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บทสรุปผู้บริหาร

สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบ
ธุุรกิิจประกัันภััย (สำำ�นัักงาน คปภ.) ได้้จััดทำำ�แผนพััฒนาการ
ประกัั น ภัั ย มาแล้้ ว 3 ฉบัั บ เพื่่� อ ใช้้ เ ป็็ น กรอบทิิ ศ ทางในการ
พััฒนาอุุตสาหกรรมประกัันภััยไทย ซึ่่�งภายใต้้การดำำ�เนิินงาน
ตามแผนพัั ฒ นาการประกัั น ภัั ย ฉบัั บ ที่่� ผ่่ าน มา เห็็ น ได้้ ว่่ า
อุุ ต สาหกรรมประกัั น ภัั ย ไทยมีีศัั ก ยภาพ มีีความมั่่� น คง และ
สามารถเติิบโตได้้อย่่างต่่อเนื่่�องสอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิิจและสัังคม โดยแผนพััฒนาการประกัันภััย
ฉบัับที่่� 1 (พ.ศ. 2549 - 2554) มุ่่�งเน้้นการปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้าง
การกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจประกัันภััย จากกรมการประกัันภััย เป็็น
สำำ� นัั ก งาน คปภ. การปรัั บ ปรุุ ง พระราชบัั ญ ญัั ติิ ป ระกัั นชีีวิิ ต
และพระราชบัั ญ ญัั ติิ ป ระกัั นวิิ นา ศภัั ย รวมถึึงการพัั ฒ นา
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น ภัั ย ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ความต้้ อ งการและ
สภาพความเสี่่� ย งของประชาชน แผนพัั ฒ นาการประกัั น ภัั ย
ฉบัั บ ที่่� 2 (พ.ศ. 2553 - 2557) ได้้ ว างกรอบการพัั ฒ นา
ต่่อเนื่่�องจากแผนพััฒนาการประกัันภััย ฉบัับที่่� 1 โดยมุ่่�งเน้้น
การสร้้ า งศัั ก ยภาพให้้ กัั บ ระบบประกัั น ภัั ย ภายใต้้ ม าตรฐาน
การกำำ� กัั บ และตรวจสอบตามความเสี่่� ย งให้้ ธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย
มีีเงิินกองทุุนเพีียงพอรองรัับความเสี่่�ยงจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และความท้้ าทา ยจากสภาพแวดล้้ อ มที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไป
และต่่ อ มา ภายใต้้ แ ผนพัั ฒ นาการประกัั น ภัั ย ฉบัั บ ที่่� 3
(พ.ศ. 2559 - 2563) ซึ่่� ง มุ่่�งเน้้ น การยกระดัั บ มาตรฐาน
การกำำ� กัั บ ดูู แ ลธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย สู่่�มาตรฐานสากล ควบคู่่�กัั บ

