ่ด้	ในเบื้องต้น	จะเริ่มท�ารว่มกับการเคหะแหง่ชาติ	
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ส. 6 คือ สง่เสรมิโครงสรา้งพื้นฐาน
ด้านกฎหมาย 
	 ปีนี้ เป็นปีท่ีส�านักงาน	คปภ.	 จะต้อง

ท�างานด้านกฎหมายเพิ่มมากขึ้น	ตามท่ีทุกท่าน

ทราบดีว่า	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ด�าเนินการ

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย	

โดยแบ่งการแก้ไขเป็น	๓	กลุ่ม	ขอเรียนว่า	ขณะ

นี้กฎหมายในกลุ่มท่ี	1	 ซ่ึงมุ่งเน้นเก่ียวกับการ

คุ้มครองประชาชน	 โดยก�าหนดบทบัญญัติ	

เก่ียวกับการก�ากับดแูลตัวแทน	นายหน้าประกันภัย	

ผู้ประเมินวินาศภัย	และปรับบทลงโทษตัวแทน	

และนายหนา้ประกันภัย	ใหเ้ปน็ล�าดับขั้นเริม่จาก

เบาไปหาหนัก	และเพิ่มบทลงโทษกรณีการฉ้อฉลประกันภัย	กฎหมายกลุ่มท่ี	1	ได้ผา่นความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติ

แหง่ชาติแล้วเมื่อวันท่ี	14	กุมภาพันธ์	ท่ีผ่านมา	และจะมีผลใช้บังคับภายใน	180	วัน	นับถัดจากวันประกาศในราชกิจ

จานุเบกษา	ในระหว่างนี้	ส�านักงาน	คปภ.	จะเร่งหารือร่วมกับภาคธุรกิจและผู้ท่ีเก่ียวข้องเพื่อออกกฎหมายอนุบัญญัติ

ต่างๆ	จ�านวน	11		ฉบบั	(ประกันชวิีต	5	ฉบบั	และประกันวินาศภัย	6	ฉบบั)	เพ่ือรองรบัการก�ากับดแูลตัวแทน	นายหนา้

ประกันภัย	ซึง่มขีอ้ดี	คือ	สามารถชว่ยใหบ้รษัิทประกันภัยก�ากับดแูลคนกลางประกันภัยให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้	แต่ในขณะ

เดียวกันมาตรการลงโทษจากเบาไปหาหนักจะท�าให้ตัวแทน	นายหน้าประกันภัยได้รับบทลงโทษท่ีเป็นธรรมและ

เหมาะสมกับการกระท�าความผิดท่ีเกิดขึ้น	 เมื่อตัวแทน	นายหน้าประกันภัยปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ประชาชนย่อมเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น	ซึ่งจะสง่ผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว

	 ส�าหรับรา่งกฎหมายฉบับอ่ืนๆ	ท่ีอยูใ่นกระบวนการการออกกฎหมาย	ได้แก่	รา่งกฎหมายแมบ่ท	กลุ่มท่ี	2	ซึ่งเป็น

บทบัญญัติเก่ียวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัทประกันภัย	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	และ

อยูร่ะหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	และรา่งกฎหมายแมบ่ทกลุ่มท่ี	3	กลุ่มบทบัญญัติเก่ียวกับ

การส่งเสริมการควบโอนกิจการและความรับผิดของกรรมการและผู้มีอ�านาจในการจัดการในกรณีแสวงหาประโยชน์

อันมิชอบ	หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ	อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง	เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ												

ในหลักการต่อไป	และรา่งพระราชบัญญติัประกันภัยทางทะเล	ซึง่อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของส�านกังานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา	ส�านักงาน	คปภ.	จะเรง่ผลักดันให้กฎหมายดังกล่าว	ให้ผา่นกระบวนการในชั้นของฝ่ายนิติบัญญัติ	

	 นอกจากนี้	ส�านักงาน	คปภ.	ได้มีการพัฒนากฎหมาย	เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ระบบประกันภัยในการบริหาร

ความเสี่ยง	ได้แก่	การศึกษาแนวทางหรือมาตรการพัฒนากฎหมายส�าหรับ				การประกันภัยทางการเกษตร	ปศุสัตว์	และ

ประมง	รวมถึงจัดท�ารูปแบบการประกันภัย	ผลิตภัณฑ์	มาตรวัด	หรือการประเมินความเสียหาย	การประกันภัย

การเกษตรท่ีเหมาะสมของประเทศไทย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการเกษตร	ปศุสัตว์	และประมง

ด้วยการประกันภัยต่อไป	ตลอดจนศึกษาแนวทางการจัดท�ากฎหมายเก่ียวกับการประกันสุขภาพ	 เพื่อยกระดับ

การประกันสขุภาพใหมี้ประสทิธภิาพและมีมาตรฐานเดียวกัน	รวมท้ังใหป้ระเทศไทยมกีฎหมายเก่ียวกับการประกันสุขภาพ

ท่ีมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศโดยเฉพาะ
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	 ส�านักงาน	คปภ.	ไม่ได้มุ่งเน้นแต่พัฒนากฎหมายใหม่	หรือแก้ไขกฎหมายท่ีมีอยู่เท่านั้น	แต่ส�านักงาน	คปภ.	

จะเน้นและให้ความส�าคัญกับเรื่องของ	Regulatory	Guillotine	ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายประกันภัยท่ีใช้

ในการก�ากับดูแล	ไม่ว่าจะเป็นประกาศ	คปภ.	ประกาศส�านักงาน	ค�าสั่งนายทะเบียนต่างๆ		ซึ่งมีอยู่ท้ังหมด	361	ฉบับ	

โดยจะมโีครงการศกึษา	Regulatory	Impact	Assessment	การวิเคราะห์ต้นทนุ	อุปสรรค	และประสิทธิภาพของกฎระเบียบ

ในปัจจุบัน	 เพื่อใช้ในการปรับแนวคิดในการก�ากับดูแลและเปล่ียนกระบวนการท�างานให้	สอดรับกับสภาพแวดล้อม

ท่ีเปล่ียนแปลงไป	ซ่ึงส�านักงานหวังว่า	จะช่วยให้เกิดการลดต้นทุนของภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามกฎหมาย	และ

มีกฎระเบียบท่ีมีจ�านวนพอเหมาะ	เพื่อใช้ในการก�ากับดูแลให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลสูงสุด

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบบัที ่4 
	 ขณะนีก้ารด�าเนินงานของส�านักงาน	คปภ.	อยูภ่ายใต้แผนพฒันาการประกันภัย	ฉบบัท่ี	3	ซึง่จะสิน้สดุในป	ี2563		

	 ในชว่งท่ีมกีารจัดท�าแผนพฒันาการประกันภัย	ฉบบัท่ี	3	นั้นยงัไมม่กีารเขา้มาของเทคโนโลย	ีไมม่คี�าว่า	Fintech	

InsurTech	นโยบายประเทศไทย	4.0	ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ดังนั้น	ในปีนี้	ส�านักงาน	คปภ	จึงได้ก�าหนดให้มีการศึกษา

สภาพแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของส�านักงาน	คปภ.	และธุรกิจประกันภัยไทยในระยะ	10	ปีข้างหน้า	

เพื่อใหไ้ด้ขอ้มลูเบื้องต้นในการจัดท�าแผนพฒันาการประกันภัย	ฉบับท่ี	4	โดยจะมีการจ้างท่ีปรึกษาเป็นผู้ด�าเนินการ	รวมถึง

มีการต้ังคณะท�างานเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาการประกันภัย	ฉบับท่ี	4	ขึ้น	 โดยคณะท�างาน	ประกอบด้วย	ผู้แทนจาก

ส�านักงาน	คปภ.	สมาคมประกันชีวิตไทย	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	และสถาบันการศึกษา	 เพื่ อพิจารณากล่ันกรองก่อนเสนอคณะอนุกรรมการขับ

เคล่ือนแผนพัฒนาการประกันภัย	คณะกรรมการ	คปภ.	ตามล�าดับ	โดยในแผนพัฒนาฯ	ฉบับท่ี	4	มีเนื้อหา	อาทิ	แนวทาง

ในการพฒันาธุรกิจประกันภัยท่ีตอบโจทยป์จัจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ	ไมว่่าจะเปน็	Technology	Disruption	ยุทธศาสตรช์าติ	

แนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจประกันภัยไทยให้สามารถแข่งขันได้ใน

ระดับสากล	รวมถึงอาจมีการศึกษาแนวทางการจัดต้ังกองทุนการประกันภัยพิบัติ	 ท้ังนี้	แผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย	

ฉบับท่ี	4	แตกต่างจาก	แผนพฒันาการประกันภัย	ฉบบัท่ี	3	ภายใต้บรบิทท่ีเปล่ียนแปลงไป	โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยี

ส. 7 คือ สขุภาพ 
	 เรื่องสดุท้ายในวันนีท่ี้ส�านกังาน	คปภ.	ต้องการจะผลักดันเปน็อยา่งมาก	คือ	“การยกระดับประกันสขุภาพสู่อนาคต

ท่ียั่งยืน”	ซึ่งได้ก�าหนดขึ้นเป็นหัวข้อธีมงานของการประชุม	ในวันนี้	ถือว่าเป็นนโยบายระดับชาติ	ท่ีต้องเรง่ด�าเนินการ

	 เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีสัดส่วนโครงสร้างผู้สูงอายุมากขึ้น	ท�าให้คนไทยมีอายุ

เฉล่ียเพิ่มขึ้นเป็น	71	ปี	โดยมีชว่งระยะเวลาท�างานท่ีสามารถสร้างรายได้	และเก็บออมเงินในชว่งอายุระหว่าง	20	–	60	ปี	

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายหลังการเกษียณอายุ	และในอนาคต	หากคนไทยมีอายุเฉล่ียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	โดยมีสาเหตุมาจาก

คนไทยใส่ใจ	และรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น	ประกอบกับความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีดีขึ้น	

ท�าใหช้วิีตหลังการท�างานมรีะยะเวลาเพิม่มากถึง	10	–	20	ป	ีดังนัน้	หากประชาชนไมม่กีารวางแผนเก็บออมเงินอยา่งเพียงพอ

ต่อค่าครองชีพ	และค่ารักษาพยาบาลท่ีนับวันจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง	ท�าให้หน่วยงานภาครัฐ	 รวมท้ังกระทรวง

สาธารณสุขตระหนักและเตรียมแผนการรองรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีจะเพิ่มสูงขึ้น	ซึ่งผมเห็นว่า	

ธุรกิจประกันภัยสามารถเข้าไปบริหารความเสี่ยง	และแบง่เบาภาระของภาครัฐได้	
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	 ดังนั้น	ส�านักงาน		คปภ.	จึงได้	แต่งต้ังคณะท�างานพัฒนาและปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพขึ้น	ซึ่งมีเลขาธิการ	

คปภ.	 เป็นท่ีปรึกษา	 มีรองเลขาธิการ	 ด้านก�ากับเป็นประธาน	และมีองค์ประกอบคณะท�างานท่ีประกอบด้วย	

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ	 ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	กระทรวงพาณิชย์	

กระทรวงสาธารณสขุ	และส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค	(สคบ.)	เพื่อใหส้ญัญาประกันภัยสขุภาพภาคเอกชน

สามารถชว่ยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อยา่งยั่งยืน	สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์

ท่ีเปล่ียนแปลงไป	 ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน	และรองรับแผนปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทย	รวมถึง

นโยบายต่างๆ	ของภาครัฐในเรื่องระบบการประกันสุขภาพ	ซึ่งคณะท�างานดังกล่าวได้วางกรอบแนวทางการปรับปรุง

 
	 สัญญาประกันสุขภาพออกเป็น	5	มิติ	ประกอบด้วย	มิติท่ี	1	ปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับ

วิวัฒนาการทางการแพทย์	มีรายการความคุ้มครองท่ีปรับเปล่ียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	มิติท่ี	2	พัฒนา

ปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยให้มีความยืดหยุ่น	สะท้อนตามต้นทุนของประเภทความคุ้มครอง	พร้อมเปิดเผยข้อมูลของ

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแก่ประชาชน	มิติท่ี	3	ก�าหนดให้ภาคธุรกิจมีรูปแบบการเก็บข้อมูลสถิติท่ีสอดคล้องกับรายการ

ความคุ้มครองท่ีปรับปรุงใหม่	เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีสถิติในการค�านวณอัตราเบี้ยประกันสุขภาพอย่างเหมาะสม

และเป็นธรรม	แก่ประชาชน	มิติท่ี	4	จัดท�าคู่มือแนวปฏิบัติเก่ียวกับสัญญาประกันสุขภาพท่ีปรับปรุงใหม่	เพื่อลดปัญหา

เรื่องร้องเรียนและการชดใช้ค่าสินไหมท่ีเกิดจากการรับประกันสุขภาพ	และมิติท่ี	5	ศึกษาแนวทางการจัดท�ากฎหมาย

เก่ียวกับการประกันสขุภาพ	ซึง่ผมได้กล่าวไปแล้วขา้งต้น	

 
	 แต่อยา่งไรก็ตาม	การประกันสขุภาพมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเก่ียวกับการฉ้อฉล

ประกันภัยรวมถึงต้นทุนค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นเกินความเป็นจริง	จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีส�านักงาน	คปภ.	ต้องการ

จะหารือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมีลักษณะเป็นการฉ้อฉล	 เพื่ อก�าหนดแนวทางในการ	

ป้องปรามไม่ให้เกิดการกระท�าท่ีเป็นการฉ้อฉล	รวมถึงแนวทางในการด�าเนินการ	หากมีการกระท�าท่ีเป็นการฉ้อฉล

ในการประกันสขุภาพเกิดขึน้	ซึง่จะได้มกีารหารอืต่อไปในชว่งการประชุมกลุม่ยอ่ยถัดจากนี้	

	 จากท่ีกล่าวมาขา้งต้น	คงได้เหน็ทิศทางและนโยบายในการสง่เสรมิอุตสาหกรรมประกันภัย	ในป	ี2562	ผา่น	7	ส.	

