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สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม – มีนาคม  2555

นายประเวช  องอาจสิทธกิุล
เลขาธิการ คปภ.

ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบ้ียประกันภัย ท้ังสิ้น 42,292 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 20.09 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการ
ขยายตัวของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จํานวน 14,091 ล้านบาท โดยขยายตัวร้อยละ 30.74 และมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดร้อยละ 33.32 รองลงมา
เป็นการประกันอัคคีภัย จํานวน 2,550 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 25.26 และจากการประกันภัยรถ จํานวน 24,381 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
15.10

ท้ังน้ี มีจํานวนกรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่ รวมท้ังสิ้น 12,555,005 ราย เป็นจํานวนเงินเอาประกันภัยรวม 20,947,213 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต 1,408,955 ราย เป็นจํานวนเงินเอาประกันภัย เท่ากับ 899,701 ล้านบาท และเป็นกรมธรรม์
ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย 11,146,050 ราย เป็นจํานวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 20,047,513 ล้านบาท 

ท่ีมา : ฝ่ายวเิคราะหธ์ุรกจิและสถิติ 

เร่ืองเล่าจากเลขาธิการ

ธุรกิจประกันภัยไทยไตรมาสแรก ปี 2555
จากมาตรการเยียวยาต่าง ๆ ของรัฐบาลในการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย และผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย ส่งผลให้ธุรกิจ
ประกันภัย  ไตรมาสแรกของปี 2555 (มกราคม - มีนาคม) มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงข้ึนเป็นลําดับ มีเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงจํานวน 
131,887 ล้านบาท โดยขยายตัวร้อยละ 17.98 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน 

รอบร้ัว คปภ.
จากวิกฤตการณ์อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนเมื่อปลายปี 2554 สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้เอาประกันภัยเป็นจํานวน

มาก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 4.68 แสนล้านบาท ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย ดังน้ัน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
บริษัทประกันภัย จึงได้ออกประกาศสํานักงาน คปภ. ดังน้ี

1. กําหนดประเภท และชนิดของเงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย 
เพ่ือขยายระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอุทกภัยให้กับบริษัทประกันวินาศภัยเป็นการช่ัวคราวโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดสรรเงินสํารอง สําหรับเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ตกเป็นรายได้เงินสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทน 
และเงินสํารองอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) โดยให้บริษัทประกันวินาศภัย จัดสรรเงินสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทนนํ้าท่วม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของการสํารองค่าสินไหมทดแทนนํ้าท่วม ระหว่างวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2555

“กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของภาคธุรกิจประกันภัย เพ่ือตอบสนองนโยบายของ
ภาครัฐบาล ในการเยียวยาประชาชน และผู้ประกอบการท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ให้สามารถเข้าถึงความ
คุ้มครองได้อย่างท่ัวถึงในอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีเหมาะสม  โดยให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ 3 ภัย  ได้แก่  ภัยนํ้าท่วม 
ภัยแผ่นดินไหว และภัยจากลมพายุ ซ่ึงขณะน้ีมีบริษัทประกันภัยท่ีเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมรับประกันภัยแล้ว 
ประชาชนผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ท่ี “กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ” โทรศัพท์ 0-2290-8899 เว็บไซต์ 
www.ncif.or.th หรือสายด่วนประกันภัย 1186

บอกเล่าข่าวประกนั

ธุรกิจประกันชีวิตมีเบ้ียประกันชีวิต ท้ังสิ้น 89,594 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการขยายตัว
ของการประกันชีวิตประเภทสามัญ จํานวน 74,904 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.04 และมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดร้อยละ 83.60 รองลงมาเป็นการ
ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม จํานวน 1,228 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.51
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สํานักงาน คปภ. ยังคงมุ่งเน้นมาตรการเชิงรุกในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการประกันภัยอย่างต่อเน่ือง โดยประสาน
สมาคมประกันวินาศภัย บริษัทประกันภัย และบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน) ให้รายงานความคืบหน้าการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
ในทุกๆ 15 วัน พร้อมท้ังติดตามเร่งรัดให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วน เพ่ือเรียกความมั่นใจให้กับ
ประชาชนและผู้เอาประกันภัยกลับคืนมา ความคืบหน้าล่าสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 ปรากฏดังน้ี