การคุ้้�มครองสิิ ทธิิ ป ระโยชน์์ ป ระชาชนด้้ าน การประกัั น ภัั ย
จึึงได้้ กำำ� หนดเป้้ า หมายให้้ “ระบบประกัั น ภัั ย ไทยเติิ บ โต
อย่่างยั่่�งยืืนและได้้รัับความเชื่่�อถืือไว้้วางใจจากประชาชน”
อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงระยะ 2 - 3 ปีีที่ผ่่� ่านมาอุุตสาหกรรม
ประกัันภััยไทยได้้พบกัับบททดสอบใหม่่ที่่�แตกต่่างไปจากเดิิม
ระบบเศรษฐกิิ จ โลกได้้ เ ข้้ าสู่่� บริิ บ ทการเปลี่่� ย นแปลงของ
โลกยุุคใหม่่ (New Normal) ไม่่ว่่าจะเป็็นการเปลี่่�ยนแปลง
เชิิ ง โครงสร้้ า งของระบบการเงิิ น โลกที่่� เ ชื่่� อ มโยงกัั น มากขึ้้� น
เศรษฐกิิจในประเทศได้้รัับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิิจโลก
ส่่ ง ผลให้้ เ ศรษฐกิิ จ ไทยมีีอัั ต ราการเติิ บ โตต่ำำ�� ลงกว่่ า ในอดีีต
ที่่�ผ่่านมา นอกจากนี้้� ยัังเผชิิญกัับปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลงอื่่�น
ที่่�สำำ�คััญ อาทิิ การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างประชากรของไทย
การเข้้ าสู่่�สัั ง คมผู้้�สูู ง อายุุ การเปลี่่� ย นแปลงสภาพแวดล้้ อ ม
และการพัั ฒ นาของเทคโนโลยีีและนวัั ต กรรมแบบก้้ า วหน้้ า
ประกอบกัับเมื่่�อต้้นปีีที่ผ่่� ่านมา โลกต้้องเผชิิญกัับการแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ส่่งผลกระทบ
ต่่อเศรษฐกิิจและสัังคมในวงกว้้าง รวมไปถึึงวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คน
ทั้้� ง การรัั ก ษาระยะห่่ า งทางสัั ง คม การพึ่่� ง พาเทคโนโลยีีและ
ธุุรกรรมออนไลน์์มากขึ้้น� รวมไปถึึงการหยุุดชะงัักของกระบวนการ
ทางเศรษฐกิิจและห่่วงโซ่่อุุปทาน จึึงทำำ�ให้้ช่่วงระยะเวลาต่่อไป
อุุ ต สาหกรรมประกัั น ภัั ย ไทยต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บ บริิ บ ทโลกที่่� มีี
การเปลี่่� ย นแปลงอยู่่�ตลอดเวลาและเปลี่่� ย นแปลงรูู ป แบบ
ที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน
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ผ่่านการระดมความคิิดเห็็นจากผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งภาคธุุรกิิจ
ประกัันภััยและหน่่วยงานภายนอก และได้้ผ่่านการกลั่่�นกรอง
จากคณะอนุุ ก รรมการขัั บ เคลื่่� อ นแผนพัั ฒ นาการประกัั น ภัั ย
ซึ่่� ง มีีองค์์ ป ระกอบมาจากผู้้�แทนจากภาคส่่ ว นต่่ า งๆ อาทิิ
ผู้้�ทรงคุุ ณ วุุ ฒิิ ใ นคณะกรรมการ คปภ. กระทรวงการคลัั ง
ธนาคารแห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงาน ก.ล.ต. สมาคมธนาคารไทย
ภาคธุุ ร กิิ จ ประกัั นชีีวิิ ต ธุุ ร กิิ จ ประกัั นวิิ นา ศภัั ย และสถาบัั น
การศึึกษา โดยมีีนายรพีี สุุ จ ริิ ต กุุ ล กรรมการผู้้�ทรงคุุ ณ วุุ ฒิิ
ด้้านการประกัันภััยในคณะกรรมการ คปภ. เป็็นประธาน เพื่่�อให้้
ได้้แผนพััฒนาการประกัันภััยที่่เ� หมาะสม ยืืดหยุ่่�น พร้้อมที่่จ� ะปรัับ
เปลี่่ย� นเพื่่อ� ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ และเป็็นแนวทางรองรัับให้้
อุุตสาหกรรมประกัันภััยไทยสามารถเตรีียมความพร้้อมกัับบริิบท
การเปลี่่ย� นแปลงของโลกยุุคใหม่่ที่แ่� ตกต่่างไปจากเดิิม โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� ในเรื่่อ� งความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีีที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลง
อย่่างก้้าวกระโดด การเปลี่่�ยนแปลงเชิิงโครงสร้้างของสัังคม การ
เข้้าสู่่�สังั คมผู้้�สููงอายุุ และความผัันผวนของระบบเศรษฐกิิจ รวมถึึง
การแพร่่ระบาดของโรคอุุบัติั ิใหม่่
แผนพััฒนาการประกัันภััย ฉบัับที่่� 4 จึึงได้้กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์
ไว้้ว่่า “ระบบประกัันภััยไทย มีีความมั่่�นคง ยั่่�งยืืน และแข่่งขััน
ได้้ในเศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิิทััลด้้วยนวััตกรรมและเทคโนโลยีี
ภาครััฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้้าถึึงการประกัันภััยและ
ใช้้ ป ระโยชน์์ ใ นการรองรัั บ ความเสี่่� ย ง” โดยแบ่่ ง ออกเป็็ น
4 ยุุทธศาสตร์์หลััก ดัังนี้้�
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1
พั ฒ นาและส่ ง เสริม ให้ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ปรั บ รู ป แบบ
การด�ำเนินธุรกิจให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่
เพื่่�อให้้ธุุรกิิจประกัันภััยมีีความมั่่�นคง สามารถปรัับตััวเข้้ากัับ
สภาพแวดล้้อมใหม่่ โดย 1) พััฒนาและส่่งเสริิมขีีดความสามารถ
ของธุุรกิิจประกัันภััยในการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีในการดำำ�เนิิน

ธุุรกิิจ รวมถึึงส่่งเสริิมให้้ประเทศไทยเป็็น InsurTech Hub
เชื่่�อมโยงเครืือข่่ายกัับภาคธุุรกิิจ Startup และ Tech Firms
2) ส่่งเสริิมให้้มีีการพััฒนาช่่องทาง รููปแบบ วิิธีีการ และผลิิตภััณฑ์์
ให้้ประชาชนแต่่ละกลุ่่�มเข้้าถึึงการประกัันภััยได้้โดยง่่าย สะดวก
ทุุกเวลา ด้้วยการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยที่่�สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการของประชาชนและความเสี่่�ยงเฉพาะราย และ
3) ส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขััน การลดต้้นทุุน และ
การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทประกัันภััยด้้วยการส่่งเสริิมให้้
ภาคธุุ ร กิิ จ ปรัั บ เปลี่่� ย นรูู ป แบบการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� คำำ� นึึงถึึง
ความยั่่�งยืืนในระยะยาว รวมถึึงกำำ�หนดแนวทางในการป้้องกััน
การฉ้้อฉลประกัันภััย เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับประชาชน
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2
สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัย
ให้ประชาชนและภาคเอกชน
เพื่่� อ ให้้ ก ารประกัั น ภัั ย เป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง ในชีีวิิ ต ประจำำ� วัั น
ช่่วยในการบริิหารความเสี่่�ยงและการวางแผนทางการเงิินของ
ประชาชนและภาคเอกชน โดย 1) ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและ
ทััศนคติิของประชาชนและภาคเอกชนให้้ตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็น
ของการประกัันภััย และใช้้การประกัันภััยเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
ดำำ�เนิินชีีวิติ และการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และ 2) พััฒนากลไกการคุ้้�มครอง
ผู้้�บริิโภคด้้านการประกัันภััย โดยเสริิมสร้้างศัักยภาพและคุุณภาพ
ของการเสนอขายและการบริิการผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย การสร้้าง
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ประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้แก่่ประชาชนตั้้�งแต่่การเสนอขายไปจนถึึง
การเรีียกร้้ อ งค่่ าสิิ น ไหมทดแทน รวมทั้้� ง ยกระดัั บ พฤติิ ก รรม
ทางการตลาด (Market Conduct) และเสริิมสร้้างศัักยภาพ
คนกลางประกัันภััยให้้มีีคุุณภาพและให้้ความรู้้�และคำำ�แนะนำำ�
เกี่่ย� วกัับการวางแผนทางการเงิินและการบริิหารความเสี่่ย� ง ควบคู่่�
กัั บ การเสนอขายผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น ภัั ย ให้้ กัั บ ประชาชนและ
ภาคเอกชน