ซึ่งทุกท่านคงเห็นภาพท่ีชัดเจนมากขึ้น	 เหนือสิ่งอ่ืนใดการท่ีส�านักงาน	คปภ.	จะเดินหน้าไปสู่นโยบายท่ีก�าหนดไว้

โดยล�าพังนั้น	นับว่าเป็นงานท่ีท้าทายและมิใช่เรื่องง่าย	ส�านักงาน	คปภ.	 จึงคาดหวังว่าจะได้เห็นภาพการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วนในการผลักดันและขับเคล่ือนนโยบายส�าคัญต่างๆ	 ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	และน�าไปสู่

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ียั่งยืนต่อไป

 
	 สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ส�านักงาน	คปภ.	และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย	จะก้าวข้ามความท้าทายและ

อุปสรรคต่างๆ	สู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างม่ันคง	 ย่ังยืน	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน	

ขอให้ทุกท่านท่ีได้มาร่วมรับทราบทิศทางและนโยบาย	การด�าเนินงานในวันนี้	จงร่วมมือกันท�าให้ปีนี้	 เป็น	“ปีหมูทอง

ของธุรกิจประกันภัย”	เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้มีเสถียรภาพ	สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีเปล่ียนไป	หากเราทุกภาคส่วนมีการบูรณาการท�างานร่วมกันแล้ว	 ก็จะสามารถเดินหน้าไปด้วยความมุ่งมั่น	

และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อไป	
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แนวทางการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

โดย Mr. Tony Chan

Associate Director Policy and Development Division, Insurance Authority

	 Insurance	Authority	(IA)	หรือ	หน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 (ฮ่องกง)	 จัดต้ังขึ้นเมื่อปี	 2560	 (2017)	 โดยมีอ�านาจตามกฎหมาย	ท�าหน้าท่ีแทน	Office	of	 the	

Commissioner	of	Insurance	(OCI)	ซึ่งเดิมท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	Insurance	Authority	(IA)	ท�าหน้าท่ี

เป็นหน่วยงานอิสระในการก�ากับดูแลภาคการประกันภัย	พัฒนาแนวทางการก�ากับ	ความมั่นคงและพฤติกรรม

ทางตลาดของธุรกิจประกันภัยในฮ่องกง	ยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย	ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพ

ทางการตลาดของธุรกิจประกันภัย
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ภาพรวมตลาดประกันภัยของเขตบรหิารพิเศษฮ่องกง
	 ในปี	2561	เบี้ยประกันภัยรวมของอุตสาหกรรมประกันภัยฮ่องกงขยายตัวสูงถึง	5	แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง	

โดยมีผลการด�าเนินงาน	10	ป	ีย้อนหลัง	ดังนี้

Hong Kong Long Term Business - New Business Premium* (2009 - 2018)
Premiums

(HKD billion) Annual Nominal
Growth Rate
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20.0%

30.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Long term Business - New business

Include Mainland China Visitors : CAGR = 10.3% (7.1% in real rerm)
Exclude Mainland China Visitors : CAGR = 7.2% (4.0% in real rerm)

Include Mainland China Visitors Exclude Mainland China Visitors

Annual real Growth rate (RHS)
(Exclude Mainland China Visitors)

Annual nominal Growth rate (RHS)
(Include Mainland China Visitors)

*Based on provisional figures

2017

Hong Kong Long Term Business - In Force Premium* (2009 - 2018)
Premiums

(HKD billion)
Annual Nominal

Growth Rate
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Include Mainland China Visitors : CAGR = 11.2% (7.9% in real rerm)

Exclude Mainland China Visitors : CAGR = 7.2% (4.0% in real rerm)

Include Mainland China Visitors Exclude Mainland China Visitors

Annual real Growth rate (RHS)
(Exclude Mainland China Visitors)

Annual nominal Growth rate (RHS)
(Include Mainland China Visitors)

*Based on provisional figures

Long term Business - In-force premium
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Hong Kong Long Term Business - Gross Premium* (2009 - 2018)
Premiums

(HKD billion) Annual Nominal
Growth Rate
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General Business – Trend of growth

CAGR = 6.1% (3.0% in real rerm)

Gross Premium Annual real Growth rate (RHS)
(Exclude Mainland China Visitors)

Annual nominal Growth rate (RHS)

*Based on provisional figures

2016

Hong Kong Long Term Business - Gross Premium* (2009 - 2018)

General Business – Detailed breakdown

Accident and Health

General Liability - Employees’
Compensation

Property Damage

Motor Vehicle, Damage & Liability

General Liability - Others

Pecuniary Loss

Ships, Damage & Liability

Goods in Transit

Aircraft, Damage & Liability

41%

16%

11%

11%

9%

5%
5% 2%

0.2%

*Based on provisional figures
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*Based on provisional figures

General Business – Detailed breakdown
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Personal Accident and
Health business was

the outperformer

*Based on provisional figures

General Business – Underwriting performance
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	 จากภาพรวมการเติบโตของตลาดประกันภัยฮ่องกงย้อนหลัง	10	ปี	 (	2552	-	2561)	พบว่า	ภาพรวมธุรกิจ

ประกันภัยประเภทระยะยาว	(Long-Term	Business)	มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตอยา่งต่อเนื่อง	ซึ่งมีอิทธิพลสว่นใหญม่าจาก

การเข้ามาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่	 อีกท้ังยังมีความเสี่ยงท่ีเพิ่มมากขึ้นจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่

สังคมสูงอายุ	และมีแนวโน้มอายุยืนมากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย	 (General	Business)	

ยังคงซบเซาและมุ่งเน้นไปยังตลาดประกันภัยภายในประเทศมากขึ้น	 ถึงแม้ตลาดประกันภัยฮ่องกงจะเป็นตลาดท่ีมี

ขนาดใหญ่	แต่ยังมีช่องว่างของการคุ้มครองด้านการประกันภัย	จากภาพรวมของตลาดประกันภัย	IA	 จึงมีการออก

นโยบายเพื่อหาแนวทางการพัฒนาตลาดธุรกิจประกันภัย	การส่งเสริมการให้ความรู้ต่อสาธารณชน	และการรักษา

เสถียรภาพทางการตลาด

แนวทางการพัฒนาตลาดธุรกิจประกันภัยในฮ่องกง
1.  โครงการรเิริม่แถบเศรษฐกิจเสน้ทางสายไหม (Belt and Road initiative or BRI )

	 โครงการริเริ่มแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม	(Belt	and	Road	 initiative	or	BRI)	 เป็นโครงการเชื่อมโยง

ประเทศต่างๆ	มากกว่า	60	ประเทศจากเอเชียไปยังยุโรปผา่นภูมิภาคต่างๆ	ได้แก่	อาเซียน	เอเชียใต้	เอเชียกลาง	เอเชีย

ตะวันตก	และตะวันออกกลาง	โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและน�าไปสู่การเปล่ียนแปลง

ในด้านต่างๆ	ครอบคลุมด้านการคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่	เส้นทางการเดินทางทางทะเลและภาคพื้นดิน	ท่าเรือ

ท่ีเพิม่ขึน้	ถนนและทางรถไฟท่ีเชื่อมต่อดินแดนท่ีหา่งไกล	ขอ้ตกลงทางเศรษฐกิจและการค้า	และกระแสการลงทุนท่ีเพิม่ขึ้น	

BRI	จะเปน็การเปดิโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 	ส�าหรบัอุตสาหกรรมประกันภัย	บรษัิทหลายแหง่และ/หรอืเจ้าของโครงการต่างๆ	

จะต้องเผชญิกับความเสีย่งมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทนุใน	BRI	ซึ่งจะต้องมกีารบรหิารความเสีย่งด้วยการประกันภัย	

โดยฮ่องกงมีท่ีต้ังอยู่ในจุดศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยท่ีครอบคลุม	

ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างเบี้ยประกันภัยเชิงพาณิชย์มูลค่ากว่า	2.8	หมื่นล้านเหรียญสหรัฐภายในปี	2573

	 IA	มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับบทบาทของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ

ความเสี่ยงและการประกันภัย	และเพื่อส่งเสริมการประกันภัยและการประกันภัยต่อในฮ่องกง	โดยได้จัดต้ังโครงการ

อ�านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนทางการประกันภัยในเส้นทางสายไหม	(Belt	and	Road	Insurance	Exchange	

Facilitation	-	BRIEF)	เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับพหุภาคีท่ีจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย	

ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก	คือ	จัดให้มี	Platform	เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงินและประกันภัย

เพื่อร่วมกันจัดการความเสี่ยง	การสร้างพันธมิตรและเครือข่าย	และจัดต้ังฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการบริหารความเสี่ยง

ระดับโลกและเป็นศูนย์กลางการประกันภัยระดับภูมิภาค

	 ข้อดีของฮ่องกงในการเป็นศูนย์กลางบริหารความเสี่ยงระดับโลกและศูนย์กลางการประกันภัยระดับภูมิภาค	

คือ	มีท่ีต้ังอยูใ่นจุดศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ของเส้นทาง	BRI	เป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจและมีการค้าอยา่งเสรี	มีบุคคลากร

ท่ีมีประสิทธิภาพทางด้านการเงินหลายๆ	เชื้อชาติ	ท�าให้ฮ่องกงมีโอกาสทางการตลาดสูงและเป็นตัวเชื่อมระหว่างเมือง

ต่างๆ	ของจีน	และประเทศอ่ืนๆ	บนเส้นทาง	BRI	ได้เป็นอย่างดี	และส�าหรับด้านเศรษฐกิจและการเงิน	 ฮ่องกงเป็น

ศูนย์กลางทางการเงินของโลกและเป็นศูนย์กลางธุรกิจเงินหยวนนอกประเทศท่ีใหญท่ี่สุดในโลก	
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2.  กรอบความรว่มมือระหว่างมณฑลกวางตุ้ง - ฮ่องกง – มาเก๊า (Greater Bay Area)

	 โครงการ	The	Greater	Bay	Area	(GBA)	ประกอบด้วย	11	เมือง	ได้แก่	เขตบริหารพิเศษ	2	เขต	(เขตบริหาร

พิเศษฮ่องกงแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน	Hong	Kong	Special	Administrative	Region	of	the	People’s	Republic	of	

China	-	HKSAR	และเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน	Macau	Special	Administrative	Region	of	

the	People’s	Republic	of	China	-	MSAR)	และหวัเมอืงท้ังหมด	9	แหง่ใน	Pearl	River	Delta	ได้แก่	กว่างโจว	เซนิเจ้ิน	จูไห	่

ฝอซาน	ฮุ่ยโจว	ตงกวน	จงซาน	เจียงเหมิน	และ	จ้าวชิ่ง	ซึ่งมีจ�านวนประชากรท้ังหมดประมาณ	69	ล้านคน	มี	GDP	ท่ี	USD	

1.5	 trillion	GBA	 มีจุดประสงค์หลัก	 คือ	 เพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ	และส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าด้วยประโยชน์สูงสุด	รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ

ภูมิภาคให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น	จนกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงิน	การค้า	เทคโนโลยี	นวัตกรรม	การขนส่ง	โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ท่ีเปน็ศนูยก์ลางทางด้านโลจิสติกเพื่อการท�าการค้าระหว่างจีน	และประเทศอ่ืนๆ	บนเสน้ทาง	Maritime	Silk	Road	

	 GBA	นับเป็นโอกาสและความท้าทายท่ีส�าคัญส�าหรับอุตสาหกรรมประกันภัย	 ท่ีจะน�ามาซึ่งความต้องการ

ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินท่ีเพิ่มมากขึ้น	เชน่	ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ	และผลิตภัณฑ์

อ่ืนๆ	ในการบริหารความมั่งค่ัง	อีกท้ัง	อุตสาหกรรมประกันภัยฮ่องกงมีประวัติอันยาวนานและมีประสบการณ์มากมาย	

ทักษะและความเป็นมืออาชีพเหล่านี้จะน�าไปสู่โอกาสในการพัฒนาตลาดธุรกิจการประกันภัยในประเทศจีนแผ่นดิน

ใหญ	่รวมถึงชว่ยเสริมสร้างและดึงดูดกลุ่มคนท่ีมีความสามารถส�าหรับอุตสาหกรรมประกันภัย
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3.  ตราสารทีเ่ชื่อมโยงกับการประกันภัย (Insurance Linked Securities: ILS)

	 ตราสารท่ีเชื่อมโยงกับการประกันภัย	(Insurance	Linked	Securities:	ILS)	เป็นเครื่องมือในการโอนความเสี่ยง

ด้านการประกันภัยไปยังผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน	มีจุดประสงค์เพื่ อเพิ่มทางเลือกเครื่ องมือในการโอนความเส่ียง	

เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง	รวมถึงเป็นทางเลือกในการกระจายความเส่ียง

จากการลงทุนให้แก่นักลงทุน		ซึ่งมีความส�าคัญอยา่งยิ่งต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัยในฮ่องกง	โดยได้มีความ

ร่วมมือกับรัฐบาล	หน่วยงานก�ากับดูแลอ่ืน	และภาคธุรกิจในฮ่องกงเพื่อสนับสนุนให้การออกกฎหมายใหม่ท่ีก่อให้เกิด

การพัฒนาในตลาด	ILS	ของฮ่องกง	

Research Study
	 ในป	ี2018	ท่ีผา่นมาทาง	IA	ได้ท�าการศึกษาวิจัยในเรื่อง	Mortality	Protection	Gap	เพื่อขจัดปัญหาของความ

ไม่เพียงพอของความคุ้มครองจากการประกันภัยในความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต	 จึงได้มีโครงการส่งเสริมสาธารณชน

ใหเ้กิดความตระหนักรูถึ้ง	Mortality	Protection	Gap	และเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการปดิชอ่งว่างความคุ้มครอง

ดังกล่าว	โดยผลการศึกษาท่ีส�าคัญมีดังนี้

สง่เสรมิการใหค้วามรูต่้อสาธารณชน (Public Education)
1. การรว่มมือกับหน่วยงาน Investor and Financial Education Council (IFEC)

	 เพื่ อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน	 IA	 ได้ร่วมมือกับ	 IFEC	 	 ในการเผยแพร่

ความรู้แก่สาธารณชน	โดยตัวอย่างกิจกรรมท่ีท�าร่วมกัน	คือ	การท�าเอกสารเผยแพร่เรื่อง	“เทคนิคการซื้อประกันภัย”	

การจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการประกันภัย	และโครงการส่งเสริมความรู้	ความเข้าใจในการซื้อประกันชีวิต

แบบเงินรายปี	เป็นต้น

2. Online Platform Virtual Insurer

	 ในเดือนธันวาคม	2018	 ท่ีผ่านมา	ทาง	IA	ได้สร้างประวัติศาสตร์ท่ีส�าคัญแก่ภาคธุรกิจประกันภัยของฮ่องกง

ด้วยการประกาศอนุญาตให้บริษัทประกันภัยรายใหม่สามารถเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย

บน	Online	Platform	โดยไม่ผ่านคนกลางประกันภัย	ภายใต้	Fast	Track	เพื่อเป็นการขับเคล่ือนนวัตกรรมประกันภัย

อยา่งจริงจัง	เกิดเป็นรูปธรรม	สร้างประสบการณ์ใหมแ่ก่ผู้เอาประกันภัย	รวมถึงเป็นการเปิดชอ่งทางให้ประชาชนทุกคน

มีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย
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การขับเคล่ือนนวัตกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัล
	 การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทางการเงินส่งผลให้รูปแบบของธุรกิจประกันภัยเปล่ียนรูปแบบ

ไปอยา่งรวดเรว็ในฮ่องกง	ไมว่่าจะเปน็การพฒันาผลิตภัณฑ์ประกันภัย	การบรกิารลกูค้าหลังการขาย	การพจิารณารบัประกันภัย	

การประเมินความเสี่ยง	รวมไปถึงกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน	ทาง	 IA	 ได้ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลย	ี

ด้านประกันภัยอย่างจริงจังด้วยโครงการ	InsurTech	Sandbox	และ	Fast	Track	ในช่วงปี	2017	ถึง	2018	ซึ่งเป็นการลด

หลักเกณฑ์ต่างๆ	 ท่ีอาจสร้างอุปสรรคในการพัฒนาด้าน	InsurTech	นอกจากนั้นยังได้ริเริ่มโครงการ	Insurance	Fraud	

Prevention	Claims	Database	 (IFPCD)	 เป็นการน�าปัญญาประดิษฐ์	 (AI	technology)	เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ

บทบาทการเป็นผูก้�ากับดูแลทีส่�าคัญอ่ืนๆ
	 •	การก�ากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม	(Group-wide	supervision)	โดยทาง	IA	ได้เสนอการพัฒนากฎหมายให้มี

ความชัดเจนเพื่อให้อ�านาจในการก�ากับกลุ่มธุรกิจประกันภัย	ซึ่งในขณะนี้	 IA	ก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจประกันภัยท่ีมี

ส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ	40	ของการรับประกันภัยรายใหม่	 (New	Business)	และ	การรับประกันภัยจากกรมธรรม์

ประกันภัยท่ียังมีผลบังคับตามกฎหมายอยู	่(Inforce	Business	Premium)

	 •	Enhancement	of	market	 conduct	 โดยมุ่งเน้นในการตรวจสอบพฤติกรรมทางการตลาดมากยิ่งขึ้น	

ท้ังในส่วนของบริษัทประกันภัย	และคนกลางประกันภัย	

	 •	การก�ากับคนกลางประกันภัย	(Direct	licensing	regime	of	insurance	intermediaries)	โดย	IA	ต้ังเป้าท่ีจะ

รับหน้าท่ีการก�ากับดูแลคนกลางประกันภัยโดยตรงแทน	Three	Self-Regulatory	(SROs)	ซึ่งประกอบด้วย	3	หนว่ยงาน	

ดังต่อไปนี้	The	insurance	Agent	Registration,	The	Hong	Kong	Confederation	of	Insurance	Brokers	(CIB)	และ	

The	Professional	 Insurance	Brokers	Association	(PIBA)	และเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับหน้าท่ีดังกล่าว	 IA	ก�าลัง

ด�าเนนิการพฒันากรอบการก�ากับดแูล	ก�าหนดมาตรฐานพฤติกรรมทางการตลาด	รวมถึงการสรา้งระบบการขอใบอนุญาต

ตัวแทน	นายหน้าประกันภัย

การฉ้อฉล		และโครงการ	Motor	 Insurance	

DLT-based	Authentication	System	(MIDAS)	