นอกจากน้ี ได้มีการจัดสัมมนาช้ีแจง “ข้ันตอนการดําเนินงานของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ และสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในกรณีการรับประกันภัย การรับส่งข้อมูลการรับประกันภัย รวมถึงการประมวลผลข้อมูล 
และตรวจสอบความถูกต้องของการรับประกันภัยพิบัติแก่บริษัทประกันภัย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน มีความโปร่งใส และให้บริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนท่ีจะดําเนินการเปิดขายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ

สํานักงาน คปภ. ได้พัฒนากฎหมายด้านการประกันภัยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน และเป็นไปตามแผนพัฒนาการประกันภัย (ฉบับท่ี 2) โดยคํานึงถึงการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชน และผู้เอาประกันภัย ดังน้ี

� ออกคําสั่งนายทะเบียนให้ บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด หยุดรับประกัน
วินาศภัยเป็นการช่ัวคราว ตั้งแต่วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป เน่ืองจากบริษัทฟีนิกซ์ฯ 
ดํารงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีทรัพย์สินน้อยกว่าหน้ีสิน ท้ังจัดสรร
ทรัพย์สินหนุนหลังไม่เพียงพอต่อหน้ีสินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และมีเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจํานวนมาก โดยให้บริษัทดําเนินการจัดทําแผนใน
การแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดําเนินงาน รวมท้ังการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 เมษายน 2555 หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

� ออกประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจัดทําและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 4) เพ่ือปรับปรุงแบบรายงานประจําปีแสดงการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานการเงินฉบับท่ี 4 เรื่องสัญญาประกันภัย ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ใน พ.ศ. 2556 และมีข้อมูลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข ในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย การระงับข้อพิพาทประกันภัยด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ

คุยประกันแบบธุรกิจ

กฎหมายกบัมาตรการบังคับใช้

ตารางความคืบหน้าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบอุทกภัย

� แก้ไขคําสั่งนายทะเบียน 61/2543 เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราเบ้ียประกันอัคคีภัย และอัตราเบ้ียประกันภัยการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด 
โดยยกเลิกข้อความใน ข้อ 3 วรรค 2 “ท้ังน้ี  การทําประกันอัคคีภัยหรือการทําประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดรายใดท่ีมีอัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทน  (Loss Ratio) ในระยะเวลา 3 ปี ผ่านมาโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 30 ของเบ้ียประกันภัย 3 ปี รวมกัน ให้บริษัทประกันภัยต่อใน
ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนเงินเอาประกันภัย” เพ่ือให้บริษัทประกันภัยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการรับ
ประกันภัย และการประกันภัยต่อได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และ
กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัย

ท่ีมา : สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
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สํานักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย สนับสนุนงานสัมมนา 
Critical Lessons from the Thai Floods จัดโดย Asia Insurance Review 
และ Singapore Re. โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจประกันภัย
ท้ังในประเทศ และต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้  และประสบการณ์เก่ียวกับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ณ โรงแรม Renaissance ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

สํานักงาน คปภ. ร่วมกับสถาบันวิจัยและการฝึกอบรมด้านการ
ประกันภัยแห่งอาเซียน (The ASEAN Insurance Training &Research 
Institute: AITRI) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบ ณ ท่ีทําการ
ธุรกิจและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย ณ โรงแรม   
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

สํานักงาน คปภ. ร่วมกับองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ   
การพัฒนา The Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง สถิติการ
ประกันภัยเพ่ือยกระดับความโปร่งใส และพัฒนาการตรวจสอบธุรกิจ
ประกันภัย ครั้งท่ี 2 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 

� เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันการประกอบธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน สํานักงาน คปภ.
จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์  การพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติท่ีมีความพร้อมทางการเงิน เทคโนโลยี และมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
ให้สามารถถือหุ้นของบริษัทประกันภัยไทยได้เกินกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 49 รวมถึงกําหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นต่างชาติและ         
ผู้มีอํานาจในการจัดการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติท่ีมีความพร้อมทางการเงิน เทคโนโลยี และประสบการณ์
ในการดําเนินธุรกิจ สามารถถือหุ้นในบริษัทประกันภัยไทยได้เพ่ิมข้ึน  ดังน้ี 

1. อนุญาตให้เพ่ิมสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติเพ่ือแก้ไขฐานะการเงิน สําหรับบริษัทประกันภัยท่ีมีความจําเป็นต้องเพ่ิมทุน แต่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่
ประสงค์จะเพ่ิมทุน หรือไม่สามารถหาผู้ลงทุนสัญชาติไทยท่ีเหมาะสมได้

2. อนุญาตให้เพ่ิมสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติเพ่ือปรับปรุงการบริหารงาน เสริมสร้างความมั่นคง และเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงาน 
สําหรับบริษัทประกันภัยท่ีมีความจําเป็นในการเสริมสร้างฐานะการเงินท่ีมั่นคง เพ่ือให้มีเงินทุนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจในระยะยาว หรือมี
ความต้องการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงาน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โดยผู้ถือหุ้นต่างชาติท่ีประสงค์จะเข้าร่วมทุนกับบริษัทประกันภัยไทย จะต้องเป็นบริษัทประกันภัย หรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจประกันภัย หรือ
ธุรกิจการเงินท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัย ท่ีมีฐานะการเงินท่ีมั่นคง  มีเครือข่ายการประกอบธุรกิจในระดับสากล  มีความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting) รวมถึงมีแผนการดําเนิน
ธุรกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีชัดเจน 

เปิดโลกประกนัภัย

กฎหมายกบัมาตรการบังคับใช้



นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” ภายใต้แนวคิด “มั่นใจ
ประกันภัย ผสานใจ เพ่ือชาติ” เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2555 ณ ตึก    
สันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  ท้ังน้ี กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ จะให้
ความ คุ้มครองภัยพิบัติ 3 ภัย ได้แก่ นํ้าท่วม แผ่นดินไหว และลมพายุ 
ประชาชนผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี กองทุนส่งเสริม
การประกันภัยพิบัติ โทร 0-2290-8899 หรือ www.ncif.or.th

สํานักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กรมการจัดหางาน กรมการค้าภายใน สํานักงานคุ้มครอง
ผู้บริ โภค สํานักงานเขตทวีวัฒนา และวิทยาลัยทองสุข จัดงาน 
“ประกันภัยร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วม” เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟู
ผู้ประสบภัยท่ีได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย และสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับประชาชนต่อระบบประกันภัย

สํานักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกัน
ประกันชีวิตไทย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด 
เปิดตัวโครงการ “ประกันภัยร่วมส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100%”เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนเห็นความสําคัญของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเกิด
เป็นวัฒนธรรมการขับข่ีรถจักรยานยนต์ด้วยการสวมหมวกนิรภัย ภายใต้
แนวคิด “ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับข่ีปลอดภัยประกันภัยห่วงใยคุณ”
ณ ลานอเนกประสงค์ สํานักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก

ข้อความสงวนสิทธิ์
Insurance Circle ฉบับน้ีเป็นสื่อกลางในการเผยแพรข้่อมลูธุรกิจประกันภัย เพ่ือสร้างประโยชน์และความรู้แก่สาธารณชน ข้อมูล     

ท่ีปรากฏน้ี ไม่มผีลผูกพันทางกฎหมายกับสาํนักงาน คปภ. โดย สํานักงาน คปภ. สงวนสิทธ์ไม่ขอรับผิดชอบความคิดเห็น การวิเคราะห์ หรือ
ข้อสรุปใด ๆ ท้ังสิ้น

ฝ่ายส่ือสารองค์กร : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 513-1680 โทรสาร 02-513-1407 อีเมล์ proic@oic.or.th

หน้าต่างประกนัภัย