เป็นแนวทางรองรับให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทย
สามารถเตรียมความพร้อมกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด
“ระบบประกันภัยไทย มีความมั่นคง ยั่งยืน
และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนเข้าถึงการประกันภัยและใช้ประโยชน์
ในการรองรับความเสี่ยง”

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
ผลัั ก ดัั น ให้้ ร ะบบประกัั น ภัั ยมีี บทบาทในการสนัั บ สนุุ น
ระบบเศรษฐกิิจและสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่� อ ให้้ ร ะบบประกัั น ภัั ย เป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง ในการขัั บ เคลื่่� อ น
เศรษฐกิิจและสัังคมไทย โดย 1) สนัับสนุุนการบริิหารความเสี่่�ยง
และการดำำ�เนิินนโยบายภาครััฐ โดยมุ่่�งเน้้นการนำำ�การประกัันภััย
เข้้ า ไปช่่ ว ยในการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและการดำำ� เนิิ นน โยบาย
ภาครััฐต่่างๆ 2) เสริิมสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิินของบริิษััท
ประกัันภััยให้้สามารถรัับความเสี่่ย� งได้้มากขึ้้น� และ ๓) ผลัักดัันให้้
ธุุรกิิจประกัันภััยเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้สัังคมโดยรวมมีีความยั่่�งยืืน
ทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคมและธรรมมาภิิบาล (Environmental,
Social, and Governance : ESG) และเพื่่�อให้้ระบบประกัันภััย
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจและสัังคมไทย
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริม
การด�ำเนินธุรกิจประกันภัย
เพื่่�อให้้มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการประกัันภััยและรููปแบบ
ในการกำำ� กัั บ ดูู แ ลที่่� ร องรัั บ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย โดย
1) พััฒนากฎหมายและหลัักเกณฑ์์ในการกำำ�กัับดููแลให้้ทัันสมััย
และมาตรฐานสากล เพื่่อ� เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและ
ลดต้้นทุุนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ 2) สร้้างเสริิมศัักยภาพ และความรู้้�
ความเชี่่ย� วชาญของบุุคลากรประกัันภััยให้้ก้า้ วทัันการเปลี่่ย� นแปลง
3) พััฒนาระบบงาน ฐานข้้อมููล และเทคโนโลยีีที่่�จำำ�เป็็นในการ
ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย โดยศึึกษาและพัั ฒ นา
โครงสร้้างพื้้�นฐานทางด้้านเทคโนโลยีี รวมถึึงการเชื่่�อมโยงข้้อมููล
เพื่่�อรัับ-ส่่งข้้อมููลภายในองค์์กร หน่่วยงานภายนอกและผู้้�บริิโภค
ระบบงานกลาง และฐานข้้อมููลกลางของอุุตสาหกรรมประกัันภััย
เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ จ ากข้้ อ มูู ล และระบบงานร่่ ว มกัั น และ
4) ปรัับเปลี่่�ยนหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลสู่่� SMART OIC โดยพััฒนา
ศัั ก ยภาพบุุ ค ลากร กระบวนการทำำ� งานและนำำ� เทคโนโลยีี
มาประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ทั้้� ง ในแง่่ ข องกระบวนการทำำ� งานภายในและ
การกำำ�กัับดููแล (SupTech) เพื่่อ� ให้้ก้า้ วเท่่าทันต่
ั อ่ การเปลี่่ย� นแปลง
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บทที่ 1