ท่ีน�าเอา	Blockchain	 เข้ามาช่วยในเพิ่มความ

น่ า เชื่ อ ถือให้ กับหนังสือระบุความคุ้มครอง

ชั่วคราว/กรมธรรม์ส�าหรับการประกันภัยรถยนต์	

(Motor	insurance	cover	note)	นอกจากนั้น

มแีผนท่ีจะยกระดับการควบคมุภายในและสง่เสริม

แนวทางปฏิบัติท่ีดีเพื่ อป้องกันภัยทางไซเบอร์

ของบริษัทประกันภัย	 รวมถึงท�างานร่วมกับ

หน่วยงานก�ากับดูแลอ่ืนๆ	



การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 256228

ความรว่มมือระหว่างประเทศ
	 •	 International	Association	of	 Insurance	

Supervisors	 (IAIS)	 :	 ในเดือนพฤศจิกายน	2017	 IA	

ได้เข้าร่วม	IAIS	Annual	Conference	and		committee	

meetings		ณ	ประเทศมาเลเซีย	เพื่อสง่เสริมความรว่มมือ

ในการก�ากับดแูลธุรกิจประกันภัย	IA	ได้เขา้รว่มใน	Executive	

Committee	และ	Implementation	and	Assessment	

Committee	นอกเหนือจากการร่วมอยู่ในคณะท�างาน

ต่างๆ	 ดังน้ี	Standards	Assessment	Working	Group,	

Signatories	Working	Group,	Capital,	Solvency	&	Field	

Testing	Working	Group,	Insurance	Groups	Working	

Group,	Market	Conduct	Working	Group	และ	Financial	

crime	Task	Force	ซึ่ง	IA	มุ่งเน้นการเพิ่มบทบาทใน	IAIS	

เพื่อสร้างประโยชน์แก่ภูมิภาคเอเชียยิ่งขึ้น

	 ขณะเดียวกัน	IA	ยงัสง่เสรมิใหภ้าคธุรกิจประกันภัยพัฒนาสอดคล้องไปกับเป้าประสงค์ของ	 IAIS	 ท่ีให้ความ

ส�าคัญกับประเด็นท่ีจะสง่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยอยา่งมาก	ได้แก่	ประเด็นดังต่อไปนี	้Close	the	Protection	

Gap,	InsurTech,	Cyber	Security	Risk,	Climate	change	และ	Financial	Inclusion

	 •	Asian	Forum	of	Insurance	Regulators	(AFIR)	:	ในฐานะท่ี	Mr.	John	Leung	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ	

IA	 ได้รับเลือกจากสมาชิกของ	AFIR	 ให้ท�าหน้าท่ีเป็นประธานของ	AFIR	ทาง	 IA	 จึงให้พันธะสัญญาว่าจะสร้าง

ความสามัคคี	และผสานความร่วมมือให้เกิดขึ้นในผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในกลุ่มประเทศเอเชีย	และจะส่งเสริม

ให้ภารกิจบรรลุไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของ	 IAIS	โดยจะผลักดันการด�าเนินงานของ	AFIR	ต่อเน่ืองในเรื่อง

ของ	Capacity	Building,	Information	Exchange	และ	AFIR	Meetings
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สรุปเนื้อหา
การประชุมกลุ่มย่อย

งานประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2562
(CEO Insurance Forum 2019)





ยกระดับการกำากับการประกันสุขภาพ
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

กลุ่มย่อยที่ 1  



การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 256232

ทีม่า/หลักการและเหตผุล
	 เนื่องจากโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีสัดส่วนโครงสร้างของผู้สูงอายุมากขึ้น	ท�าให้หน่วยงานภาครัฐ

ต่างตระหนักและเตรียมแผนการด�าเนินการท่ีจะรองรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีจะเพิ่มสูงขึ้น	โดยภาระ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้	มีผลกระทบท้ังในสว่นของประชาชนเอง	และในสว่นของรฐับาลท่ีต้องรบัผดิชอบ	ดังนั้น	หนว่ยงานภาค

รัฐจึงมีความจ�าเป็นต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงครั้งนี้	 ได้แก่	การมีแผนปฏิรูประบบสาธารณสุข

ด้านการคลังสุขภาพ	และระบบหลักประกันสขุภาพ	ท่ีประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา	เมื่อวันท่ี	6	เมษายน	พ.ศ.	2561	

การควบคุมให้โรงพยาบาลต้องแสดงรายละเอียดประเภทการรักษาพยาบาล	ยาและเวชภัณฑ์	การใหบ้รกิารทางการ

แพทย์ท่ีเรียกเก็บเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล	ยาและ

เวชภัณฑ์	การบริการทางการแพทย์	หรือการบริการอ่ืนของสถานพยาบาล	และสิทธิของผู้ป่วย	ซึ่งผู้รับอนุญาตจะ

ต้องแสดงตามมาตรา	32(3)	พ.ศ.	2561	รวมไปถึงนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ท่ีได้มีมติให้เพิ่มสินค้าประเภทยาและ

เวชภัณฑ์เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม	ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย	(ส�านักงาน	คปภ.)	ได้เข้ารว่มเป็นคณะอนุกรรมการด้วย	

	 ดังนั้น	 เพื่อให้สัญญาประกันสุขภาพภาคเอกชนสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนได้อยา่งยั่งยืน	มีความสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ท่ีเปล่ียนแปลงไป	ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน	

สามารถรองรับกับแผนปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทยและนโยบายต่างๆ	ของภาครัฐในเรื่องระบบการ

ประกันสุขภาพ	ส�านักงาน	คปภ.	 จึงได้จัดท�าโครงการปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพ	และพัฒนาระบบการประกัน

สุขภาพไว้อีก	5	ประการ	อันได้แก่	

กลุ่มย่อยที่ 1  
ยกระดับการกำากับการประกันสุขภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน
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ข้อมูลประกอบ 

	 (1)	ประกาศนายทะเบียน	เร่ือง	หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ	และกรมธรรม์ประกัน

สุขภาพ	พ.ศ.	2549	ลงวันท่ี	26	กันยายน	2549	และหนังสือเวียน	แนวปฏิบัติ	 เรื่อง	สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ	ลงวันท่ี	31	

พฤษภาคม	2550	

	 (2)	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล	ยาและเวชภัณฑ์	การบริการทาง				

การแพทย์	หรือการบริการอ่ืนของสถานพยาบาล	และสิทธิของผู้ป่วย	ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา	32(3)	พ.ศ.	2561

	 (3)	คณะรัฐมนตรี	(ครม.)	มีมติเห็นชอบให้	ยาเวชภัณฑ์	บริการทางการแพทย์และบริการรักษาพยาบาล	เป็นสินค้าและ

บรกิารควบคมุใหมป่	ี2562	ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและบรกิาร	(กกร.)	ว่า	เปน็การท�าตามพระราชบัญญัติ	

(พ.ร.บ.)	ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ	พ.ศ.2542	(ก�าหนดให้ต้องปรับปรุงรายการสินค้าและบริการควบคุม	ทุก	ๆ	2	ปี)	

ประการที่หนึ่ง

พัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับอัตราเบ้ียประกันภัยใหมีความยืดหยุน มีอิสระในการกําหนดอัตรา

เบ้ียประกันสุขภาพใหสะทอนตามตนทุนของประเภทความคุมครอง พรอมเพ่ิมความโปรงใส ในการเปดเผย

ขอมูลของผลิตภัณฑประกันสุขภาพแกประชาชน เพ่ือใหกลไกทางการตลาดของประกันสุขภาพ

ในประเทศไทยมีประสิทธ�ภาพมากข�้น

ประการที่สอง

ปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพ ใหมีแบบและขอความท่ีสอดคลองกับว�วัฒนาการทางการแพทย 

มีรายการความคุมครองท่ีปรับเปล่ียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหสัญญาประกันสุขภาพ

มีความชัดเจน และเปนธรรมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ

ประการที่สาม

กําหนดใหภาคธุรกิจมีรูปแบบการเก็บขอมูลทางสถิติท่ีสอดคลองกับรายการความคุมครองท่ีปรับปรุงใหม 

เพ่ือใหภาคธุรกิจประกันภัยมีสถิติในการคํานวณอัตราเบ้ียประกันสุขภาพอยางเหมาะสมและเปนธรรม

แกประชาชน 

ประการที่สี่

สํานักงาน คปภ. จัดทําคูมือแนวปฏิบัติเก่ียวกับสัญญาประกันสุขภาพท่ีปรับปรุงใหม เพ่ือใหทุกบร�ษัท

ประกันภัยใชเปนแนวปฏิบัติท่ีเปนแนวทางเดียวกัน และลดปญหาเร�่องรองเร�ยนและการชดใชคาสินไหมทดแทน

ท่ีเกิดจากการรับประกันสุขภาพ อันจะเปนการสงเสร�มใหประชาชนมีความเช�่อม่ันในการใชระบบประกันสุขภาพ

มากย่ิงข�้น ซ�่งการดําเนินงานท่ีไดดังกลาวจะเปนแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจ

ประกันสุขภาพใหมีความย่ังยืน และสามารถคุมครองดูแลผูทําประกันสุขภาพไดอยางมีประสิทธ�ภาพ

และยุติธรรม

ประการที่ห�า

ศึกษาแนวทางการจัดทํากฎหมายเก่ียวกับการประกันสุขภาพ เพ่ือยกระดับการกํากับการประกันสุขภาพ

ใหมีประสิทธ�ภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังใหประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับการประกันสุขภาพ

ท่ีมีความเหมาะสมกับบร�บทของประเทศเปนโดยเฉพาะ
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ประเด็นหารอื
	 การประชุมกลุ่มย่อยน้ี	จะมีการสร้างความเข้าใจ	และท�าให้

เกิดความรว่มมือกันระหว่างส�านักงาน	คปภ.	ธุรกิจประกันชีวิต	ธุรกิจ

ประกันวินาศภัย	รวมถึงผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ	 ในการด�าเนินงาน

ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การปรบัปรุงตารางแสดงผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาล 

	 ก�าหนดรายการผลประโยชน์โดยอ้างอิงตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล	

ยาและเวชภัณฑ์	การบริการทางการแพทย์	หรือการบริการอ่ืนของ

สถานพยาบาล	และสิทธิของผู้ป่วย	ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตาม

มาตรา	32	(3)	พ.ศ.	2561	

2. การปรบัปรุงค�านิยาม เง่ือนไข ข้อยกเว้น ของสญัญาประกันสขุภาพ

	 -	ปรบัปรุงสญัญาประกันสขุภาพใหส้อดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย	์(Day	case	และ	ค่าธรรมเนยีมการผา่ตัด)

	 -	ปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพให้มีแบบและข้อความท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน	อาทิ	ระยะรอคอย	

(Waiting	period)	การต่ออายุ	และสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย	(Pre-Existing	Condition)	เป็นต้น

						 -	พัฒนาปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพให้มีการต่ออายุสัญญาประกันภัยแบบอัตโนมัติ		 	 

3. การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการประกันสขุภาพ

	 -	 รูปแบบการเก็บข้อมูลทางสถิติท่ีสอดคล้องกับรายการความคุ้มครองท่ีปรับปรุงใหม	่เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

พิจารณาก�าหนดอัตราเบี้ยประกันสุขภาพสอดคล้องตามต้นทุน	

4. การศกึษาแนวทางการจัดท�ากฎหมายเกีย่วกับการประกันสขุภาพ

	 -	ศึกษาแนวทางการจัดท�ากฎหมายเก่ียวกับการประกันสุขภาพ	เพื่อยกระดับการก�ากับการประกันสุขภาพให้มี

ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน	
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการประชุม
การปรับปรุงเง่ือนไขสัญญา	และความคุ้มครอง	สัญญาประกันสุขภาพมาตรฐาน

 1. การปรบัปรุงตารางแสดงผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาล 

	 โดยให้รายการผลประโยชน์อิงกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	ชนิดหรือประเภทของการรักษา

พยาบาล	ยาและเวชภัณฑ์	 	การบริการทางการแพทย์	หรือการบริการอ่ืนของสถานพยาบาล	และสิทธิของผู้ป่วย	

ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา	32	(3)	พ.ศ.	2561	(ลงในราชกิจจานุเบกษา	เม่ือวันท่ี	26	มีนาคม	2562	

ซึ่งมีผลบังคับ	1	ปี	นับจากประกาศ	คือ	วันท่ี	27	มีนาคม	2562)		

 ผลทีไ่ด้รบั	 คือ	สัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานท่ีท้ังธุรกิจประกันชีวิต	และธุรกิจประกันวินาศภัย	จะมีตาราง

ผลประโยชน์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ซึ่งจะท�าให้ประชาชนสามารถเข้าใจความคุ้มครองของสัญญาประกันสุขภาพ

มาตรฐานได้ภายในหน้าเดียว	และมีรายละเอียดครบถ้วน	รวมท้ังจะน�าไปสู่การจัดเก็บฐานข้อมูลการประกันสุขภาพ

บน	Platform	เดียวกัน	ซึ่งสามารถน�าไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพในอนาคตได้

 2. การปรบัปรุงค�านิยาม เง่ือนไข ข้อยกเว้น สรุปภาพรวมได้ดังนี้

	 -	ปรบัปรุงสญัญาประกันสขุภาพใหส้อดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย	์(Day	case	และ	ค่าธรรมเนยีมการผา่ตัด)

	 -	ปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพให้มีแบบและข้อความท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน	อาทิ	ระยะรอคอย	

(Waiting	period)	การต่ออายุ	และสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัย	(Pre-Existing	Condition)	เป็นต้น

						 -	พัฒนาปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพให้มีการต่ออายุสัญญาประกันภัยแบบอัตโนมัติ		 	

 3. การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการประกันสขุภาพ

	 -	 รูปแบบการเก็บข้อมูลทางสถิติท่ีสอดคล้องกับรายการความคุ้มครองท่ีปรับปรุงใหม	่เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

พิจารณาก�าหนดอัตราเบี้ยประกันสุขภาพสอดคล้องตามต้นทุน	

 4. การศกึษาแนวทางการจัดท�ากฎหมายเกีย่วกับการประกันสขุภาพ

	 -	ศึกษาแนวทางการจัดท�ากฎหมายเก่ียวกับการประกันสุขภาพ	เพื่อยกระดับการก�ากับการประกันสุขภาพให้มี

ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน	
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการประชุม
1. การปรบัปรุงเง่ือนไขสญัญา และความคุ้มครอง สญัญาประกันสขุภาพมาตรฐาน

	 การปรับปรุงตารางแสดงผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล	โดยให้รายการผลประโยชน์อิงกับประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ	เรื่อง	ชนดิหรอืประเภทของการรกัษาพยาบาล	ยาและเวชภัณฑ์		การบรกิารทางการแพทย	์หรอืการบรกิารอ่ืน

ของสถานพยาบาล	และสทิธขิองผู้ป่วย	ซึง่ผู้รบัอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา	32	(3)	พ.ศ.	2561	(ลงในราชกิจจานเุบกษา	

เมื่อวันท่ี	26	มีนาคม	2562	ซึ่งมีผลบังคับ	1	ป	ีนับจากประกาศ	คือ	วันท่ี	27	มีนาคม	2562)		

 ผลทีไ่ด้รบั	 คือ	สัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานท่ีท้ังธุรกิจประกันชีวิต	และธุรกิจประกันวินาศภัย	จะมีตาราง

ผลประโยชน์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ซึ่งจะท�าให้ประชาชน	สามารถเข้าใจความคุ้มครองของสัญญาประกันสุขภาพ

มาตรฐานได้ภายในหน้าเดียว	และมีรายละเอียดครบถ้วน	รวมท้ังจะน�าไปสู่การจัดเก็บฐานข้อมูลการประกันสุขภาพ

บน	Platform	เดียวกัน	ซึ่งสามารถน�าไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพในอนาคตได้

2. การปรบัปรุงค�านิยาม เง่ือนไข ข้อยกเว้น สรุปภาพรวมได้ดังนี้
หนวย : คํา/ขอ

หมวด

คํานิยาม

เง�่อนไข

ข�อยกเว�น

บร�ษัทประกัน เดิม (ป�จจ�บัน) ปรับแก�ไข เพิ่มใหม� ตัดออก ใหม� (ปรับปรุงอยู�)

ว�นาศภัย

ช�ว�ต

ว�นาศภัย

ช�ว�ต

ว�นาศภัย

ช�ว�ต

26

20

21

14

26

26

22

16

16

7

8

5

5

7

1

-

-

-

4

1

3

1

6

6

27

27

19

13

20

20
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 ค�านิยาม : การแก้ไขส่วนใหญ่จะแก้ไขให้สอดคล้องกับถ้อยค�าท่ีก�าหนดของแพทยสภา	พ.ร.บ.สถานพยาบาล

