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  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลบริษัทประกันภัย 

ที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 
 

……………………………………………………… 
 

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) 
ไดมี้การมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นแก่ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลดังกล่าว มีเจตจำนง
เพ่ือส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมประกันภัยให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของประชาชน และ     
หนึ่งในรางวัลที่มีการจัดประกวดเป็นประจำทุกปีคือรางวัลบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่มี     
การส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือประชาชนดีเด่น  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเป็นบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือ
ประชาชน สำนักงาน คปภ. จึงจัดให้มีการประกวดและคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่มี
การส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือประชาชนดีเด่น เพ่ือเป็นผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 

          บรษัิทประกันชีวิต   1 รางวัล                             บริษัทประกันวินาศภัย  1  รางวัล 
 

โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
 

1. คุณสมบัติพื้นฐาน  
การพิจารณาในเกณฑ์ที่ 1 นี้ เพ่ือคัดบริษัทประกันภัยที่มีคุณสมบัติพ้ืนฐานครบถ้วน      

เข้ารับการพิจารณาในเกณฑ์ที่ 2 ต่อไป 
 
 

1.1 ความม่ันคงทางการเงิน  
         ในระหว่างปี 2564 (รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส ๑ จนถึงไตรมาส ๔ ของปี 2564 และ

รายปี ๒๕๖4)  บริษัทประกันภัย ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย 
-  ดำรงเงินกองทุนครบถ้วนตามกฎหมาย 
-  อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) 

เท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 140 % 
- มีสินทรัพย์ลงทุนไม่น้อยกว่าเงินสำรองประกันภัย 
- จัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไว้เพียงพอสำหรับหนี้สิน

และภาระผูกพันตามสัญญาประกันชีวิต ตามมาตรา  
 
 

- ดำรงเงินกองทุนครบถ้วนตามกฎหมาย 
- อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) 

เท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 140 % 
-  มีสภาพคล่องไม่น้อยกว่าสำรองสินไหมทดแทนและ

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัย
โดยตรง 
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  27/4 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกนัชีวิต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

            
 
 

- จัดสรรทรัพย์สินไว้เป็นเงินสำรองเพียงพอตามที่
กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

- จัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไว้เพียงพอสำหรับหนี้สิน   
และภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา 27/4 
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

ข้อมูลจากรายงานประจำปี 2564 บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

- มีกำไรสุทธิ (ก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่) - มีกำไรสุทธิ (ก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

1.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย  
        ไม่ถูกลงโทษจากคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิด สำหรับ 

(1)  กรณีท่ีเป็นการจงใจ ฝ่าฝืนข้อสัญญาที่ตกลงไว้โดยชัดแจ้ง หรือ 
(2)  กรณี เป็นการกระทำความผิดซ้ำซาก ในระหว่างปี  2564 จนถึงวันที่

คณะกรรมการนโยบายและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยที่มี       
การบริหารงานดีเด่น ในเรื่องประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือ 

(3)  ไม่สามารถแก้ไขฐานะการเงินเรื่องเงินกองทุน หรือไม่สามารถจัดสรรทรัพย์สิน
ตามมาตรา 23 (สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย) หรือมาตรา 27/4 (สำหรับบริษัทประกั นชีวิต และ         
บริษัทประกันวินาศภัย) หรือ     

(4) ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมาย   
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง  

1.3 บริษัทประกันวินาศภัย ต้องมีอัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับ   
ไมต่่ำกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน คือ 80% 
 

1.4  ต้องเป็นบริษัทประกันภัยที่ส่งงบการเงิน รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการ 
และรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัท ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด ตลอดปี 2563 และ          
ปี ๒๕๖4 รวมถึงงบการเงินประจำปี 25๖4 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าว ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงือ่นไข 
 

2. การพิจารณาด้านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น 
ประจำปี 2564   ดังต่อไปนี ้(คะแนน 100 คะแนน) 

 
2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อประชาชน (20 คะแนน) 
2.2 การส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีการทำกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือประชาชน            

(20 คะแนน) 



๓ 
 

 

2.3 สัดส่วนจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือประชาชนต่อสัดส่วนจำนวนกรมธรรม์
ประกันภัยรวมของทั้งบริษัท (15 คะแนน) 

2.4 การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการขยายช่องทางการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือ
ประชาชน (15 คะแนน) 

2.5 การส่งเสริม การจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์  กรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือประชาชน          
(15 คะแนน) 

2.6 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า ด้านการจำหน่ายกรมธรรม์
ประกันภัยเพ่ือประชาชน (15 คะแนน) 

3. วิธีการให้คะแนนและการพิจารณาให้รางวัล 

3.1 ให้คะแนนตามเกณฑ์ข้อ  2 นำผลคะแนนตามข้อ 2.1 - 2.6 มารวมกันแล้ว
เรียงลำดับคะแนนสูงสุดลดหลั่นกันลงมา     

3.2 นำผลคะแนนของบริษัทประกันชีวิตที่มีคะแนนสูงสุด 1 บริษัท และบริษัทประกัน
วินาศภัยที่มีคะแนนสูงสุด 1 บริษัท ได้รับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือ
ประชาชนดีเด่น 

 
 

 

สำนักงาน คปภ. จะมอบรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัย        
เพ่ือประชาชนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการนโยบายและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นที่
สำนักงาน คปภ. แต่งตั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และหากในการพิจารณาของคณะกรรมการ
เห็นว่าผู้สมัครเข้ารับรางวัลมีมาตรฐานไม่ถึง เกณฑ์ที่กำหนด สำนักงาน คปภ.  ขอสงวนสิทธิที่จะ
ไม่มีการมอบรางวัลใดรางวัลหนึ่งหรือหลายรางวัลในปีที่พิจารณาก็ได ้

 การพิจารณาเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครคณะกรรมการนโยบายและคัดเลือก      
ผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นที่สำนักงาน คปภ. แต่งตั้งจากผู้ที่เก่ียวข้องจะเชื่อถือตามที่ผู้สมัครรับรองตัวเองมา 
แต่หากพบภายหลังว่าข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่ส่งประกอบการพิจารณาเป็นเท็จหรือเจตนาปกปิดข้อความจริง 
คณะกรรมการจะตัดสิทธิผู้สมัครรายนั้นจากทุกรางวัล และถือเป็นที่ยอมรับว่าการตัดสินของคณะกรรมการ    
ในการคัดเลือกหรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกและตัดสินเป็นที่สุด  
    

                    ประกาศ  ณ วันที่       มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

                   (นายสุทธิพล  ทวีชยัการ) 
                                              เลขาธิการ 
                คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

๓๐