ภาพรวมของ
ธุรกิจประกันภัย
ภาพรวมเศรษฐกิิจไทยในปีี 2563 พบว่่า มีีการหดตััวลง
รุุนแรงที่่�สุุดนัับตั้้�งเเต่่วิิกฤติิเศรษฐกิิจปีี 2540 โดยสำำ�นัักงาน
สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สศช.) ได้้รายงาน
สถานการณ์์เศรษฐกิิจไทยในไตรมาสที่่� 4 ปีี 2563 พบว่่ามีีการ
ปรัับตััวลดลงเหลืือร้้อยละ 4.2 เมื่่อ� เทีียบกัับการลดลงร้้อยละ 6.4
ในไตรมาสที่่� 3 ซึ่่�งจะส่่งผลให้้แนวโน้้มเศรษฐกิิจไทยตลอดทั้้�งปีี
2563 จะปรัับตััวลดลงอยู่่�ที่ร้่� อ้ ยละ 6.1 เมื่่อ� เทีียบกัับการขยายตััว
ร้้ อ ยละ 2.3 ในปีี 2562 โดยได้้ รัั บ ปัั จ จัั ย สนัั บ สนุุ นจากการ
ผ่่อนคลายมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และการเริ่่�มเปิิดประเทศส่่งผลให้้มีี
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจเพิ่่�มมากขึ้้�น การควบคุุมการแพร่่ระบาด
ของโรคติิ ด เชื้้�อไวรัั ส โคโรนา 2019 ของไทยที่่� อยู่่�ในเกณฑ์์ดีี
รวมถึึงมาตรการฟื้้�นตััวและกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของภาครััฐ ที่่�ส่่งผล
ให้้เศรษฐกิิจฟื้้�นตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง และส่่งผลกระทบเชื่่�อมโยง
ไปยัังธุุรกิิจประกัันภััยในประเทศ ซึ่่ง� ต้้องเผชิิญกัับการปััจจััยต่่างๆ
ที่่�ท้้าทาย และเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ธุุรกิิจประกัันภััย
ต้้องเร่่งปรัับรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ในขณะเดีียวกัันธุุรกิิจประกัันภััยต้้องเผชิิญกัับ
ความท้้าทาย ซึ่่�งมาจากแนวโน้้มสำำ�คััญของโลก (Mega Trends)
ท่่ามกลางความปั่่�นป่่วนและการเปลี่่�ยนแปลง (VUCA World)
จะเป็็นปััจจััยเร่่งสำำ�คััญทำำ�ให้้ทิิศทางการพััฒนาธุุรกิิจประกัันภััย
ตามแผนพัั ฒ นาการประกัั น ภัั ย ฉบัั บ ที่่� 4 จำำ� เป็็ นต้้ อ งได้้ รัั บ
การกำำ�หนดทิิศทางให้้มีีความเท่่าทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม
852,729 ล้านบาท
ธุรกิจประกันชีวิต

ธุรกิจประกันวินาศภัย

600,013 ล้านบาท

252,716 ล้านบาท

สถานการณ์์ของธุุรกิิจประกัันภััย
ธุุรกิิจประกัันภััยเดืือนมกราคม - ธัันวาคม ปีี 2563 มีีเบี้้�ย
ประกัันภััยรัับโดยตรงรวมทั้้�งสิ้้น� 852,729 ล้้านบาท หดตััวร้้อยละ
0.22 เมื่่อ� เทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของปีีก่อ่ น แบ่่งเป็็นเบี้้�ยประกัันภััย
รัับโดยตรงของธุุรกิิจประกัันชีีวิิต จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 600,013
ล้้านบาท หดตััวร้้อยละ 1.73 และเบี้้�ยประกัันภััยรัับโดยตรงของ
ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย จำำ�นวนรวมทั้้�งสิ้้�น 252,716 ล้้านบาท
ขยายตัั ว ร้้ อ ยละ 3.55 เมื่่� อ เทีียบกัั บ ช่่ ว งเดีียวกัั น ของปีี ก่่ อ น
เนื่่� อ งจากภาวะเศรษฐกิิ จ หดตัั ว จากการแพร่่ ร ะบาดของ
โรคติิดต่อ่ เชื้้อ� ไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) ส่่งผลให้้ประชาชน
ชะลอการใช้้ จ่่ า ยและการลงทุุ น การลดลงของจำำ� นวนและ
รายได้้จากนัักท่่องเที่่ย� วต่่างชาติิ สำำ�นัักงาน คปภ. ได้้ประมาณการ
แนวโน้้มธุุรกิิจประกัันภััยไทย ในปีี 2564 โดยภาพรวมมีีการ
เติิบโตร้้อยละ -0.87 ถึึง 1.13 โดยธุุรกิิจประกัันชีีวิิตมีีอััตราการ
เติิบโตร้้อยละ -1.37 ถึึง 0.63 และธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย มีีอััตรา
การเติิบโตร้้อยละ 0.32 ถึึง 2.32 ขณะที่่�ประกัันสุุขภาพทั้้�งจาก
สััญญาเพิ่่�มเติิมและประกัันวิินาศภััย มีีอััตราการเติิบโตร้้อยละ
0.02 ถึึง 2.02 จากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่อ่ น ซึ่่ง� เมื่่อ� วิิเคราะห์์ต้้นทุนุ
และความสามารถในการแข่่ ง ขัั น ของธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย ไทย
ในปััจจุุบััน สรุุปได้้ดัังนี้้�
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• ธุุรกิิจประกัันชีีวิิตในประเทศไทย