กฎกระทรวง	ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	และกฎหมายอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	

 เง่ือนไข : การแก้ไขเพื่อให้เกิดความชัดเจน	ลดการตีความให้น้อยลง	เข้าใจง่าย	และเหมาะสมกับวิวัฒนาการ

และเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีเปล่ียนแปลงไป	หรือก�าหนดแนวปฏิบัติท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบัน	

 ข้อยกเว้น :	การปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดความชัดเจน	ลดข้อยกเว้นท่ีซ�าซ้อน	

ตัวอยา่ง ค�านิยาม เง่ือนไข ทีป่รบัปรุง

	 (1)	สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม	์(Free	Looked	Period)	เพื่อให้ธุรกิจประกันวินาศภัยปฏิบัติให้เหมือนธุรกิจ

ประกันชีวิต

	 (2)	 เดิม	Day	Case	ก�าหนดเป็นรายการ	 (21	รายการ)	 เปล่ียนเป็นก�าหนดเป็นค�านิยาม	การผ่าตัดใหญ	่

(Day	Surgery)	หรือการท�าหัตถการ	(Day	Procedure)	ท่ีไมต้่องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

	 (3)	สภาพท่ีเปน็มาก่อนการเอาประกันภัย	(Pre-existing	Condition)	ปรบัเรื่องการนบัระยะเวลาส�าหรบัโรคเรื้อรัง	

ให้ชัดเจน	(ก่อนท�าประกัน	5	ปี	และหลังท�าประกัน	3	ปี)	ลดการตีความ	และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในปัจจุบัน

	 (4)	ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง	(Waiting	Period)	ก�าหนดเป็น	30	วัน	ทุกบริษัทต้องระบุให้ชัดเจนว่าไม่น�าเรื่อง	

Waiting	Period	มาใช้กรณีท่ีบาดเจ็บ	หรือการป่วยเฉียบพลัน	และยกเลิกหรือตัด	Waiting	Period	120	วัน	เนื่องจาก

เกิดข้อสงสัยกับประชาชนว่า	ก�าหนดระยะเวลาท่ีไมคุ่้มครองนาน	120	วัน	(4	เดือน)	แต่เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเต็มปี	

	 (5)	การต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย	(Renewal)	ก�าหนดเป็นปลายปิด	เพ่ือสร้างความชัดเจน	

โปรง่ใส	ท�าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ	ว่ากรณีบริษัทไมต่่ออายุ	มีกรณีใดบ้าง

	 (6)	การท�าให้กรมธรรม์ประกันภัยกลับมามีผลบังคับใหม่	 (Reinstatement)	 เดิม	2	 ธุรกิจใช้ค�าเดียวกัน	

แต่ปฏิบติัต่างกัน	(ธุรกิจประกันชีวิต	เมื่อต่ออายุ	Reinstatement	จะนับสทิธโิต้แยง้	pre-existing	และ	waiting	period	ใหม	่

สว่นธุรกิจประกันวินาศภัยไมเ่ริ่มนับสิทธิต่างๆ	ใหม	่)	จึงปรับให้ท้ัง	2	ธุรกิจต้องมีแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นแนวทางเดียวกัน

	 (7)	การปรับเบี้ยประกันภัย	ระบุปัจจัยท่ีใช้ปรับให้ชัดเจน	เพื่อให้ประชาชนทราบว่า	หากต้องการ	ปรับเบ้ีย

ประกันภัยต้องพิจารณาท้ัง	Portfolio	พิจารณาจากภาพรวม	Loss	Ratio	ของบริษัทสูงตามหลักเกณฑ์	ท่ีก�าหนดหรือไม	่

ไมใ่ชป่รับเบี้ยรายบุคคล	โดยพิจารณาจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของแต่ละคน

3. การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการประกันสขุภาพ 

	 เพื่อให้สอดคล้องกับรายการความคุ้มครองท่ีปรับปรุงใหม	่สง่ผลให้มีฐานข้อมูลการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

ท่ีสอดคล้องตามต้นทุน	 ซ่ึงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลการประกันสุขภาพ	สามารถออกแบบให้เชื่อมต่อกับระบบการ

เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล

4. การศกึษาแนวทางการจัดท�ากฎหมายเกีย่วกับการประกันสขุภาพ

 	 ได้ทราบความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการก�าหนดให้ธุรกิจประกันชีวิตและวินาศภัยขายประกันสุขภาพ

เป็นกรมธรรม์ได้เช่นเดียวกัน	รวมท้ังการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออม	เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ในการดูแลเรื่องสุขภาพได้อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต	เนื่องจากเมื่อสูงอายุรายจ่ายเรื่องสุขภาพจะสูงมากขึ้น
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ผลการส�ารวจจากแบบสอบถาม
การส�ารวจความคิดเหน็ในการประชุมผูบ้รหิารระดับสงูด้านการประกันภัย (CEO Insurance Forum)

ควร ไมควร

ประกันว�นาศภัย ประกันช�ว�ต คปภ. อื่นๆ รวม
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หมวด 1 เรื่อง เพิ่มความมั่นใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคในการประกันสขุภาพ (มคี�าถาม 3 ข้อ) ผลส�ารวจพบว่า

	 (1)	ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ	100	มีความเห็นว่า	ควรให้บริษัทประกันภัยเปิดเผยและอธิบายสัญญาประกัน

สุขภาพท่ีบริษัทเสนอขายเก่ียวกับเง่ือนไข	ความคุ้มครอง	ข้อยกเว้น	 ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย	ให้ประชาชนทราบหรือ

ศึกษาก่อนตัดสินใจท�าประกันสุขภาพ		

	 กลุม่ยอ่ยท่ี	1	ยกระดับการก�ากับการประกันสุขภาพ

สูอ่นาคตท่ียัง่ยนื	เพื่อเปดิรบัฟงัขอ้คิดเหน็	และขอ้เสนอแนะ

จากผู้บริหารในธุรกิจประกันชีวิต	 ธุรกิจประกันวินาศภัย	

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	

4	หมวด	มีค�าถามรวมท้ังหมด	11	ค�าถาม	 โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามจะต้องตอบค�าถามผ่านโทรศัพท์มือถือ

ของตนเอง	ผ่านระบบ	Google	Form	ซึ่งสามารถบันทึก

และประมวลผลได้ทันที	แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อน�าไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาระบบประกันสุขภาพ

ให้ผู้เอาประกันภัยมีความเชื่อมั่นในระบบประกันสุขภาพ

มากยิง่ขึน้	มคีวามโปรง่ใส	สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้เอาประกันภัย	และสอดคล้องกับแผนปฏิรูประบบ

สาธารณสุขของประเทศไทย	

	 มีจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด	104	คน	ประกอบด้วย	 ธุรกิจประกันวินาศภัย	 จ�านวน	 39	คน	

ธุรกิจประกันชีวิต	จ�านวน	29	คน	และหน่วยงานอ่ืน	(บริษัทสอบบัญชี	 	บริษัทท่ีปรึกษา	ตัวแทนสมาคมประกันชีวิต	

ตัวแทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย	และผู้สนใจ)	จ�านวน	36	คน	สรุปได้ดังนี้

Continue
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	 (2)	ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ	90	มีความเห็นว่า	ควรให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการประกันสุขภาพของบริษัท

ประกันภัย	ต้องผา่นการอบรมเก่ียวกับการประกันสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	ท่ีส�านักงาน	คปภ.	ก�าหนด

ควร ไมควร

ประกันว�นาศภัย ประกันช�ว�ต คปภ. อื่นๆ รวม
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ควร ไมควร
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	 (3)	 ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ	 89	มีความเห็นว่า	 สมควรส่งเสริมให้มีการประกันสุขภาพระยะยาว	

โดยมีเง่ือนไขรับรองการต่ออายุ	(Guarantee	Renewal)	ควรมีเง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า	ให้บริษัทประกันภัย

สามารถปรับปรุงเง่ือนไขการรับประกันภัย	เชน่	การให้ผู้เอาประกันภัยมีสว่นรว่มในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

	 สรุปภาพรวมแล้ว	มีความเห็นว่า	หากต้องการเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค	จ�าเป็นต้องปรับวิธีการอธิบาย

สญัญาประกันสขุภาพด้วยภาษาท่ีง่าย	เพื่อใหเ้ขา้ใจก่อนท�าประกันสขุภาพ	ผูท่ี้เก่ียวขอ้งต้องมคีวามรูก้ารประกันสุขภาพ

อยา่งถ่องแท้	และควรปรับให้เป็นสัญญาประกันสุขภาพระยะยาว
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ควร ไมควร

ประกันว�นาศภัย ประกันช�ว�ต คปภ. อื่นๆ รวม
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ควร ไมควร

ประกันว�นาศภัย ประกันช�ว�ต คปภ. อื่นๆ รวม
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หมวด 2 เรื่อง การเข้าถึงประกันสขุภาพ (มคี�าถาม 3 ข้อ) ผลส�ารวจพบว่า

	 (4)	ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ	77	มคีวามเหน็ว่า	สญัญาประกันสขุภาพควรขยายอายุใหส้ามารถรบัประกันภัย

หรือต่ออายุได้ตลอดชีวิต

	 (5)	ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ	57	มีความเห็นว่า	ผู้เอาประกันภัยควรจะสามารถขอโอนสัญญาประกันสุขภาพ

ท่ียังมีผลบังคับอยู่อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหนึ่ง	(เช่น	มีผลบังคับอยู่ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	3	ปี)	ไปยังบริษัท

ประกันภัยใหม่	 ท้ังนี้	บริษัทประกันภัยใหม่จะต้องไม่น�าเง่ือนไขท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาเริ่มนับใหม่	เช่น	

สิทธิโต้แย้ง	Pre-existing	และ	Waiting	period
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	 (6)	ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ	55	มีความเห็นว่า	สัญญาประกันสุขภาพควรมีแบบท่ีไม่มีการก�าหนดเง่ือนไข	

pre-existing	/	waiting	period	เพื่อให้ผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพบางสว่นสามารถเข้าถึงการประกันสุขภาพได้

ควร ไมควร

ประกันว�นาศภัย ประกันช�ว�ต คปภ. อื่นๆ รวม
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	 ท้ังนี้	สรุปภาพรวมแล้ว	มีความเห็นว่า	หากต้องการให้ผู้บริโภคเข้าถึงประกันสุขภาพ	เห็นควรว่าต้องขยายอายุ

ให้สามารถรับประกันภัยหรือต่ออายุได้ตลอดชีวิต	ส่วนความเห็นกรณีท่ีให้ผู้เอาประกันภัยโอนสัญญาประกันสุขภาพ

ท่ีท�าต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า	3	ปี	สามารถย้ายไปบริษัทประกันภัยใหม่ได้	และการปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพ

เพื่อยืดหยุ่นกับผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพ	สามารถท�าประกันสุขภาพได้	มีจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเห็นควร	มากกว่า

ไม่เห็นควรเล็กน้อย	เนื่องจากผู้แสดงความคิดเห็นมีข้อกังวลถึงผลกระทบท่ีจะตามมา	 ท้ังเรื่องค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูงขึ้น	

อัตราเงินเฟอ้	การควบคมุมาตรฐานทางเวชปฏิบติั	รวมถึงเบีย้ประกันภัยว่า	ต้องใหม้คีวามยดืหยุน่สามารถปรบัเปล่ียนได้

ตามความเสี่ยงขอบการรับประกันภัย
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ควร ไมควร

ประกันว�นาศภัย ประกันช�ว�ต คปภ. อื่นๆ รวม
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ควร ไมควร
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หมวด 3 เรื่อง การบรกิาร (มคี�าถาม 2 ข้อ) ผลส�ารวจพบว่า

	 (7)	ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ	90	มีความเห็นว่า	เห็นควรให้ทุกบริษัทควรมีระบบบริการสินไหมทดแทนเป็น

ระบบอิเล็กทรอนิกส	์และมีรูปแบบ	platform	ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน

	 (8)	ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ	100	 มีความเห็นว่า	บริษัทควรมีระบบให้ผู้เอาประกันภัยสามารถติดตาม	

ตรวจสอบความคุ้มครอง	การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยได้ด้วยตนเอง

	 สรุปภาพรวมได้ว่า	ควรมีบรกิารเรื่องระบบบรกิารสนิไหมทดแทนเปน็ระบบอิเล็กทรอนกิส	์ท่ีเปน็มาตรฐานเดียวกัน	

และควรมีระบบให้ผู้เอาประกันภัยติดตาม	ตรวจสอบ	ความคุ้มครอง	การเรียกร้อง	ค่าสินไหมทดแทนได้ด้วยตนเอง	
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หมวดที ่4 การขยายตลาดและความโปรง่ใส เพื่อใหบ้รษัิทสามารถก�ากับดแูลตนเองได้ (มคี�าถาม 3 ขอ้) ผลส�ารวจพบว่า

	 (9)	ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ	54	มีความเห็นว่า	ควรก�าหนดให้มีการเปิดเผยค่าคอมมิชชั่น	ในการขายให้

ผู้ขอเอาประกันภัยทราบ

ควร ไมควร
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ควร ไมควร
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	 (10)	ผู้ตอบแบบสอบถามรอ้ยละ	82	มคีวามเหน็ว่า	ควรสนบัสนนุใหบ้รษัิทเปดิเผยขอ้มลูการรบัประกันสุขภาพ

ในภาพรวมของบริษัท	เช่น	สถิติการรับประกันภัย	สถิติการจ่ายค่าสินไหมทดแทน	เป็นต้น	ต่อสาธารณชนเพื่อให้

ผู้บริโภคสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย
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ควร ไมควร

ประกันว�นาศภัย ประกันช�ว�ต คปภ. อื่นๆ รวม

120

100

80

60

40

20

0

19 20 22

7
16

5 8 7

65

39

	 (11)	ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ	62.5	มีความเห็นว่า	บริษัทประกันชีวิตควรขายสัญญาประกันสุขภาพ

เป็นกรมธรรม์หลักเชน่เดียวกับบริษัทประกันวินาศภัย

	 สรุปภาพรวมแล้ว	เหน็ควรใหบ้รษัิทเปดิเผยขอ้มลูการรบัประกันสขุภาพในภาพรวมของบรษัิท	สว่นการเปดิเผย

ค่าคอมมิชชั่น	และการให้สัญญาประกันสุขภาพควรให้บริษัทประกันชีวิตขายเป็นกรมธรรม์หลักเช่นเดียวกับบริษัท

ประกันวินาศภัย	เหน็ว่าเปน็ประโยชนกั์บประชาชน	แต่ยงัมขีอ้กังวลใจในเรื่องขอ้กฎหมาย	และผลกระทบของการเปดิเผย

ค่าคอมมิชชั่น

	 นอกจากนี้	ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ	อาทิ	ควรให้บริษัทสามารถก�ากับ

ดแูลตนเองได้	เปิดใหบ้รษัิทประกันภัยได้แขง่ขนักันอยา่งเสร	ีโดยต้องมกีติกาการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม	ใหม้กีารเปดิเสรี

ค่าคอมมิชชั่น	เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการประชุม
	 1.	การจัดท�าคู่มือประกอบการพิจารณา	เพื่อก�าหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องการพิจารณารับประกันภัย	และ

การจ่ายสินไหมทดแทนในมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแนวทางเดียวกัน

	 2.	การจัดท�าฐานข้อมูลการประกันสุขภาพ	ทุกบริษัทควรมีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นระบบเดียวกัน	

และเพื่ อเป็นการลดต้นทุนในการพัฒนาระบบบริษัทประกันภัย	 โดยอาจร่วมมือกันจัดท�าระบบฐานข้อมูลสถิติ

การประกันสุขภาพ	 (ต้ังเป็นคณะท�างานร่วมกัน)	 โดยการส่งข้อมูลการประกันสุขภาพ	ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดให้ส่ง

รายละเอียดท่ีเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลส่วนบุคคล	 เช่น	 เลขท่ีกรมธรรม์	ชื่อนามสกุล	ผู้เอาประกันภัย	 เพื่อลดข้อกังวล

ของบริษัทในการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลสว่นบุคคลของผู้เอาประกันภัย	

	 3.	 การจัดต้ังทีมแพทย์ท่ีปรึกษาซึ่งมีความเป็นกลาง	 เพื่ อให้ข้อคิดเห็น	กรณีมีข้อพิพาทระหว่างบริษัท

ประกันภัย	โรงพยาบาล	และผู้เอาประกันภัย	เชน่การตีความเรื่องความจ�าเป็นทางการแพทย	์มาตรฐานทางการแพทย์

	 4.	พัฒนารูปแบบสัญญาประกันสุขภาพเฉพาะ	แบบท่ีไมม่ีการก�าหนดเง่ือนไข	pre-existing	/	waiting	period	

เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนท่ีมีปัญหาสุขภาพบางสว่น	สามารถเข้าถึงการประกันสุขภาพได้	

	 5.	ศึกษาแนวทางการจัดท�ากฎหมายโดยเฉพาะเก่ียวกับประกันสุขภาพ	เพื่อให้ประกันสุขภาพท้ังในส่วนของ

การประกันชีวิตและในสว่นของการประกันวินาศภัยมีมาตรฐานเดียวกัน	โดยกฎหมายนี้ควรจะมีบทบาทท้ังในเชิงก�ากับ

และส่งเสริมการประกันสุขภาพให้เจริญก้าวหน้า
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ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
      ที่   36  /๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำและปรับปรุงสัญญำประกันภัยสุขภำพ 
............................................... 

ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก หลายสิ่งหลายอย่าง สามารถ
น ามาพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่แพทย์ และผู้ป่วยได้มากขึ้น แต่กระนั้น 
วิวัฒนาการของการเกิดโรคภัยใหม่ๆ ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายทฤษฎีการแพทย์ในปัจจุบัน บริษัทประกันภัยในฐานะ         
ผู้รับประกันความเสี่ยงภัยในเรื่องค่ารักษาพยาบาล จ าเป็นต้องพัฒนาระบบประกันสุขภาพเอกชน ให้มสีอดคล้องกับ
วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน ซ่ึงในปี 2558 -2559 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้มี โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์การประกันสุขภาพเอกชนในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยได้ว่าจ้างส านักวิจัยเพื่อการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ให้ด าเนินการศึกษาวิจัย และส่วนหนึ่งตามข้อเสนอแนะของโครงการวิจัยฯ 
คือ การพัฒนาระบบประกันสุขภาพเอกชนที่เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน และต้องสอดคล้องกับระบบ
ประกันสุขภาพโดยรวมของประเทศไทย   

เพ่ือให้บริษัทประกันภัยในประเทศไทย มีสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐาน รวมทั้งเพ่ือก าหนดให้มี   
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาประกันสุขภาพที่เป็นแนวทางเดียวกัน  เลขาธิการจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาและ
ปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

องค์ประกอบ 
1. 
2. 

เลขาธิการ คปภ. 
รองเลขาธิการด้านก ากับ 

ที่ปรึกษา 
ประธานคณะท างาน 

3. ผู้ช่วยเลขาธิการ สายก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย รองประธานคณะท างาน 
4. 
5. 

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี 
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 
คณะท างาน 

คณะท างาน 

คณะท างาน 

คณะท างาน 

คณะท างาน 

๖.     ผูอํานวยการฝายอาวุโส ฝายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย
๗.     ผูอํานวยการกลุมงานกํากับผลิตภัณฑประกันภัย
๘.     ผูอํานวยการกลุมงานกํากับผลิตภัณฑประกันชีวิต
๙.     รองศาสตราจารย นายแพทยนิพิฐ พิรเวช
        แพทยนักวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบประกันภัยสุขภาพ
๑๐.   รองศาสตราจารย ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข
        นักวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบประกันภัยสุขภาพ
๑๑.   นายแพทยธรธเนศ อายานะ
        แพทยผูเชี่ยวชาญประกันสุขภาพ
๑๒.   นายอริญชย รุงศรีสวัสดิ์
        ผูเชี่ยวชาญประกันสุขภาพ
๑๓.   นายศิริวัฒน ศิริเกตุ
       ประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย
๑๔.  นางมณียา โสมะเกษตริน
        รองประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต สมาคมประกันชีวิตไทย
 

คณะท างาน 
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๒ 

15. นางศิริกร โรจน์วิบูลย์ชัย
รองประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย

คณะท างาน 

16. นายจรุง เชื้อจินดา
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย

คณะท างาน 

17. นายพนัส สุขเจริญ
รองประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะท างาน 

18. นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะท างาน 

19. นางอุสาห์ จันทร์งาม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะท างาน 

20. นางสาวกัลยา จุกหอม
ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหาร สายงานวิชาการ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะท างาน 

21. นางสาวลลิษา ภัทรแสงไทย
ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มกฎหมายด้านพฤติกรรมทางการตลาด

คณะท างาน 

22. นางสาวดาเนตร วันทนีย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย

คณะท างานและ 
เลขานุการ 

23. นางปรียานุช จีระศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญรักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มนโยบายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

คณะท างานและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

อ ำนำจหน้ำที่ 
๑. พิจารณาจัดท าแบบและข้อความสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 
    วิวัฒนาการทางแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถรองรับแผนปฏิรูประบบสาธารณสุขของ 
    ประเทศไทย 
๒. พิจารณาจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ เพ่ือใช้ประกอบกับสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐาน ในการสร้าง 
    ความเข้าใจที่ถูกต้อง และก าหนดแนวทางปฏิบัติในการรับประกันสุขภาพที่เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓. แต่งตั้งคณะท ำงำนย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมกรอบอ ำนำจหน้ำที่ 
    ตำมสมควร 
4. ด าเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  สั่ง ณ วันที่   22  มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 

    (นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 
   เลขาธิการ 

 คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
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คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส2งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ที่  ๗๑/๒๕๖๒

เร่ือง แต2งต้ังคณะทำงานย2อยปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพ 

............................................... 

ด"วยคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพมีมติในการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒ 

เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธM พ.ศ. ๒๕๖๒ ให"จัดต้ังคณะทำงานยRอย เพ่ือให"การดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาและ            

ปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพเปSนไปอยRางมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล เลขาธิการจึงมีคำส่ังแตRงต้ัง

คณะทำงานยRอย โดยมีองคMประกอบและอำนาจหน"าท่ี ดังน้ี  

องคKประกอบ 

๑. รองเลขาธิการด"านกำกับ ท่ีปรึกษา 

๒. รองศาสตราจารยM นายแพทยMนิพิฐ พิรเวช 

แพทยMนักวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบประกันภัยสุขภาพ 

ท่ีปรึกษา 

๓. นายไพบูลยM เป\]ยมเมตตา 

ผู"อำนวยการฝ_าย อาวุโสฝ_ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑMประกันภัย 

ประธานคณะทำงาน 

๔. นายศิริวัฒนM ศิริเกตุ 

ประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต 

สมาคมประกันชีวิตไทย 

คณะทำงาน 

๕. นางมณียา โสมะเกษตริน 

รองประธานคณะอนุกรรมการสินไหมประกันชีวิต 

สมาคมประกันชีวิตไทย 

คณะทำงาน 

๖. นายสุรศักด์ิ กล่ินศรีสุข 

อนุกรรมการพิจารณารับประกันภัย 

สมาคมประกันชีวิตไทย 

คณะทำงาน 

๗. นายพนัส สุขเจริญ 

รองประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

คณะทำงาน 

๘. นางสาวกัลยา จุกหอม 

ผู"ชRวยผู"อำนวยการบริหาร สายงานวิชาการ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย  

คณะทำงาน 
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๙. นางสาวศิวพร ผ่ึงผาย 

ผู"ชRวยผู"อำนวยการฝ_ายพัฒนาผลิตภัณฑM 

บริษัท ไทยรับประกันภัยตRอ จำกัด (มหาชน) 

คณะทำงาน 

๑๐. นางสาวดาเนตร วันทนียM 

หัวหน"ากลุRมพัฒนาผลิตภัณฑMประกันภัย 

คณะทำงาน 

 

๑๑. นางสาวพีรMภัสสร นาคสุข 

ผู"เช่ียวชาญกลุRมกำกับผลิตภัณฑMประกันวินาศภัยสำหรับอุตสาหกรรม 

คณะทำงาน 

๑๒. นางสาวเสาวนียM เหลืองระลึก 

ผู"เช่ียวชาญกลุRมกำกับผลิตภัณฑMประกันวินาศภัยสำหรับบุคคล 

คณะทำงาน 

๑๓. นางสาวลลิษา ภัทรแสงไทย   

ผู"เช่ียวชาญรักษาการในตำแหนRง 

หัวหน"ากลุRมกฎหมายด"านพฤติกรรมทางการตลาด 

คณะทำงาน 

๑๔. นางสาวณัฐวรรณ จันทรMแสงเพ็ชรM 

เจ"าหน"าท่ีอาวุโสกลุRมกำกับผลิตภัณฑMประกันชีวิต ๒ 

คณะทำงาน 

๑๕. นางปรียานุช จีระศิลปl 

ผู"เช่ียวชาญรักษาการในตำแหนRง 

หัวหน"ากลุRมนโยบายการกำกับผลิตภัณฑMประกันภัย 

คณะทำงานและ 

เลขานุการ 

๑๖. นางสาวศุภลักษณM สุขะกูล 

ผู"เช่ียวชาญกลุRมนโยบายกำกับผลิตภัณฑMประกันภัย 

ผู"ชRวยเลขานุการ 

๑๗. นายจักริน มหัทธนะสมบูรณM 

เจ"าหน"าท่ีกลุRมกำกับผลิตภัณฑMประกันภัย 

ผู"ชRวยเลขานุการ 

๑๘. นางสาวณภาภัช วุฒิพีรพร 

เจ"าหน"าท่ีกลุRมนโยบายการกำกับผลิตภัณฑMประกันภัย 

ผู"ชRวยเลขานุการ 
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อำนาจหนMาท่ี 

๑. พิจารณารายละเอียด เสนอความเห็น และข"อเสนอแนะแบบและข"อความสัญญาประกันภัย

สุขภาพมาตรฐานท่ีคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพได"ปรับปรุงให"สอดคล"องกับวิวัฒนาการทาง

การแพทยMท่ีเปล่ียนแปลงไป สามารถรองรับนโยบายภาครัฐในเร่ืองการประกันภัยสุขภาพ และแผนปฏิรูประบบ

สาธารณสุขของประเทศไทย 

๒. ศึกษา รวบรวม วางแผน วิเคราะหMแนวทางการจัดเก็บข"อมูลสถิติการประกันภัยสุขภาพเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงอัตราเบ้ียประกันภัยสุขภาพมาตรฐาน 

๓. นำเสนอผลการดำเนินการตามข"อ ๑. - ๒. ตRอคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพ 

๔. ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและสRงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หรือคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพมอบหมาย 
 

          ท้ังน้ี ต้ังแตRบัดน้ีเปSนต"นไป 

                     ส่ัง ณ วันท่ี   ๑๒  กุมภาพันธM  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

          (นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 

                   เลขาธิการ 

       คณะกรรมการกำกับและสRงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
      ที่   114 /๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนพัฒนำและปรับปรุงสัญญำประกันภัยสุขภำพ 
 (เพิ่มเติม)  

------------------------------------- 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีค าสั่ง 
ที่ 36/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาและปรับปรุงสัญญา 
ประกันภัยสุขภาพ นั้น 

เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพ มีความรอบคอบครบถ้วน และมี 
แนวความคิดเห็นจากมุมมองของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลในการพิจารณาของคณะท างานมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เลขาธิการจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ิมเติม ประกอบด้วย 

1. ผู้แทนจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์        คณะท างาน 
2. ผู้แทนจาก ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค        คณะท างาน 
3. นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข        คณะท างาน 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 สั่ง ณ วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 

      (นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 
   เลขาธิการ 

 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 





กรอบแนวทางการดำาเนินการ

ในการป้องปรามการฉ้อฉล
ในการประกันสุขภาพ

กลุ่มย่อยที่ 2  
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กลุ่มย่อยที่ 2  
กรอบแนวทางการดำาเนินการในการป้องปราม
การฉ้อฉลในการประกันสุขภาพ

ทีม่า/หลักการและเหตผุล
	 เนื่องด้วยมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	(Insurance	Core	Principles:	ICPs)	ท่ีก�าหนดโดยสมาคม

ผูก้�ากับดแูลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ	(International	Association	of	Insurance	Supervisors:	IAIS)	ข้อ	21	การต่อต้าน

การฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย	ก�าหนดให้หน่วยงานก�ากับดูแลมีหน้าท่ีก�ากับดูแล	 ให้บริษัทประกันภัยและคนกลาง

ประกันภัยมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง	ป้องกัน	ตรวจหา	รายงาน	และแก้ไขการฉ้อฉลประกันภัย	โดยบริษัท

ประกันภัยและคนกลางประกันภัยจะต้องมคีวามรู้และความเขา้ใจเก่ียวกับความเสีย่งในธุรกิจประกันภัย	และมีกระบวนการ

ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารต้องเป็นผู้รับผิดชอบ	

 

	 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลดังกล่าว	ส�านกังาน	คปภ.	ได้มกีารปรบัปรุงกฎหมายแมบ่ทว่าด้วยการประกันภัย	

ได้แก่	พระราชบัญญัติประกันชีวิต	พ.ศ.	2535	และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2535	

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการลงโทษการกระท�าท่ีเข้าขา่ยเป็นการฉ้อฉลประกันภัย	ซึ่งประกอบด้วย

การหลอกลวงผู้อ่ืนเพื่อให้มีการท�าประกันภัย	การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นเท็จ	และการให้	 เรียก	รับทรัพย์สิน

เพื่อให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	ซึ่งร่างพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

เมื่อวันท่ี	14	กุมภาพันธ์	2562	และสภานิติบัญญัติแหง่ชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว	ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้

บังคับภายในปี	2562	นี้	นอกจากน้ี	ส�านักงาน	คปภ.	ได้ออกประกาศ	คปภ.	ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�าใน

การบรหิารจัดการความเสีย่งของบรษัิทประกันภัยในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกับการฉอ้ฉลประกันภัย	ซึง่มีสาระส�าคัญ	ดังต่อไปนี้
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	 1.	ก�าหนดให้บริษัทด�าเนินการจัดท�า	“นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล”	 ท่ีแสดงให้เห็นถึง

กระบวนการและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลเป็นลายลักษณ์อักษร	พร้อมท้ังสื่อสารสาระส�าคัญ

ของนโยบายฯ	ให้ทุกหนว่ยงานทราบและน�าไปปฏิบัติอยา่งเครง่ครัด

	 2.	ก�าหนดใหบ้รษัิทจัดท�าจรรยาบรรณของพนกังาน	และสรา้งวัฒนธรรมองค์กรท่ีเนน้จรยิธรรมและความซื่อสัตย	์

โดยบริษัทต้องจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยง	ด้านการฉ้อฉลท่ีอาจเกิดขึ้น

	 3.	ก�าหนดให้บริษัทต้องด�าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง	ดังนี้

	 	 (1)	บรษัิทต้องระบุเหตกุารณแ์ละแหล่งท่ีมาของความเสีย่งด้านการฉอ้ฉลภายในและการฉอ้ฉลภายนอก

	 	 (2)	บริษัทต้องก�าหนดวิธีการวิเคราะห์และด�าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล

	 	 (3)	บริษัทต้องมีการจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล	โดยด�าเนินมาตรการเพื่อยับยั้ง	ป้องกัน		ตรวจหา	

รายงาน	จัดการ	และเยียวยาความเสียหายจากการฉ้อฉล	ตามท่ีก�าหนด

	 	 (4)	บริษัทต้องมีการควบคุม	ติดตาม	และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล

	 	 (5)	บริษัทต้องจัดท�าสรุปรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอยา่งน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 4.	บริษัทต้องจัดท�าหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลและแนวทางการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

	 5.	บริษัทต้องก�าหนดผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อด�าเนินการสืบสวนสอบสวน	และรายงานผลการด�าเนินการ

ดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

	 6.	บริษัทต้องจัดท�าฐานข้อมูลเก่ียวกับการฉ้อฉลท้ังภายในและภายนอก	เพื่อประโยชน์ในการติดตามการฉ้อฉล

และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัท

	 ส�าหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการ

ประกันภัย	ประจ�าปี	2562	นี้	ส�านักงาน	คปภ.	เห็นว่า	ควรมี	

การหารือเก่ียวกับการต่อต้านการฉ้อฉลในธุรกิจประกัน

สุขภาพ	 เนื่องจากโครงสร้างประชากรของประเทศไทย

มีสัดส่วนโครงสร้างผู้สูงอายุมากขึ้น	ท�าให้หน่วยงานภาครัฐ

ต่างตระหนักและเตรียมแผนการด�าเนินการท่ีจะรองรับ

ภาระค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีจะเพ่ิมสูงขึ้น	

โดยภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวน้ีมีผลกระทบท้ังในส่วนของ

ประชาชนเอง	และรัฐบาลท่ีต้องรับผิดชอบ	โดยรัฐบาลได้มี

การด�าเนินการเพื่อควบคุมต้นทุนของการรักษาพยาบาล

ผ่านมาตรการต่างๆ	 เช่น	การควบคุมให้สถานพยาบาล

ต้องแสดงรายละเอียดประเภทการรักษาพยาบาล	 ยา			
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และเวชภัณฑ์	รวมถึงการก�าหนดให้สินค้าประเภทยาและ

เวชภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม	เป็นต้น	การประกันสุขภาพจึงเข้า

มามีส่วนช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและ

รัฐบาล	 เมื่ อประชาชนใช้การประกันสุขภาพในการบริหาร

ความเสี่ยงเก่ียวกับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

เพิ่มมากขึ้น	 ธุรกิจเก่ียวกับการประกันสุขภาพจึงมีแนวโน้ม

ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเก่ียวกับการ

ฉ้อฉลประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	ท�าให้ต้นทุนค่า

เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นเกินความเป็นจริงและส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนท่ีเป็นผู้เอาประกันภัยท่ีจะต้องเป็นผู้รับภาระ	

ค่าเบี้ยประกันภัยท่ีเพิ่มขึ้นในท่ีสุด	

	 การจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย	ภายใต้หัวข้อ	“กรอบแนวทางการด�าเนินการในการ

ป้องปรามการฉ้อฉลในการประกันสุขภาพ”	ครั้งน้ี	มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมีลักษณะเป็นการ

ฉ้อฉลประกันสุขภาพ	ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการกระท�า	 ท่ีเป็นการฉ้อฉลประกัน

สุขภาพ	รวมถึงแนวทางในการด�าเนินการหากมีการกระท�าท่ีเป็นการฉ้อฉลประกันสุขภาพเกิดขึ้น	โดยการหารือในครั้งนี้	

จะน�าผลการหารือจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย	ประจ�าปี	2560	เมื่อวันท่ี	19	เมษายน	2560	

ในหัวข้อ	“การพัฒนากฎหมายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฉ้อฉลประกันภัยในยุคดิจิทัล”	

ซึ่งมีการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของส�านักงาน	คปภ.	และบริษัทประกันภัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

มาประกอบการหารือในครั้งนี้	โดยส�านักงาน	คปภ.	จะด�าเนินการรวบรวมตัวอย่างพฤติกรรมท่ีมีลักษณะเป็นการฉ้อฉล

ประกันสขุภาพ	เพื่อเปน็ขอ้มลูในการเผยแพรค่วามรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและประชาชน	และใช้เปน็แนวทางในการปอ้งปราม

ผู้ท่ีจะกระท�าความผิดในเรื่องดังกล่าว	รวมท้ังมีการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนในเรื่องการฉ้อฉลประกันสุขภาพ	

 

	 ส�าหรบับรษัิทประกันภัย	นอกจากจะด�าเนนิการตามมาตรฐานขั้นต�าท่ีบรษัิทต้องจัดใหม้	ีเพื่อปอ้งกันปรามปราม	

และแก้ไขการฉอ้ฉลประกันสขุภาพตามประกาศ	คปภ.	ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�าในการบรหิารจัดการความเส่ียง

ของบริษัทประกันภัยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการฉ้อฉลแล้ว	จะด�าเนินการจัดท�าคู่มือในการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับ

การฉ้อฉลประกันสุขภาพด้วย

 

	 นอกจากนี้	 เพื่อเป็นการยกระดับแนวทางการป้องปรามการฉ้อฉลประกันสุขภาพสู่อนาคตท่ีย่ังยืน	ส�านักงาน	

คปภ.	และภาคธุรกิจประกันภัย	 เห็นควรจัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลด้านการฉ้อฉลประกันสุขภาพ	 เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลและภาคธุรกิจ	รวมถึงการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจ

ด้วยกันเอง	ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจประกันภัยสามารถป้องปรามการฉ้อฉลได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

 

	 อนึ่ง	 เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการประกันสุขภาพ	 ให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองในการรักษา

พยาบาลอย่างมีคุณภาพ	เท่าเทียม	และท่ัวถึง	รวมท้ังเป็นการลดใช้ค่าจ่ายเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของภาครัฐ	

ส�านักงาน	คปภ.	และภาคธุรกิจประกันภัย	เห็นควรให้มีการจัดท�ากฎหมายเพื่อสง่เสริมและยกระดับการประกันสุขภาพ

สูอ่นาคตอยา่งยั่งยืน
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการประชุม 
 1. บทบาทของส�านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย ในการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย 

เมื่อพบการกระท�าทีเ่ข้าข่ายการฉ้อฉลในการประกันสขุภาพ สามารถแยกออกเป็น 2 กรณ ีได้แก่ 

	 	 1.1	ในกรณท่ีีประชาชนท่ัวไปท่ีถกูหลอกลวงใหม้กีารท�าประกันภัย	แต่ท้ายท่ีสดุไมไ่ด้มกีารท�าประกันภัย

และถูกหลอกเอาไปซึ่งทรัพย์สิน	เมื่อส�านักงาน	คปภ.	ได้รับการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุดังกล่าวจากประชาชนหรือบริษัท

ประกันภัย	ส�านักงาน	คปภ.	จะมีการขอการสนับสนุนข้อมูลจากบริษัทประกันภัยในกรณีท่ีบริษัทประกันภัยมีข้อมูล	

เอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง	และส�านักงาน	คปภ.	จะเป็นผู้ด�าเนินการกับผู้กระท�าความผิด	โดยร่วมกับเจ้าหน้าท่ี

ต�ารวจและพนักงานสอบสวนในการด�าเนินคดีต่อไป	

	 	 1.2	ในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ฉ้อฉลประกันสุขภาพ	หรือกรณีมีการเรียก/ให้สินบน

เพื่อให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ	

 

	 เมื่อบริษัทประกันภัยตรวจพบเหตุท่ีเกิดขึ้น	บริษัทประกันภัยมีหน้าท่ีต้องด�าเนินการในฐานะผู้เสียหาย	และ

แจ้งข้อมูลให้ส�านักงาน	คปภ.	ทราบ	 เพื่อด�าเนินคดีร่วมกับบริษัท	 โดยแจ้งรายละเอียดการด�าเนินการของบริษัท	

ด�าเนนิการรวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีเกิดขึ้น	และในขณะเดียวกันส�านักงาน	คปภ.	ก็จะด�าเนินการตรวจสอบ

ข้อมูลจากฐานข้อมูล	Fraud	Database	รวมถึงประสานข้อมูลกับบริษัทประกันภัยอ่ืนๆ	เพื่อหาความเช่ือมโยงของ

พฤติกรรม	ในกรณีท่ีอาจเข้าข่ายเป็นการด�าเนินการในรูปกลุ่มบุคคลและมีความเก่ียวเนื่องกับหลายบริษัทประกันภัย	

ซึ่งจะด�าเนินการคู่ขนานไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของบริษัทประกันภัย	ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	อาจมีการขอข้อมูล

หรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
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 2. จัดใหม้ศีูนยก์ลางข้อมูลการฉ้อฉลในการประกันสขุภาพ (Fraud Database) 

	 ส�านักงาน	คปภ.	มีอ�านาจในการเก็บ	ใช้	 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการฉ้อฉลประกันภัยต่อบริษัทประกันภัยได้	

ซึ่งในปัจจุบันบริษัทประกันภัยได้ด�าเนินการท�าสัญญาตัวแทนเป็นมาตรฐานเดียวกัน	 โดยก�าหนดในสัญญาตัวแทน

ให้บริษัทประกันภัยสามารถเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการฉ้อฉลประกันภัยของตัวแทนต่อบริษัทประกันภัยท่ีเป็นสมาชิก	

เพื่อใหบ้รษัิทสามารถตรวจสอบขอ้มลูก่อนการพจิารณารบัประกันภัยได้	ท้ังนี	้ส�านักงาน	คปภ.	จะประสานงานกับหนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง	และอาศัยความร่วมมือจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน	หรือสมาคมแพทย์	 เพื่อควบคุมการกระท�าของ

บุคลากรในโรงพยาบาลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกับการฉ้อฉลประกันภัยด้วย	

	 นอกจากนี	้เพื่อเปน็การยกระดับแนวทางการปอ้งปรามการฉอ้ฉลประกันสขุภาพสูอ่นาคตท่ีย่ังยืน	ส�านกังาน	คปภ.	

และภาคธุรกิจประกันภัย	เหน็ควรจัดใหม้ศีนูยก์ลางขอ้มลูด้านการฉอ้ฉลประกันสขุภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปล่ียน

ข้อมูลระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลและภาคธุรกิจประกันภัย	รวมถึงการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจประกันภัย

กันเองด้วย	โดยการจัดท�าศนูยก์ลางขอ้มลูฯ	จะเริม่จากการฉอ้ฉลในการประกันสขุภาพก่อน	และจะขยายขอบขา่ยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลไปยังการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ	ภายหลัง	โดยศูนย์กลางข้อมูลฯ	ดังกล่าวจะไม่ได้จัดเก็บเพียงข้อมูล

ท่ีเป็นการฉ้อฉลท่ีเกิดขึ้นแล้วเท่าน้ัน	แต่จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม	หรือเหตุการณ์ท่ีอาจเข้าข่าย

หรือมีแนวโนม้ท่ีจะเปน็การฉอ้ฉลประกันภัยด้วย	ตัวอยา่ง	พฤติกรรมท่ีผูเ้อาประกันภัยมกีารท�ากรมธรรมป์ระกันภัยประเภท

เดียวกันกับหลายบริษัท	หรือการท�ากรมธรรม์ประกันภัยท่ีมีวงเงินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ

รายได้ของผูเ้อาประกันภัย	เปน็ต้น	โดยพฤติกรรมการฉอ้ฉลในการประกันสขุภาพ	สามารถแบง่ออกได้เป็น	2	ประเภท	คือ

  1. การฉ้อฉลภายใน 	ได้แก่	การฉ้อฉลท่ีกระท�าโดยพนักงานของบริษัทประกันภัย	เช่น	พนักงานขาย

หลอกลวงให้มีการช�าระเบ้ียประกันสุขภาพเข้าบัญชีอ่ืนท่ีไม่ใช่บัญชีของบริษัท	และไม่ด�าเนินการให้มีการจัดท�าสัญญา

ประกันสุขภาพเกิดขึ้น	พนักงานบริษัทปลอมแปลงเอกสารในการใช้สิทธิตามกรมธรรม์แทนผู้เอาประกันภัย	

โดยผู้เอาประกันภัยไมท่ราบ	เป็นต้น
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  2. การฉ้อฉลภายนอก สามารถแบง่กลุ่มบุคคลภายนอกท่ีอาจมีพฤติกรรมการฉ้อฉลได้	ดังนี้

	 	 	 2.1	การฉ้อฉลโดยผู้เอาประกันภัย/ผู้รับผลประโยชน์	 เช่น	 ผู้เอาประกันภัยมีเจตนาท�าให้

ตนเองเจ็บปว่ยหรอืบาดเจ็บ	เพื่อเขา้รบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาล	โดยหวังค่าชดเชยรายวัน	ผู้เอาประกันภัยปลอมแปลง

เอกสารเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน	เป็นต้น	

				 	 		 2.2	การฉ้อฉลโดยตัวแทน/นายหน้า	 เช่น	มีการเก็บเบี้ยประกันภัยแล้วไม่น�าส่งให้บริษัท									

ออกหลักฐานการเก็บเบ้ียแต่บริษัทไม่ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้	ปลอมแปลงลายมือชื่อในใบค�าขอเอาประกันภัย	

ให้ข้อมูลของผู้เอาประกันภัยอันเป็นเท็จในกระบวนการสมัครขอเอาประกันภัย	เป็นต้น

	 	 	 2.3	การฉ้อฉลโดยกลุ่มบุคคล	 เช่น	นายทุนน�าเอกสารของผู้ท่ีเสียชีวิตไปแล้ว	มาขอเอา

ประกันภัย	นายทุนจัดท�าประกันภัยและช�าระเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยท่ีมีปัญหาสุขภาพ	และระบุให้นายทุน

เป็นผู้รับผลประโยชน์	โดยไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัย	เพ่ือหวังเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน/ท�าร้าย/เจตนาฆ่า

เพื่อผลประโยชน์ตามกรมธรรม	์และนายทุนท�าประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยท่ีมีปัญหาเรื่องสุขภาพ	เมื่อผู้เอาประกันภัย

เสียชีวิต	ผลประโยชน์ท่ีได้รับจะถูกแบง่ครึ่ง	หรือจ่ายผลประโยชน์ให้ญาติผู้ตายตามท่ีตกลง	เป็นต้น

	 	 	 2.4	การฉ้อฉลโดยบุคลากรทางการแพทย	์เชน่	ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจริง					

แต่ร่วมมือกับเจ้าของสถานพยาบาลจัดท�าใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์หลายชุด	จากนั้นมีการน�าใบเสร็จรับเงิน	

และใบรับรองแพทย์ไปเบิกค่าใช้จ่ายยังบริษัทประกันภัยต่างๆ	และผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุไม่จริง	

มกีารสมรูร้ว่มคิดระหว่างบุคคลในสถานพยาบาล	และผู้เอาประกันภัย	โดยปลอมเอกสารของคนไข้รายอ่ืนมาด�าเนนิการ

ปลอมลายมือแพทย์	และน�าเอกสารท่ีปลอมแปลงนั้นมาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัย	เป็นต้น
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  โดยข้อมูลส�าหรบัการจัดเก็บในศูนยก์ลางข้อมูลฯ ประกอบด้วยข้อมูลขั้นต�าอยา่งน้อย ดังนี ้

	 	 	 1.	รหัสบริษัทประกันภัย

	 	 	 2.	รหัสตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกันภัย

	 	 	 3.	เลขท่ีหนังสือเดินทาง/เลขประจ�าตัวบัตรประชาชน/ใบต่างด้าว

	 	 	 4.	ชื่อ	–	นามสกุล	

	 	 	 5.	สัญชาติ

	 	 	 6.	เชื้อชาติ

	 	 	 7.	วัน	เดือน	ป	ีเกิด

	 	 	 8.	เพศ

	 	 	 9.	รายได้ต่อปี

	 	 	 10.	วันคุ้มครองตามกรมธรรม์

	 	 	 11.	ประวัติการรักษา/ประวัติการเคลม

	 	 	 12.	พฤติกรรมการฉ้อฉล

	 	 	 13.	ประเภทของการฉ้อฉล

	 	 	 14.	สถานะของการด�าเนินการของบริษัท

	 	 	 15.	มูลค่าความเสียหายจากการฉ้อฉล

	 จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น	การจัดท�าศูนย์กลางข้อมูลการฉ้อฉลในการประกันสุขภาพ	(Fraud	Database)	

จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นการฉ้อฉล	และพฤติกรรม	หรือเหตุการณ์ท่ีอาจเข้าข่ายหรือมีแนวโน้มท่ีจะเป็นการ

ฉ้อฉลในการประกันภัย	โดยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถน�ามาใช้ด�าเนินการในด้านต่างๆ	ดังนี้	

	 1.	 ใช้ส�าหรับการรวบรวมข้อมูล	และด�าเนินคดีร่วมกันระหว่างส�านักงาน	คปภ.	และบริษัทประกันภัย	

โดยส�านักงาน	คปภ.	จะรวบรวมข้อมูลบุคคลและพฤติกรรมในการฉ้อฉลประกันภัยจากทุกบริษัทประกันภัย	พร้อมท้ัง

รว่มด�าเนินคดีกับบริษัทประกันภัยด้วย

	 2.	ส�านกังาน	คปภ.	จะรวบรวมพฤติกรรม	หรอืเหตกุารณท่ี์เขา้ขา่ยการฉอ้ฉลประกันภัยจากทกุบรษัิทประกันภัย	

