
 

 ขณะนี้ทุกภาคสวนตางใหความสำคัญกับการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN 
Economic Community (AEC) ซึ่งผมมองวาเปนโอกาสที่ดี ที่ภาครัฐและเอกชนจะรวมกันวางแผนเชิงรุก
ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของโครงสรางพื้นฐาน เพื่อผลักดันใหธุรกิจประกันภัยไทยเกิดความเขมแข็ง
พรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ค.ศ. 2015 นอกจากประเทศไทยมีความไดเปรียบทางภูมิศาสตร
เปนศูนยกลางที่สำคัญทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน มีอัตราการเติบโตของสัดสวนเบี้ย
ประกันภัยตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (Insurance Penetration Rate) สูงมากข้ึนเปนลำดับ แสดงให
เห็นวาธุรกิจประกันภัยไทยอยูในระดับท่ีพรอมแขงขันกับประเทศสมาชิก ประกอบกับการมีจุดแข็งหลายดาน
ท่ีเปนขอไดเปรียบ เชน ทรัพยากรบุคคล ตัวแทนและนายหนาประกันภัยท่ีมีความรู ความเขาใจสภาพตลาด
และพฤติกรรมผูบริโภคเปนอยางดี ผลิตภัณฑประกันภัยท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการของตลาด 
และชองทางการจำหนายท่ีมีเครือขายทางพันธมิตร เปนตน 

เรื่องเลาจากเลขา...    ส่ิงสำคัญท่ีสำนักงาน คปภ. ดำเนินการอยูขณะน้ี คือ การจัดทำแผนบริหารจัดการ (Road Map) 

ท่ีมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงานอยางชัดเจนเปนข้ันตอน รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาออกมาตรการหรือกฎระเบียบใหม เพ่ือให

เกิดความสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและอาเซียนในอนาคต

 ธุรกิจประกันภัยชวงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2555 
ขยายตัวอยางตอเนื่อง มีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 215,442 
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 19.00 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอน โดยแบงเปน 
 - ธุรกิจประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง รวมทั้งสิ้น
145,643 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 16.98 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด คือ การประกันชีวิต
ประเภทสามัญ จำนวน 121,959 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 17.66
รองลงมาการประกันชีวิตประเภทกลุม จำนวน 18,138 ลานบาท
ขยายตัวรอยละ 17.52 และการประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล

จำนวน 2,078 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 12.15
 - ธุรกิจประกันวินาศภัย มีเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงรวมท้ังส้ิน 
69,799 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 23.46 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด คือ การประกันภัยรถ 
จำนวน 40,567 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 19.08 รองลงมาการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน 23,014 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 
33.86 และการประกันอัคคีภัย จำนวน 4,115 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 23.33   
 ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 มีจำนวนกรมธรรมประกันภัย
รายใหม รวมทั้งสิ้น 21,515,247 ราย ขยายตัวจากชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 11.72 คิดเปนจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 
32,774,630 ลานบาท โดยแบงเปนกรมธรรมประกันชีวิต จำนวน
2,199,470 ราย ขยายตัวรอยละ 10.60 เปนจำนวนเงินเอาประกันภัย
1,426,623 ลานบาท และกรมธรรมประกันวินาศภัย จำนวน 
19,315,777 ราย ขยายตัวรอยละ 11.84 เปนจำนวนเงินเอาประกันภัย 
31,348,007 ลานบาท 
 ปจจุบันธุรกิจประกันภัยมีการขยายตัวดีอยางตอเน่ืองโดย ณ 
31 พฤษภาคม 2555 ธุรกิจประกันชีวิตมีกรมธรรมที่มีผลบังคับ 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 18,912,226 ราย คิดเปนสัดสวนผูถือกรมธรรม
ประกันชีวิตตอจำนวนประชากรรอยละ 29.08 และธุรกิจประกัน
วินาศภัย มีจำนวนผูทำประกันวินาศภัย รวมท้ังส้ิน 19,315,777 ราย 
ขยายตัวจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 11.84