และเผยแพรข่้อมูลพฤติกรรม	หรือเหตุการณ์ดังกล่าว	เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการฉ้อฉลประกันภัยในอนาคต

	 3.	จากการรวบรวมพฤติกรรม	หรือเหตุการณ์ท่ีอาจเข้าข่ายหรือมีแนวโน้มท่ีจะเป็นการฉ้อฉลในการประกันภัย

ในขอ้	2	ในอนาคตส�านักงาน	คปภ.	อาจน�าพฤติกรรมดังกล่าวมาวิเคราะหร์ว่มกับฐานขอ้มลูกลางด้านการประกันสุขภาพ	
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(Insurance	Bureau	System	ส�าหรับการประกันสุขภาพ)	เพื่อแสดงสัญญาณเตือนภัยเก่ียวกับการฉ้อฉลในการประกัน

สุขภาพของธุรกิจประกันภัยได้

	 4.	ในอนาคตหากมีกฎหมายรองรับเก่ียวกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล	(ส�าหรับบุคคลท่ีมีพฤติกรรมฉ้อฉล	

หรือเข้าข่าย	หรือมีแนวโน้มท่ีจะฉ้อฉล)	ส�านักงาน	คปภ.	อาจจัดท�าระบบให้บริษัทประกันภัยสามารถเข้ามาตรวจสอบ

รายละเอียดของบุคคลท่ีจะมาท�าประกันภัยได้	โดยการตรวจสอบจะแจ้งรายละเอียดว่าบุคคลดังกล่าวเคยมีพฤติกรรม

การฉ้อฉล	หรือเข้าขา่ยการฉ้อฉลประกันภัยหรือไม	่

	 5.	สืบเนื่องจากข้อ	4	หากมีกฎหมายรองรับเก่ียวกับการเผยแพรข่้อมูลสว่นบุคคล	ส�านักงาน	คปภ.	จะสามารถ

แชร์ข้อมูลบุคคลท่ีมีพฤติกรรมฉ้อฉลดังกล่าวไปยังธุรกิจการเงินอ่ืน	 (เช่น	ธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	หรือ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ส�านักงาน	ก.ล.ต.))	 เพ่ือเฝ้าระวังบุคคลดังกล่าว	

ในการฉ้อฉลในธุรกิจอ่ืนได้

	 อย่างไรก็ดี	ส�านักงาน	คปภ.	และภาคธุรกิจประกันภัย	อาจต้องพบปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการเก็บ	

ใช้เปิดเผยขอ้มลู	เพื่อใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคล	ซึง่ก�าลังจะมผีลบงัคับใชใ้นเวลาอันใกล้นี้	

ส�านักงาน	คปภ.	จะมีการหารือกับภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องต่อไป

 3. ในประเด็นสดุท้าย ส�านักงาน คปภ. มแีนวคิดทีจ่ะก�าหนดใหม้กีฎหมายประกันสขุภาพเกิดขึน้ 

	 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษากฎหมายประกันสุขภาพในต่างประเทศ	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออก

กฎหมายเพื่อสง่เสรมิ	และยกระดับการประกันสขุภาพสูอ่นาคตอยา่งยัง่ยนื	และจัดท�ากฎหมายประกันสขุภาพท่ีเหมาะสม

กับบริบทของประเทศไทยต่อไป	 ท้ังน้ี	 จากการศึกษาข้อมูลในชั้นต้นสามารถแบ่งระบบประกันสุขภาพออกเป็น	

2	แบบหลักๆ	คือ	ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ	 (Public	Health	 Insurance)	และระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน	

(Private	Health	Insurance)
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การประกันสุขภาพแหงชาติ 
(National Health Insurance)

โครงการประกันสังคม 
(Social Security Scheme)

สวัสดิการของการจางงาน 
(Employment Medical Benefits)

 การประกันสขุภาพภาครฐั 

	 โดยท่ัวไปการประกันสุขภาพของภาครัฐ	 (Public	Health	 Insurance)	สามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ระบบ	

ตามประเภทของผู้ท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกในโครงการ	ได้แก่	

       - การประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Insurance)	 เป็นการประกันสุขภาพภาคบังคับ

ซึ่งครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่ภายในประเทศ	โดยรัฐหรือหน่วยงานท่ีรัฐจัดต้ังขึ้นเป็นผู้บริหารระบบ

ประกันภัยนี้	 โครงการประกันสุขภาพแห่งชาติในประเทศอังกฤษ	ประเทศออสเตรเลีย	ประเทศนิวซีแลนด์	ใช้ภาษี

เป็นแหล่งเงินหลักของการประกันภัย	 ส่วนในประเทศญี่ ปุ่นจะใช้แหล่งเงินภาษีผสมกับแหล่งเงินอ่ืน	 เช่น	

การเก็บเบี้ยประกันภัยโดยหักจากเงินเดือน	และรัฐเป็นผู้บริหารระบบ	ตามหลักการในระบบน้ีประชาชนทุกคนมีสิทธิ

ในการใชบ้รกิารสขุภาพเท่ากัน	ไมว่่าจะเสียภาษีเท่าใดหรือไมเ่สียภาษีก็ตาม

  - โครงการประกันสังคม (Social Security Scheme)	 เป็นโครงการประกันภัยภาคบังคับเช่นกัน	

โดยเป็นการบงัคับส�าหรบักลุ่มคนท่ีก�าหนดไว้โดยเฉพาะ	เชน่	ลกูจ้างและนายจ้าง	ซึ่งการประกันภัยดังกล่าว	จะคุ้มครอง

ท้ังผูท้�าประกันและผู้อยูใ่นอุปการะท่ีเจ็บปว่ยหรอืสญูเสยีรายได้จากการเจ็บปว่ย	โดยรฐับาลจะเปน็ผูค้�าประกันประโยชน์

พื้นฐานและมีสว่นรว่มโดยตรงในการเงินของโครงการ	ผู้ท่ีมีสิทธิหรือผู้ท่ีกฎหมายก�าหนดให้เข้ารว่มได้	จะเป็นผู้จ่ายเงิน

เขา้กองทนุประกันสขุภาพตามรายได้ของตน	ซึง่มักจะหกัจากเงินเดือน	ในอัตราท่ีเปน็สดัสว่นคงท่ีของเงินเดือน	ฉะนัน้ผูท่ี้มี

รายได้มากก็ต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยมากกว่าผู้มีรายได้น้อยกว่า	แต่สิทธิในการใช้บริการเท่ากัน	แต่ในบางประเทศ

มีการก�าหนดใหน้ายจ้างจ่ายสมทบเขา้กองทนุด้วย	และรฐับาลก็อาจจ่ายสมทบเขา้กองทนุด้วยเชน่กัน

  - สวัสดิการของการจ้างงาน (Employment Medical Benefits)	 เป็นสิทธิประโยชน์ในการรักษา

พยาบาล	โดยท่ีนายจ้างอาจเป็นรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือองค์กรรูปแบบอ่ืนๆ	จัดท�าสวัสดิการให้กับลูกจ้าง	เพื่อเป็นการ

ชักจูงใจในการจ้างงาน	



CEO Insurance Forum 2019 63

 การประกันสขุภาพเอกชน 

	 (1)	การประกันสขุภาพเอกชนภาคบังคับ	เปน็การประกันสขุภาพซึง่บงัคับตามบทบญัญติัของกฎหมาย	

	 (2)	การประกันสุขภาพตามกลุ่ม	การจ้างงานเอกชน	 เป็นการประกันสุขภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเง่ือนไข

การในจ้างงาน	เช่น	นายจ้างซื้อประกันสุขภาพให้กับลูกจ้าง	โดยนายจ้างเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยท้ังหมดหรือสมทบ

ให้บางสว่น

	 (3)	การประกันสุขภาพเอกชนตามอัตราชุมชน	เป็นการประกันสุขภาพโดยสมัครใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล	

โดยบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามข้อก�าหนดท่ีใช้ในอัตราชุมชน	ซึ่งการค�านวณเบี้ย

ประกันภัยจะอาศัยปัจจัยท่ีเก่ียวกับอายุ	สถานะทางสุขภาพ	ประวัติการเรียกร้อง	หรือปัจจัยอ่ืนๆ	

	 (4)	การประกันสุขภาพเอกชนตามอัตราความเสี่ยง	 คือ	การประกันสุขภาพโดยสมัครใจของบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคล	โดยบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามอัตราความเสี่ยง	

 

	 ท้ังนี้	มีหลายประเทศท่ีใช้ระบบประกันสุขภาพเอกชนเป็นส่วนเสริมกับระบบประกันสุขภาพหลักของรัฐ	เช่น	

ประเทศอังกฤษ	ออสเตรเลีย	 เป็นต้น	 ในขณะท่ีบางประเทศใช้ระบบประกันสุขภาพเอกชนเป็นระบบหลัก	 เช่น	

สหรัฐอเมริกา	ซึ่งมีสวัสดิการประกันการจ้างงานของบริษัทเอกชนจ�านวนมาก	เป็นต้น	

 

	 ในการนี	้ยงัมีขอ้เสนอแนะอ่ืนจากท่ีประชุม	นอกเหนอืจากการสง่เสรมิการประกันสขุภาพแล้ว	ควรมกีารสง่เสริม

เรื่องสขุภาพของผูเ้อาประกันภัยด้วย	ควรเอาภาพรวมเก่ียวกับความต้องการความคุม้ครองในเรื่องของสขุภาพท้ังประเทศ

มารวมกันพิจารณา	และควรพิจารณาว่า	การประกันสุขภาพจะเข้าไปมีส่วนส่งเสริมในด้านใดได้บ้าง	ควรมีการส่งเสริม

การให้ความรู้กับผู้ท่ีเสนอขายประกันสุขภาพในเรื่องเง่ือนไขความคุ้มครอง	ข้อยกเว้นเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันสุขภาพ	

ประกอบกับการตีความเง่ือนไขความคุ้มครอง	และข้อยกเว้นของสัญญาประกันสุขภาพของธุรกิจประกันชีวิต	และธุรกิจ

ประกันวินาศภัยซึง่มคีวามแตกต่างกัน	ควรมกีารพฒันาระบบใหม้คีวามเชื่อมโยงกันเพื่อใหเ้คลมได้ทกุโรงพยาบาล





สรุปภาพรวม
การประชุมกลุ่มย่อย

งานประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2562
(CEO Insurance Forum 2019)
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	 ภาพรวมท่ีเกิดขึ้นจากการจัดประชุมกลุ่มย่อย	 เพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ	“การยกระดับประกัน

สุขภาพสู่อนาคตท่ียั่งยืน”	ในวันนี้	 ถือเป็นเรื่องส�าคัญและเป็นนโยบายระดับชาติ	 ท่ีทุกภาคส่วนต่างให้ความส�าคัญ

อยู่ในขณะนี้	 เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างประชากรของประเทศไทย	มีสัดส่วนโครงสร้างผู้สูงอายุมากขึ้น	ท�าให้คนไทย

มอีายุเฉล่ียเพิม่ขึน้เปน็	71	ป	ีโดยมชีว่งระยะเวลาท�างานท่ีสามารถสรา้งรายได้	และเก็บออมเงินในชว่งอายุระหว่าง	20	–	60	ปี	

เพื่อเปน็ค่าใชจ่้ายภายหลังการเกษียณอายุ	ซึง่คาดว่า	จะมชีว่งระยะเวลาเพิม่มากถึง	10	–	20	ป	ีและในอนาคต	หากคนไทย

มีอายุเฉล่ียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ซ่ึงเป็นผลมาจากการใส่ใจรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น	ประกอบกับความก้าวหน้า

ทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีดีขึ้น	 ดังน้ัน	หากประชาชนไม่มีการวางแผนเก็บออมเงินให้เพียงพอต่อค่าครองชีพ	

และค่ารักษาพยาบาลท่ีนับวันจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	จะส่งผลกระทบท้ังในส่วนของประชาชนเองและส่วนท่ีรัฐบาล

ท่ีต้องรับผิดชอบ	 ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้มีการด�าเนินการ	 เพื่อควบคุมต้นทุนค่ารักษาพยาบาลผ่านมาตรการต่างๆ	 เช่น	

การควบคมุใหส้ถานพยาบาลต้องแสดงรายละเอียดประเภทของการรกัษาพยาบาล	ยา	และเวชภัณฑ์	รวมถึงการก�าหนด

ให้สินค้ายาและเวชภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุม	 เป็นต้น	ซึ่งผมเห็นว่า	 ธุรกิจประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ

สามารถเข้าไปช่วยบริหารความเสี่ยง	และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและรัฐบาลได้	แต่อย่างไรก็ตาม	

หากการประกันสขุภาพมีแนวโน้มขยายตัวเพิม่มากขึน้	จะสง่ผลใหเ้กิดความเสีย่งเก่ียวกับการฉอ้ฉลประกันภัยเพิม่ข้ึนด้วย	

อีกท้ังในส่วนของต้นทุนค่าเบ้ียประกันภัยจะเพ่ิมขึ้นเกินความเป็นจริง	หากพิจารณาถึงกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

มาตรฐาน	ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน	ท่ีส�านักงาน	คปภ.	และภาคธุรกิจประกันภัยได้ร่วมกันจัดท�าขึ้นต้ังแต่ปี	2549	จึงอาจ

ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยี	 วิธีการรักษา	และวิวัฒนาการทางการแพทย์ท่ีเปล่ียนแปลงไป	 รวมถึงไม่รองรับกับ	

แผนปฏิรูประบบสาธารณสขุของประเทศไทย	และนโยบายต่างๆ	ของภาครัฐในเรื่องการประกันสขุภาพ	จากท่ีกล่าวมาขา้งต้น	

จึงเป็นประเด็นท่ีส�านักงาน	คปภ.	และภาคธุรกิจประกันภัย	จะร่วมกันขับเคล่ือนและพัฒนาระบบการประกันสุขภาพ

ของไทยให้ก้าวไปอย่างมีคุณค่า	และเติบโตอยา่งยั่งยืนต่อไป	

สรุปภาพรวมการประชุมกลุ่มย่อย
การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2562 

(CEO Insurance Forum 2019)

โดย เลขาธิการคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และรองเลขาธิการสำานักงาน คปภ.
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โดยผลการประชุมกลุ่มยอ่ย สามารถสรุปได้ดังนี้
	 ผลการประชุมกลุ่มย่อยท่ี	1	หัวข้อ	“ยกระดับการก�ากับการประกันสุขภาพสู่อนาคตท่ียั่งยืน”	สรุปได้ว่า	

ส�านักงาน	คปภ.	และภาคธุรกิจประกันภัยจะร่วมกันด�าเนินโครงการปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพ	และพัฒนาระบบ

การประกันสุขภาพ	ประกอบด้วย	1)	ปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพ	ให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย	์

มีรายการความคุ้มครองท่ีปรับเปล่ียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	โดยจะปรับปรุงค�านิยาม	เง่ือนไข	ข้อยกเว้น	

ของสัญญาประกันสุขภาพให้มีถ้อยค�าท่ีเกิดความชัดเจน	 เข้าใจง่าย	และสอดคล้องกับวิวัฒนาการและเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ท่ีเปล่ียนแปลงไป	อาทิ	ปรับค�านิยามกลุ่มอาชีพแพทย์ให้สอดคล้องกับแพทยสภา	/	ปรับค�านิยาม	

โรงพยาบาล	คลินิก	ให้สอดคล้องกับ	พ.ร.บ.สถานพยาบาล	และค�านิยามอ่ืนๆ	ปรับให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวง

สาธารณสุข	และกฎหมายอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	2)	การปรับปรุงตารางแสดงผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล	โดยให้รายการ

ผลประโยชน์อิงกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เพื่ อให้ประชาชนสามารถเข้าใจความคุ้มครองของสัญญา

ประกันสุขภาพมาตรฐานท่ีมีรายละเอียดครบถ้วน	ซึ่งจะน�าไปสู่การจัดเก็บฐานข้อมูลการประกันสุขภาพบน	Platform	

เดียวกัน	3)	พัฒนาปรับปรุงอัตราเบ้ียประกันภัยให้มีความยืดหยุ่น	สะท้อนตามต้นทุนของประเภทความคุ้มครอง	และ