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555



 นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ
ประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2555 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2555 และไดอนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน 555 ลานบาท 
ในการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ เพ่ือสรางระบบประกันภัย
สำหรับเกษตรกรผูปลูกขาวนาปท่ีเขารวมโครงการฯ ใหไดรับความ
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❖ ความคืบหนาการจายคาสินไหมทดแทนผูประสบ 
อุทกภัย
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 สำนักงาน คปภ. ไดจัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามเรงรัดการ
ชดใชคาสินไหมทดแทน ใหเปนไปตามนโยบายของภาครัฐที่
กำหนด รวมทั้งติดตามการรายงานขอมูลของบริษัทใหมีความ
รวดเร็วถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ทั้งนี้ จากรายงาน
ความเสียหายและการจายคาสินไหมทดแทนจากสถานการณ
อุทกภัยของบริษัทประกันวินาศภัย 57 บริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน
2555 ปรากฏดังนี้

 จากตารางสรุปไดวา มีผู เอาประกันภัยที่เรียกรองความ
เสียหายจำนวนทั้งสิ้น 88,754 ราย คิดเปนมูลคาความเสียหาย
ทั้งสิ ้น485,829 ลานบาท ทั้งนี ้ มีการจายคาสินไหมทดแทน
เรียบรอยแลวกวา 200,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 43.83 ของ
จำนวนคาสินไหมทดแทนทั้งหมด โดยการประกันภัยรถยนตและ
การประกันอัคคีภัยที่อยูอาศัย ที่ใหความคุมครองภัยน้ำทวม ได
ดำเนินการจายคาสินไหมทดแทนแลวกวารอยละ 90 ของจำนวน
ผูเอาประกันภัยที่เรียกรองความเสียหาย สำหรับภาคธุรกิจ SME 
และภาคอุตสาหกรรม ขณะน้ีสำนักงาน คปภ. ไดจัดใหมีกระบวน
การเรงรัดการชดใชคาสินไหมทดแทน โดยตรวจสอบการชดใช
คาสินไหมทดแทนในเหตุการณน้ำทวมของบริษัทประกันภัย 
ที่มียอดสินไหมทดแทนเปนจำนวนมากใน 10 อันดับแรก เพื่อ
ตรวจดูวามียอดของผูเอาประกันภัย รายใหญจำนวนกี่ราย ที่ยัง
ประสบปญหาการชดใชคาสินไหมทดแทนลาชา จากน้ันนำรายช่ือ
ผูเอาประกันภัยรายใหญพิจารณาอยางเรงดวน เพ่ือประเมินราคา
สินไหมทดแทนวามีความสมบูรณ และมีความถูกตองครบถวนหรือไม
หรือมีความตองการขอมูลอะไรเพ่ิมเติม ก็จะเรงรัดใหกระบวนการ
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหรวดเร็วยิ่งขึ้น

 การดำเนินงานของกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ 
(กองทุนฯ) ขณะนี้เปนไปตามวัตถุประสงคในการสรางความ
เชื่อมั่นใหกับสาธารณชนและผูประกอบการ บริษัทประกันภัย

สามารถรับประกันภัยธรรมชาติไดมากข้ึน ในอัตราเบ้ียประกันภัย
ที่แขงขันกับกองทุนฯ ได และบริษัทประกันภัยตอตางประเทศมี
ความสนใจรับประกันภัย ในประเทศไทยมากขึ้น โดยอัตราเบี้ย
ประกันภัยเร่ิมลดต่ำลงประมาณรอยละ 3-5 ในพ้ืนท่ีน้ำทวม และ
รอยละ 1-3 ในพ้ืนท่ีนอกน้ำทวม นอกจากน้ีมีการแกไขเร่ืองตางๆ 
เพื่อเพิ่มความชัดเจน ยืดหยุนและประโยชนตอผูเอาประกันภัย
ยิ่งขึ้น ไดแก 
 1. แนวทางปฏิบัติในการรับประกันภัย เชน การกำหนดความ
คุมครองภัยพิบัติขั ้นต่ำ การคุมครองภัยพิบัติควบคูกับการ
ประกันภัยทรัพยสิน  การขยายความคุมครองภัยพิบัติสำหรับ
ผูเอาประกันภัยที่ไดทำประกันภัยทรัพยสินไวกอนหนาแลว  
เปนตน
 2. การรับประกันภัยของบริษัทประกันภัยกรณีท่ีใชอัตราเบ้ีย
ประกันภัยต่ำกวากองทุนฯ กำหนดใหกรณีท่ีใหความคุมครองภัย
ธรรมชาติท่ัวไปและภัยพิบัติ ต้ังแตรอยละ 30 ของจำนวนเงินเอา
ประกันภัยขึ้นไป โดยใชอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกวากองทุนฯ 
ต้ังแตรอยละ 20 ข้ึนไป บริษัทจะไมตองออกกรมธรรมประกันภัยพิบัติ 
และไมตองเอาประกันภัยเขากองทุนฯ ก็ได แตบริษัทประกันภัย
ตองรายงานขอมูลการรับประกันภัยกรณีดังกลาวใหกองทุนฯ
ทราบทุกสิ้นเดือน
 3. การขยายความคุมครองใหแกอุตสาหกรรมในวงเงิน 
sublimit สูงกวารอยละ 30 กำหนดใหผูประกอบการมีจำนวนเงิน
เอาประกันภัย 1,000 ลานบาทขึ้นไปตอสถานที่เอาประกันภัย 
และมีมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี อาจขยายวงเงินความ
คุมครองไดสูงสุดรอยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดย
กองทุนฯ จะพิจารณาเปนกรณีๆ ไป
 ปจจุบันมีบริษัทประกันภัยวินาศภัย จำนวน 54 บริษัท ท่ีเขา
รวมโครงการและพรอมรับประกันภัยพิบัติแลว โดยมียอดรวมการ
รับประกันภัยลาสุด ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 เปนจำนวนท้ังส้ิน 
45,440 ฉบับ มีทุนประกันภัยรวม 6,259.37 ลานบาท และมีเบี้ย
ประกันภัยรวม 44.74 ลานบาท รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

)5552 นยานุถิม 03 ีทนัว ณ ลูมอข( ิตับิพยัภนักะรปรากมิรสเงสนุทงอก : ามีท



คุมครองเม่ือไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 6 ภัยคือ  อุทกภัย
ฝนท้ิงชวง ลมพายุ ภัยอากาศหนาว ลูกเห็บ อัคคีภัย และเพ่ิมอีก
1 ภัยคือ ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด โดยกองทุนสงเสริมการประกัน
ภัยพิบัติจะดำเนินการรับประกันภัย วงเงินความคุมครองสุงสุด
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 1,111 บาท/ไร เบ้ียประกันภัย (รวม
อากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่ม) 129.47 บาทตอไร (เกษตรกร 
จาย 60 บาท/ไร  และรัฐบาลสมทบ 69.47 บาท/ไร) ท้ังน้ี โครง
การดังกลาวจะเริ่มขายตั้งแต 27 กรกฎาคม 2555 เปนตนไป
และสามารถติดตอซ้ือไดผานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธกส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
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 ในไตรมาส 2 ของป 2555 สำนักงาน คปภ. ไดดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 2 ที่มุงเนนการเสริมสราง
ศักยภาพและเพิ่มความแข็งแกรงใหกับระบบธุรกิจประกันภัย 
เชน การพิจารณาปรับปรุงดานการกำกับโดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
บัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดใหบริษัทประกัน
ชีวิต ตองแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด ใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2556 และบริษัทประกันวินาศภัย ใหแลว
เสร็จภายในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานการแปรสภาพบริษัท
ประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงไดจัดทำแนวทางปฏิบัติการ
จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเปนบริษัทมหาชนจำกัด
โดยบริษัทประกันภัยท่ีสามารถใชขอบังคับท่ีเปนมาตรฐานสามารถ
ยื่นขอจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด ไดที่กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 เพื ่อใหการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน และเปนไป
ในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2553 - 2557 สำนักงาน คปภ. จึงไดมีการออกประกาศ
นายทะเบียน ประกาศสำนักงาน คปภ. และมาตรการบังคับใช 
ดังน้ี
 - ประกาศนายทะเบียน เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัท
ประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ใหรายงานการดำรงเงิน
กองทุนประจำป และรายงานการดำรงเงินกองทุนรายไตรมาส

(เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน) เพื ่อให
สอดคลองกับมาตรการการกำกับธุรกิจประกันภัย อันเนื่องจาก
วิกฤตการณอุทกภัย 
 
 - ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การวางเงินสำรองประกันภัยของบริษัทประกันภัยชีวิต (ฉบับท่ี 2)
เพื่อแกไขขอความในขอ 5 (1) ในประกาศฉบับเดิมโดยอนุญาต
ใหตราสารหน้ีอ่ืน ท่ีออกโดยกระทรวงการคลังหรือธนาคารแหง
ประเทศไทย ถือเปนทรัพยสินที่จะนำมาวางเปนเงินสำรอง
ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิตได เพื่อใหบริษัทประกันชีวิต
ไดรับประโยชนจากทรัพยสินลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับนโยบายของสำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะในการ
ระดมทุนของภาครัฐ
 
 - แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการดานการปองกันการ
ฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เพื่อ
ยกระดับการปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันภัยใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล และกฎระเบียบของสำนักงานปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 
 - คำส่ังนายทะเบียน ท่ี 21/2555 เร่ือง ยกเลิกคำส่ังใหบริษัท
ฟนิกส ประกันภัย (ประเทศไทย) หยุดรับประกันภัยเปนการช่ัวคราว 
นายทะเบียนดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไดอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 52 แหง พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 ยกเลิกคำส่ังนายทะเบียนท่ี 1/2555 ลงวันท่ี 20 
กุมภาพันธ 2555 อันเปนผลใหบริษัทสามารถกลับมาประกอบธุรกิจ
ไดตามปกติ ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี 28 มิถุนายน 2555 เปนตนไป

 การระงับขอพิพาทประกันภัย ดวยวิธีการประนอมขอพิพาท
และอนุญาโตตุลาการระหวางเดือน มกราคม - มิถุนายน 2555 
สำนักงาน คปภ. มีจำนวนขอพิพาทท่ีดำเนินการใหแกประชาชน
140 เร่ือง โดยมีทุนทรัพยท่ีเรียกรอง ท้ังส้ิน 1,242 ลานบาท 
จากจำนวนดังกลาว มีขอพิพาทท่ีไดรับขอยุติแลวโดยการประนอม
ขอพิพาทกอนตั ้งอนุญาโตตุลาการ จำนวน 38 เรื ่อง และ
ขอพิพาทที่ไดรับขอยุติโดยการชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
จำนวน 40 เร่ือง คิดเปนจำนวนเงินท้ังส้ิน 114 ลานบาท
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ยัภนักะรปกลโดปเ

 สำนักงาน คปภ. โดยนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ 
คปภ.รวมกับหนวยงานกำกับดูแลภาคการเงินของประเทศเกาหลีใต 
(The Financial Services Commission: FSC) โดย Mr. Seok Dong
Kim ประธาน FSC ลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการสงเสริม
ความรวมมือดานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยระหวางประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือ
และการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการประกันภัยระหวางหนวยงาน
ทั้งสอง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรม
อินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

 นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. ใหเกียรติบรรยาย
พิเศษใหกับสมาคม India Thai Business Association ในหัวขอ 
เรื่อง "Lessons from the Floods - The Thai Experience" ณ 
โรงแรม Bangkok Hotel Lotus เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555

 นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. ประชุมหารือรวมกับ
นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน Lord Mayor Alderman David 
Wootton เพ่ือสารสัมพันธและสงเสริมความรวมมือดานการประกันภัย
ระหวางสหราชอาณาจักรและประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางธุรกิจ
ประกันภัยไทยในอนาคต ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร
ประจำประเทศไทย เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2555

 สำนักงาน คปภ. ประชุมรวมกับสมาคมประกันชีวิตไทยในการ
พัฒนาธุรกิจประกันชีวิตโดยจัดต้ังคณะทำงานรวมกันระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อวางมาตรการเชิงรุกพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทย
ใหกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ณ สำนักงาน คปภ. เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555

 สำนักงาน คปภ. เดินสายจัดประชุมช้ีแจงเร่ือง “การประกันภัย
และกรมธรรมประกันภัยพิบัติ” ทั่วประเทศเพื่อรณรงคสงเสริมให
ประชาชนไดรับความรู ความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญ  
ของกรมธรรมประกันภัยพิบัติโดยเบื้องตนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ  
จังหวัดท่ีเคยไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เม่ือปลายป 2554 ไดแก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดนครสวรรค 
เปนตน

ยัภนักะรปงาตานห

ขอความสงวนสิทธิ์

 Insurance Circle ฉบับน้ีเปนส่ือกลางในการเผยแพรขอมูลธุรกิจ

ประกันภัย เพื่อสรางประโยชนและความรูแกสาธารณชน ขอมูลที่

ปรากฏน้ีไมมีผลผูกพันทางกฎหมายกับสำนักงาน คปภ. ท้ังน้ี สำนักงาน

คปภ. ขอสงวนสิทธไมรับผิดชอบความคิดเห็น การวิเคราะห หรือ

ขอสรุปใดๆ ท้ังส้ิน
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