เปิดเผยข้อมูลของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแก่ประชาชน	รวมท้ังสามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกันสุขภาพในอนาคตได้	5)	พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติการประกันสุขภาพ	เพื่อให้สอดคล้องกับรายการ

ความคุ้มครองท่ีปรับปรุงใหม่	 เพื่ อให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีฐานข้อมูลในการค�านวณอัตราเบี้ยประกันสุขภาพ

อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ประชาชน	ซึ่งในขณะนี้	ส�านักงาน	คปภ.	ได้ปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบ

กรมธรรม์ประกันภัยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	รวมท้ังก�าหนดให้บริษัทมีการต้ังคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกันภัย	(Product	

Committee)	 เพื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของบริษัท	ลดข้อผิดพลาด

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท	
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	 นอกจากน้ี	 เพื่ อเป็นการส่งเสริม

ให้การประกันสุขภาพให้เป็นนโยบายระดับ

ประเทศและลดภาระการคลังด้านสุขภาพ	

ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดท�ากฎหมาย

เก่ียวกับการประกันสขุภาพใหม้คีวามเหมาะสม

กับบริบทของประเทศไทย	 เพื่ อยกระดับ

การก�ากับการประกันสขุภาพใหมี้ประสิทธิภาพ

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ซึ่งในประเทศ

ฮ่องกงได้จัดท�ากฎหมายประกันสุขภาพแล้ว	

โดยเริ่มใช้บังคับเมื่อวันท่ี	1	เมษายน	2562	

รวมถึงควรมีการจัดต้ังทีมแพทย์ท่ีปรึกษา
ท่ีมคีวามเปน็กลางมาชว่ยพจิารณาใหข้อ้คิดเหน็ในกรณมีขีอ้พพิาทระหว่างบรษัิทประกันภัย	โรงพยาบาลและผูเ้อาประกันภัย	

เชน่	การตีความเรื่องความจ�าเป็นทางการแพทย์	มาตรฐานทางการแพทย	์เป็นต้น		

	 ผลการประชุมกลุ่มย่อยท่ี	2	หัวข้อ	“กรอบแนวทางการป้องกันและป้องปรามการฉ้อฉลในการประกันภัย

สุขภาพ”	สรุปได้ว่า	ในปีนี้	ได้มีการก�าหนดกรอบแนวทางการป้องกันและป้องปรามการฉ้อฉลในการประกันภัยสุขภาพ	

ซึ่งเป็นการก�ากับในเชิงส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัย	ออกเป็น	3	 หัวข้อ	ประกอบด้วย	1)	การก�าหนดบทบาทของ

ส�านกังาน	คปภ.	และภาคธุรกิจประกันภัย	ในการด�าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย	เมื่อพบการกระท�าท่ีเขา้ขา่ย

การฉ้อฉลในการประกันสุขภาพ	โดยในกรณีท่ีประชาชนท่ัวไปท่ีถูกหลอกลวงให้มีการท�าประกันภัยแต่สุดท้ายไม่ได้

มีการท�าประกันภัยและถูกหลอกเอาไปซ่ึงทรัพย์สิน	ส�านักงาน	คปภ.	จะเป็นผู้ด�าเนินการกับผู้กระท�าความผิด	 ท้ังนี้	

บริษัทประกันภัยอาจให้การสนับสนุนข้อมูลแก่ส�านักงาน	คปภ.	ในกรณีดังกล่าวได้	และในกรณีท่ีผู้เอาประกันภัยหรือ

ผู้รับประโยชน์ฉ้อฉลประกันสุขภาพ	หรือกรณีมีการเรียก/ให้สินบนเพื่อให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์

ประกันสุขภาพ	บริษัทประกันภัยมีหน้าท่ีต้องด�าเนินการในฐานะผู้เสียหาย	และแจ้งข้อมูล	ให้ส�านักงาน	คปภ.	ทราบ	

เพื่อด�าเนินคดีร่วมกับบริษัท	2)	การจัดให้มีศูนย์กลางข้อมูลการฉ้อฉลในการประกันภัย	หรือ	Fraud	Database	

ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	จะเป็นผู้จัดท�าฐานข้อมูลดังกล่าวเอง	ถึงแม้ว่าประกาศ	คปภ.	 ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�า

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยในสว่นท่ีเก่ียวข้องกับการฉ้อฉล	จะก�าหนดให้บริษัทประกันภัยต้อง

จัดท�าฐานข้อมูลเก่ียวกับการฉ้อฉลท้ังภายในและภายนอก	เพื่อประโยชน์ในการติดตามการฉ้อฉลและเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัท	ซึ่งการจัดท�าฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม

ประกันภัยในการน�าขอ้มลูไปวิเคราะหใ์นมติิต่างๆ	จึงควรมกีารบูรณาการขอ้มลูการฉอ้ฉลด้านการประกันสขุภาพรว่มกัน

กับฐานข้อมูลด้านการประกันสุขภาพ	และ	3)	การศึกษากฎหมายประกันสุขภาพในต่างประเทศ	 เพื่อให้มีกฎหมาย

ประกันสขุภาพท่ีเหมาะสมกับกับบรบิทของประเทศไทยและเปน็มาตรฐานเดียวกัน	รวมท้ังยังเปน็การสง่เสรมิและยกระดับ

การประกันสุขภาพของประเทศไทยให้มีการเติบโตอยา่งยั่งยืน

	 ท้ังนี	้ส�านกังาน	คปภ.	จะน�าทกุความคิดเหน็	ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะท่ีได้จากการประชุมครั้งนี	้มาบูรณาการ

ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการประกันสุขภาพ	ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับ

อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยให้มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าและสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย

เพื่อเป็นการยกระดับประกันสุขภาพสูอ่นาคตท่ียั่งยืนต่อไป



ภาคผนวก
 ประมวลภาพบรรยากาศงาน 
CEO Insurance Forum 2019
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ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างาน
กลุ่มย่อยเตรียมความพร้อมการจัดประชุม

ผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�าปี 2562

งานประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2562
(CEO Insurance Forum 2019)



การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 256276

ค ำสั่ง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  

ที่  ๕  / ๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย 

 (CEO Insurance Forum) 
........................................................... 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (ส ำนักงำน คปภ.) 
มีควำมประสงค์ที่จะจัดให้มีเวทีในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรส ำนักงำน คปภ. ผู้บริหำรภำคธุรกิจประกันภัย 
เกี่ยวกับนโยบำยในกำรพัฒนำระบบประกันภัยไทย แสดงข้อคิดเห็น และแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์     
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย (CEO Insurance 
Forum) 

เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัยและให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เลขำธิกำรจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย  โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
(๑)  เลขำธิกำร ประธำนกรรมกำร       
(๒)    รองเลขำธิกำร ด้ำนก ำกับ รองประธำนกรรมกำร 
(๓)    รองเลขำธิกำร ด้ำนกฎหมำย คด ีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ กรรมกำร 
(๔)    รองเลขำธิกำร ด้ำนตรวจสอบ กรรมกำร 
(๕)    ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยพัฒนำมำตรฐำนกำรก ำกับ กรรมกำร 
(๖)    ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย กรรมกำร 
(๗)    ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยก ำกับธุรกิจและกำรลงทุน กรรมกำร 
(๘)    ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยตรวจสอบ กรรมกำร 
(๙)    ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยวิเครำะห์ธุรกิจประกันภัย 
(๑๐)  ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยตรวจสอบคนกลำงประกันภัย 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

(๑๑)  ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
(๑๒)  ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ กรรมกำร 
(๑๓)  ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยบริหำร กรรมกำร 
(๑๔)  ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยกลยุทธ์องค์กร กรรมกำร 
(๑๕)  ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยสง่เสริมและประกันภัยภูมิภำค กรรมกำร 
(๑๖)  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยกลยุทธ์และบริหำรควำมเสี่ยง เลขำนุกำร 
(๑๗)  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกลยุทธ์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๑๘)  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร       ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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อ ำนำจหน้ำที่ 
(๑) พิจำรณำเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท

ประกันภัย ตลอดจนรำยละเอียดกำรประชุม อำทิ กลุ่มเป้ำหมำย ก ำหนดกำร หัวข้อกำรประชุม สถำนที่ พิธีกำร 
ผู้รับผิดชอบ กำรประชำสัมพันธ์ เป็นต้น ต่อเลขำธิกำรเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ  

(๒) ติดตำม และก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแนวทำงและรำยละเอียดที่วำงไว้
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

(๓) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมทีเ่ลขำธิกำรมอบหมำย 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่    ๑๕   มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 (นำยสุทธิพล ทวีชยักำร) 
        เลขำธิกำร 
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ค ำสั่ง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

ที่  ๑๔๐ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนกลุ่มย่อย ส ำหรับเตรียมกำรจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

 (CEO Insurance Forum 2019) 
........................................................... 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  (ส ำนักงำน คปภ.)   
ก ำหนดจัดให้มีเวทีในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรส ำนักงำน คปภ. ผู้บริหำรภำคธุรกิจประกันภัย เกี่ยวกับนโยบำย
ในกำรพัฒนำระบบประกันภัยไทย แสดงข้อคิดเห็น และแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๒ (CEO Insurance Forum 
2019) 

เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรประชุมกลุ่มย่อย ส ำหรับกำรประชุมผู้บริหำรระดับสูง     
ด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๒ และให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล เลขำธิกำรจึงแต่งตั้งคณะท ำงำนกลุ่มย่อยส ำหรับเตรียมกำรจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำร
ประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๒ (CEO Insurance Forum 2019)  โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

๑. กลุ่มย่อยที่ ๑ ยกระดับกำรก ำกับกำรประกันภัยสุขภำพสู่อนำคตที่ย่ังยืน 
องค์ประกอบ 
(๑)   รองเลขำธิกำร ด้ำนก ำกับ ประธำนคณะท ำงำน 
(๒)   ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยพัฒนำมำตรฐำนกำรก ำกับ คณะท ำงำน 
(๓)   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยก ำกับธุรกิจประกันภัย คณะท ำงำน 
(๔)   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยนโยบำยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัย คณะท ำงำน 
(๕)   นำงอธิกำ  ไกรอมร 
       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินำศภัย 

คณะท ำงำน 

(๖)   นำงสำวสิริพักตร์  สุวรรณทัต 
       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 

คณะท ำงำน 

(๗)   นำงสำวดำเนตร วันทนีย์ 
       หวัหน้ำกลุ่มพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

คณะท ำงำน 

(๘)   นำงสำวทัศนวรรณ เชำว์ด ำรงสกุล 
       หวัหน้ำกลุ่มก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินำศภัยฝ่ำยบุคคล 

คณะท ำงำน 

(๙)   นำงสำวเพลิน  อังวัฒนกุล 
       หวัหน้ำกลุ่มก ำกับพฤติกรรมด้ำนกำรรับประกันภัย 

คณะท ำงำน 

(๑๐) นำงปิยะวรรณ มิลินทำนุช 
       ผู้เชี่ยวชำญ  รักษำกำรในต ำแหน่ง 

 หวัหน้ำกลุ่มก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ๒ 

คณะท ำงำน 
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(๑๑) นำงสำวศุภลักษณ์ สุขะกูล 
       ผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มนโยบำยกำรก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

คณะท ำงำน 

(๑๒) นำงสำวนัฏพร  กีชำนนท์ 
       ผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

คณะท ำงำน 

(๑๓) นำยจักริน  มหัทธนะสมบูรณ์ 
       เจ้ำหน้ำที่ กลุ่มก ำกับพฤติกรรมด้ำนกำรรับประกันภัย 

คณะท ำงำน 

(๑๔) นำงสำวณภำภัช  วุฒิพีรพร 
       เจ้ำหน้ำที่ กลุ่มนโยบำยกำรก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

คณะท ำงำน 

(๑๕) นำงปรียำนุช  จีระศิลป์ 
 ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่ง 

       หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยกำรก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

คณะท ำงำน 
และเลขำนุกำร 

(๑๖) นำงนัทธฤทัย  สนิทนอก 
       ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่ง 

 หวัหน้ำกลุ่มก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินำศภัยส ำหรับอุตสำหกรรม 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

(๑๗) นำงรุ่งนภำ  หอมปำน 
       ผู้เชี่ยวชำญ  รักษำกำรในต ำแหน่ง 
      หวัหน้ำกลุ่มก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ๑ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

(๑๘) นำงสำวธีรำภรณ์  นกแก้ว 
       ผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒. กลุ่มย่อยที่ ๒ กรอบแนวทำงกำรป้องกันและป้องปรำมกำรฉ้อฉลในกำรประกันภัยสุขภำพ 
    องค์ประกอบ 

(๑)   รองเลขำธิกำร ด้ำนตรวจสอบ ประธำนคณะท ำงำน 
คนที่ ๑ 

(๒)   รองเลขำธิกำร ด้ำนกฎหมำย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ประธำนคณะท ำงำน 
คนที่ ๒  

(๓)   ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยกฎหมำยและคดี คณะท ำงำน 
(๔)   ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยตรวจสอบคนกลำงประกันภัย คณะท ำงำน 
(๕)   ผู้ช่วยเลขำธิกำร  สำยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ คณะท ำงำน 
(๖)   ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยวิเครำะห์ธุรกิจประกันภัย คณะท ำงำน 
(๗)   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำกฎหมำย คณะท ำงำน 
(๘)    ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยพัฒนำนโยบำยกำรก ำกับช่องทำงกำรจ ำหน่ำย คณะท ำงำน 
(๙)   ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยตรวจสอบ ๑   คณะท ำงำน 
(๑๐)  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส  ฝ่ำยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ คณะท ำงำน 
(๑๑) นำงสำวอุบลวรรณ แสงตรง  
       หวัหน้ำกลุ่มตรวจสอบ ๒/๒ 

คณะท ำงำน 

(๑๒)  นำงกัญญำ  สระศรีดำ 
 หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบ 

คณะท ำงำน        
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(๑๓)  นำยจักริน  จรัญรัตนศรี 
        หัวหน้ำกลุ่มวำงแผนและพัฒนำคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

คณะท ำงำน 

(๑๔) นำงสำวกรอุมำ  กอบเกื้อชัยพงษ์ 
       ผู้เชี่ยวชำญ รักษำกำรในต ำแหน่ง หัวหน้ำกลุ่มสถิติธุรกิจประกันภัย 

คณะท ำงำน   

(๑๕) นำงสำวกัญญำภัค  ฉัตรเท 
       ผู้ช ำนำญงำนอำวุโส  กลุ่มพัฒนำมำตรฐำนกำรจ ำหน่ำย  

คณะท ำงำน   

(๑๖) นำงสำวสมลักษณ์  กีรติศิริกุล 
       ผู้ช ำนำญงำน กลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

คณะท ำงำน 

(๑๗) นำงสำวกำญจนำ  สุวรรณเทพ 
       หวัหน้ำกลุ่มคดีอำญำ 

คณะท ำงำน        
และเลขำนุกำร 

(๑๘) นำงสำวหนึ่งฤทัย  เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ 
       หวัหน้ำกลุ่มตรวจสอบ ๓/๑ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

(๑๙) นำงสำวอุบลรัตน์  ทองสังโคม 
       หวัหน้ำกลุ่มบริหำรกลยุทธ์ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

(๒๐) นำงสำวตวงทิพำ  โพธิสุนทร 
       เจ้ำหนำ้ที่อำวุโส กลุ่มวำงแผนและพัฒนำกฎหมำยด้ำนควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร        

อ ำนำจหน้ำที่ 
(๑) พิจำรณำเสนอแนะแนวทำงในกำรจัดกำรประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมควำมคิดเห็น 

ส ำหรับกำรประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๒ ตลอดจนรำยละเอียดกำรประชุม อำทิ 
ก ำหนดหัวข้อกำรประชุม จัดท ำรำยละเอียด สำรัตถะและเอกสำรประกอบ ต่อคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อม    
จัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

(๒) จัดเตรียม ติดตำม และก ำกับดูแลให้กำรประชุมกลุ่มย่อยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย    
ตำมแนวทำงและรำยละเอียดที่วำงไว้ 

(๓) สรุปผลกำรประชุมและรำยงำนต่อเลขำธิกำรและคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อม      
จัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย 

(๔) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่เลขำธิกำรและคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมจัดประชุม
ผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัยมอบหมำย 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที ่   ๗     มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  (นำยสุทธิพล ทวีชัยกำร) 
      เลขำธิกำร  