1.	มีีจำำ�นวนบริิษััทประกัันชีีวิิตทั้้�งสิ้้�น 22 บริิษััท แบ่่งเป็็น
บริิ ษัั ท ประกัั นชีีวิิ ต ขนาดใหญ่่ จำำ� นวน 5 บริิ ษัั ท คิิ ด เป็็ น
ร้้อยละ 69 ของส่่วนแบ่่งตลาด บริิษัทั ขนาดกลาง จำำ�นวน 6 บริิษัทั
คิิดเป็็นร้้อยละ 11 ของส่่วนแบ่่งตลาด และบริิษััทขนาดเล็็ก
จำำ�นวน 11 บริิษััท คิิดเป็็นร้้อยละ 6 ของส่่วนแบ่่งตลาด
2.	ช่่องทางการขายที่่�มีีสััดส่่วนมากที่่�สุุด คืือ ช่่องทางตััวแทน
ประกัันภััย มีีสััดส่่วนร้้อยละ 49 ช่่องทาง Bancassurance
มีีสััดส่่วนร้้อยละ 44 และช่่องทางอื่่�น ๆ มีีสััดส่่วนร้้อยละ 7
3.	สััดส่ว่ นการรัับประกัันชีีวิติ เป็็นแบบสะสมทรััพย์ม์ ากที่่สุ� ดุ
คิิดเป็็นร้้อยละ 56 รองลงมาเป็็นกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตแบบ
ตลอดชีีพ คิิดเป็็นร้้อยละ 22 และกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตกลุ่่�ม
คิิดเป็็นร้้อยละ 11 กรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตแบบควบการลงทุุน
(Unit Linked) คิิดเป็็นร้้อยละ 6 และกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิต
แบบอื่่น� ๆ คิิดเป็็นร้้อยละ 5
4. ความสามารถในการสร้้างผลตอบแทน หรืือ Return
on Equity (ROE) พบว่่า บริิษััทขนาดใหญ่่มีี ROE อยู่่�ระหว่่าง
ร้้อยละ 5 - 10 จำำ�นวน 1 บริิษััท และมีี ROE อยู่่�ระหว่่างร้้อยละ
10 - 20 จำำ�นวน 4 บริิษััท บริิษััท ขนาดกลางมีี ROE อยู่่�ระหว่่าง
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ร้้อยละ 0 - 5 จำำ�นวน 1 บริิษััท มีี ROE อยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 5 - 10
จำำ�นวน 3 บริิษััท และมีี ROE อยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 10 - 26 จำำ�นวน
2 บริิษัทั ในขณะที่่บ� ริิษัทั ขนาดเล็็กมีี ROE ติิดลบ มากถึึง 5 บริิษัทั
มีี ROE อยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 0 - 5 จำำ�นวน 2 บริิษััท มีี ROE
อยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 5 - 10 จำำ�นวน 2 บริิษัทั และมีี ROE อยู่่�ระหว่่าง
ร้้อยละ 10 - 20 จำำ�นวน 2 บริิษััท
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“การเริ่มเปิดประเทศส่งผลให้มีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น การควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของไทยที่อยู่ในเกณฑ์ดี รวมถึงมาตรการฟื้นตัว
และกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่ส่งผลให้
เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบ
เชื่อมโยงไปยังธุรกิจประกันภัยในประเทศ”

5.	ต้้นทุุนการได้้มาซึ่่�งกรมธรรม์์ประกัันภััย (Acquisition
cost) พบว่่า ธุุรกิิจประกัันชีีวิติ ในประเทศไทยมีีต้้นทุนุ การได้้มาซึ่่ง�
กรมธรรม์์ประกัันภััยสููงกว่่าประเทศอื่่�นๆ ในเอเซีีย โดยมีีค่่า
อยู่่�ที่่� ร้้ อ ยละ 16 ในขณะที่่� ป ระเทศจีีนมีีค่่ า อยู่่�ที่่� ร้้ อ ยละ 15
ประเทศมาเลเซีียมีีค่่าอยู่่�ที่ร้่� อ้ ยละ 13 ประเทศเกาหลีีใต้้มีีค่า่ อยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 8 ประเทศไต้้หวัันมีีค่่าอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 4 ตามลำำ�ดัับ และมีี
ต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน (Operating cost) อยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 7 ซึ่่�งน้้อยกว่่ าประเทศจีีนและมาเลเซีีย ที่่�มีีค่่าอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 10 เท่่ากััน ในขณะที่่�ประเทศเกาหลีีใต้้มีีค่่าอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 6
และไต้้หวัันมีีค่่าอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 4 ตามลำำ�ดัับ
จากข้้อมููลข้้างต้้นแสดงให้้เห็็นว่่า ธุุรกิิจประกัันชีีวิิตยัังต้้อง
พึ่่�งพาช่่องทางการขายจากตััวแทนประกัันภััย เป็็นส่่วนใหญ่่
ทำำ� ให้้ มีีต้้ นทุุ นค่่ า ใช้้ จ่่ า ยที่่� สูู ง มากเมื่่� อ เทีียบกัั บ ต่่ า งประเทศ
ทำำ�ให้้มีีความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรต่ำำ��กว่่า ประกอบกัับธุุรกิิจ
ประกัั นชีีวิิ ต มีีภาระในการจ่่ า ยผลตอบแทนในสภาวะอัั ต รา
ดอกเบี้้� ย ต่ำำ�� เนื่่� อ งจากมีีพอร์์ ต การรัั บ ประกัั น ภัั ย ส่่ ว นใหญ่่
ในกรมธรรม์์ประกัันภััยแบบสะสมทรััพย์์ ดัังนั้้�น บริิษัทั ขนาดเล็็ก
ที่่มีีจำ
� ำ�นวนกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของธุุรกิิจ ยัังน่่าเป็็นห่่วง

• ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยในประเทศไทย

1.	มีีจำำ� นวนบริิ ษัั ท ประกัั นวิิ นา ศภัั ย ทั้้� ง สิ้้� น 58 บริิ ษัั ท
โดยส่่วนใหญ่่เป็็นบริิษััทขนาดกลางและขนาดเล็็ก โดยมีีบริิษััท
ขนาดใหญ่่ จำำ�นวน 12 บริิษัทั คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 67 ของส่่วนแบ่่งตลาด
บริิษััทขนาดกลาง จำำ�นวน 24 บริิษััท คิิดเป็็นร้้อยละ 30 ของ
ส่่วนแบ่่งตลาด และบริิษััทขนาดเล็็ก จำำ�นวน 22 บริิษััท คิิดเป็็น
ร้้อยละ 3 ของส่่วนแบ่่งตลาด

2. ช่่ อ งทางการขายที่่� มีีสัั ดส่่ ว นมากที่่� สุุ ด คืือ ช่่ อ งทาง
นายหน้้ า ประกัั น ภัั ย คิิ ด เป็็ นสัั ดส่่ ว นร้้ อ ยละ 58 ช่่ อ งทาง
Bancassurance คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 14 ช่่องทางตััวแทน
ประกัันภััย คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 13 และช่่องทางอื่่�น ๆ คิิดเป็็น
สััดส่ว่ นร้้อยละ 15 โดยรัับประกัันภััยรถยนต์์มากที่่สุ� ดถึึ
ุ งร้้อยละ 59
รองลงมาเป็็นกรมธรรม์์ประกัันภััยอุุบัติั เิ หตุุ คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 13 และ
กรมธรรม์์ประกัันภััยทรััพย์สิ์ นิ คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 10 กรมธรรม์์ประกััน
อััคคีีภััย คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 4 กรมธรรม์์ประกัันสุขุ ภาพ คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 4
และกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิตแบบอื่่�น ๆ คิิดเป็็นร้้อยละ 10
3. ต้้นทุุนการได้้มาซึ่่�งกรมธรรม์์ประกัันภััย (Acquisition
cost) พบว่่า ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยในประเทศไทย มีีต้้นทุุน
การได้้มาซึ่่�งกรมธรรม์์ประกัันภััยสููงกว่่าประเทศอื่่�น ๆ ในเอเซีีย
โดยมีีค่่ า มากถึึงร้้ อ ยละ 35 ในขณะที่่� ป ระเทศจีีน มีีค่่ า อยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 21 ไต้้หวัั นมีีค่่าอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 19 มาเลเซีียมีีค่่ าอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 11 และสิิงค์์โปร์์มีีค่่าอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 10 ตามลำำ�ดัับ และ
มีีค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยทั้้�งหมด (Combined Ratio)
ซึ่่�งคำำ�นวณจากต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยทั้้�งหมด/
เบี้้�ยประกัันที่่�ถืือเป็็นรายได้้ พบว่่า ประเทศไทยมีีต้้นทุุนมากถึึง
ร้้อยละ 109 ในขณะที่่�ประเทศไต้้หวัันมีีต้้นทุุนอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 99
ประเทศสิิงคโปร์์และมาเลเซีียมีีต้้นทุุนเท่่ากัันที่่�ร้้อยละ 92 และ
ประเทศจีีนมีีต้้นทุุนอยู่่�ที่ร้่� ้อยละ 89 ตามลำำ�ดัับ

67%

30%
3%

จากข้้อมููลข้้างต้้น แสดงให้้เห็็นว่่า ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย
ยัังต้้องพึ่่ง� พาช่่องทางการขายจากนายหน้้าประกัันภััยเป็็นส่ว่ นใหญ่่
ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายที่่�สููงมากเมื่่�อเทีียบกัับต่่างประเทศ
และส่่งผลให้้มีีความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรต่ำำ��กว่่า ประกอบกัับ
มีีการแข่่งขัันด้้านราคาที่่�สููง โดยเฉพาะการประกัันภััยรถยนต์์
ซึ่่� ง มีีต้้ นทุุ น การดำำ� เนิิ น การที่่� สูู ง ขึ้้� น โดยตลอด ดัั ง นั้้� น บริิ ษัั ท
ประกัันภััยขนาดเล็็กจึึงต้้องเร่่งปรัับตััวและปรัับรููปแบบธุุรกิิจ
เพื่่�อให้้มีีขีีดความสามารถในการแข่่งขัันมากขึ้้�น

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักงาน คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)
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บทที่ 2

โอกาสและความท้าทาย
ในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

ความเพียงพอและการปรับตัวของบุคลากร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

การนำ�เทคโนโลยีมาใช้
รวมถึงการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล
ข้อจำ�กัดทางด้านรายได้
ส่งผลต่อการเข้าถึง

กฏเกณฑ์และการกำ�กับ
ดูแลต้องมีการปรับปรุง

ภัยพิบัติมีความรุนแรง
มากขึ้น
ความเสี่ยงใหม่ส่งผลต่อ
การปรับตัวของธุรกิจ

การทำ�ประกันภัยทรัพย์สินภาครัฐ
และโอกาสในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่
ประชาชน
ขาดความเชื่อมั่น
ประชาชนไม่มีการ
วางแผนทางการเงิน
สังคมสูงอายุและ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว

ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการประกันภัย
Lifestye ผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป
การแข่งขันด้านราคา
และต้นทุนที่สูงขึ้น

เศรษฐกิจชะลอตัว
ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ�

โอกาสและความท้าทายที่สำ�คัญทั้งหมด
ในปััจจุุบััน อุุตสาหกรรมประกัันภััยไทยต้้องเผชิิญบริิบท
การเปลี่่�ยนแปลงของโลกยุุคใหม่่ (New Normal) และปััจจััย
การเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ ที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่ออุุตสาหกรรมประกัันภััย
อาทิิ กฎเกณฑ์์ แ ละกฎระเบีียบข้้ อ บัั ง คัั บ ที่่� เ พิ่่� ม มากขึ้้� น
(Compliance) การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate
Change) พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคในยุุคดิิจิิทััล (Customer in
Digital Age) การเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ (Aging Society) ภาวะ
เศรษฐกิิจ (Economic Trends) การนำำ�เทคโนโลยีีเปลี่่�ยนแปลง
รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมประกัันภััย (InsurTech)

ประกอบกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจและ
สัังคมในเชิิงมหภาค วิิถีีชีีวิติ ของประชาชน เกิิดการรัักษาระยะห่่าง
ทางสัังคม การพึ่่�งพาเทคโนโลยีีและธุุรกรรมออนไลน์์มากขึ้้�น
รวมถึึงการหยุุดชะงัักของกระบวนการทางเศรษฐกิิจและห่่วงโซ่่
อุุปทาน ทั้้�งนี้้� จากการศึึกษาและเก็็บรวบรวมข้้อมููลประกอบกัับ
การพิิจารณาถึึงสภาพธุุรกิิจประกัันภััยปััจจุุบััน ผลกระทบจาก
ปััจจััยภายในและปััจจััยภายนอกต่่าง ๆ จึึงได้้มาซึ่่�งโอกาสและ
ความท้้าทายสำำ�หรัับอุุตสาหกรรมประกัันภััยไทย ดัังต่่อไปนี้้�
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1. เทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว
ในปััจจุุบันั เทคโนโลยีีสารสนเทศมีีความก้้าวหน้้าอย่่างรวดเร็็ว
และมีีบทบาทในชีีวิิตประจำำ�วัันของมนุุษย์์มากขึ้้�น ประกอบกัับ
กระแสโลกาภิิวัตั น์์ (Globalization) ที่่ก� ารสื่่อ� สารคมนาคมสามารถ
ทำำ�ได้้อย่่างรวดเร็็ว มีีการนำำ�เทคโนโลยีีมาเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบ
การดำำ�เนิินงานขององค์์กร (Digital Transformation) ซึ่่ง� จะส่่งผล
ให้้เกิิดสิินค้้าและบริิการที่่�มีีนวััตกรรมใหม่่ ระบบ Automation
เข้้ามามีีบทบาทในการบริิการเพิ่่�มสููงขึ้้�น การเข้้าถึึงข้้อมููลจะมีี
ความแม่่นยำำ�และสะดวกมากขึ้้�น
จากผลสำำ�รวจของ Gartner ในปีี พ.ศ. 2562 แสดงให้้เห็็นถึึง
แนวโน้้มของเทคโนโลยีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงและนำำ�มาใช้้งาน
ด้้านประกัันภััยเพิ่่�มขึ้้�น ดัังนี้้�
1) การวิิเคราะห์์ (Analytics) การนำำ�เครื่่�องมืือเพื่่�อมา
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลในด้้านต่า่ ง ๆ เพื่่อ� แสดงให้้เห็็นถึึงสถานการณ์์และ
ความต้้องการที่่�เกิิดขึ้้�น ช่่วยให้้เป็็นประโยชน์์ในการตััดสิินใจและ
การดำำ�เนิินการต่่าง ๆ
2) ความเป็็นอััตโนมััติิ (Automation) กระบวนการทำำ�งาน
ต่่าง ๆ จะถููกแทนที่่�ด้้วยความเป็็นอััตโนมััติิมากขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิด
ความสะดวกสบายและความรวดเร็็วในการดำำ�เนิินการ

3) อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่ง� (Internet of Things : IoT)
อุุปกรณ์์ที่่�สามารถเชื่่�อมต่่อกัับเครืือข่่าย เพื่่�อเก็็บบัั นทึึ กและ
แลกเปลี่่ย� นข้้อมููล ทำำ�ให้้มีีข้อ้ มููลมีีความครอบคลุุมและสามารถนำำ�ไป
คำำ�นวณหรืือทำำ�นายในเรื่่�องต่่าง ๆ ได้้แม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น
4) อุุปกรณ์์ที่่�สามารถสวมใส่่ได้้ (Wearables) อุุปกรณ์์
ที่่�สามารถเก็็บข้้อมููลจากผู้้�ที่่ส� วมใส่่ เช่่น นาฬิิกาอััจฉริิยะ (Smart
watch) สายรััดข้้อมืืออััจฉริิยะ (Smart band) เป็็นต้้น ทำำ�ให้้
สามารถทราบถึึงข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ที่่�สวมใส่่นั้้�นได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ทำำ�ให้้ทราบถึึงความเสี่่ย� งเฉพาะบุุคคล สามารถนำำ�ไปออกผลิิตภััณฑ์์
หรืือกำำ�หนดอััตราเบี้้�ยประกัันภััยที่่�เหมาะสมได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
5) ยานยนต์์ขัับขี่่�อััตโนมััติิ (Autonomous Vehicles)
ยานยนต์์ ขัั บ ขี่่� อัั ต โนมัั ติิ ที่่� มีี การนำำ� มาใช้้ ง านมากขึ้้� น ทำำ� ให้้
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น ภัั ย รถยนต์์ ต้้ อ งมีีการปรัั บ ความคุ้้�มครอง
ให้้สอดคล้้องกัับความเป็็นอัตั โนมััติที่ิ เ่� ข้้ามาปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรม
และความเสี่่�ยง
6) อุุปกรณ์์และระบบที่่�อยู่่�อาศััยที่่�สามารถเชื่่�อมต่่อกัับ
เครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตได้้ (Connected Home) ทำำ�ให้้ทราบถึึง
ความเปลี่่� ย นแปลงภายในที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ได้้ เช่่ น อุุ ณ หภูู มิิ ห รืือ
ความชื้้�นที่่�สููงขึ้้�นผิิดปกติิในที่่�อยู่่�อาศััย บุุคคลต้้องสงสััยเข้้ามา
ในบริิเวณที่่อ� ยู่่�อาศััย เป็็นต้น้ ซึ่่ง� ช่่วยให้้สามารถทราบถึึงความเสี่่ย� ง
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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7) ปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial intelligence : AI) มีี
ความสามารถในด้้านการจััดการข้้อมููลที่่ช่� ว่ ยให้้เห็็นแนวโน้้มต่่าง ๆ
ที่่�จะเกิิดขึ้้�น ซึ่่�งแนวโน้้มจากข้้อมููลดัังกล่่าวนำำ�ไปสู่่�การคิิดและ
การวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งของผู้้�ใช้้ และการคำำ�นวณค่่าเบี้้�ยประกัันภััย
ในทุุกประเภทของการประกัันภััย รวมถึึงช่่วยอำำ�นวยความสะดวก
ในการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ
8) บล็็อกเชน (Blockchain) บล็็อกเชนนำำ�มาซึ่่�งความ
ปลอดภััย ความน่่าเชื่่อ� ถืือ ความเชื่่อ� มั่่น� โดยไม่่ต้อ้ งอาศััยคนกลาง
ในการช่่ วยตรวจสอบ ซึ่่� ง ช่่ วยในการลดค่่ าใช้้ จ่่าย ทำำ�ให้้ เกิิ ด
กระบวนการทำำ�งานที่่�รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น ลดความเสี่่�ยง และลดการ
ทุุจริิต ซึ่่�งสามารถนำำ�การประกัันภััยมาใช้้ในกระบวนการทำำ�งาน
ต่่าง ๆ เช่่น การบัันทึึกสััญญาประกัันภััย การดำำ�เนิินการในการ
เรีียกร้้องค่่าสิินไหมทดแทน เป็็นต้้น
9) เทคโนโลยีี Telematics ของยานยนต์์ อุุปกรณ์์ที่่�ติิดตั้้�ง
ในยานยนต์์ สามารถเก็็บบัันทึึกและแลกเปลี่่ย� นข้้อมููล เพื่่อ� ใช้้ในการ
วิิเคราะห์์พฤติิกรรมการขัับขี่่�ได้้ โดยข้้อมููลที่่�บัันทึึก เช่่น ตำำ�แหน่่ง
พิิกััดสถานที่่� ข้้อมููลการเดิินทาง รููปแบบการขัับขี่่� เป็็นต้้น
การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีจะเข้้ามาเปลี่่ย� นแปลงอุุตสาหกรรม
ประกัันภััยและเข้้ามาช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงาน
ในด้้านต่่าง ๆ ทำำ�ให้้เกิิดผลิิตภััณฑ์์และบริิการใหม่่ที่่�สามารถ
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้ดีีมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ลููกค้้าได้้รัับ
ความสะดวกและประสบการณ์์ที่่�ดีี และยัังเพิ่่�มโอกาสในการ
ทำำ�ธุุรกิิจประกัันภััยอีีกด้้วย นอกจากนี้้� การสนัับสนุุนหรืือส่่งเสริิม
ให้้เกิิด InsurTech หรืือ Startup ในประเทศไทย จะช่่วยให้้
อุุ ต สาหกรรมประกัั น ภัั ย มีีนวัั ต กรรมมาช่่ ว ยเพิ่่� ม ศัั ก ยภาพ
และขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของบริิษััทประกัันภััยไทย
ส่่งผลให้้ธุุรกิิจประกัันภััยเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
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ในขณะเดีียวกัั น ความก้้ า วหน้้ าทา งเทคโนโลยีียัั ง ก่่ อ ให้้
เกิิดภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ (Cyber Risk) ซึ่่�งจะสร้้างความ
สูู ญเสีียในด้้ านของจำำ�นวนเงิิ น ข้้ อมูู ล และความเชื่่� อมั่่� นของ
ผู้้�บริิโภค ดัังนั้้�น หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลและภาคธุุรกิิจประกัันภััย
ต้้องมีีแนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงในการนำำ�เทคโนโลยีี
ดิิจิทัิ ลั มาใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และการกำำ�หนดแนวทางการกำำ�กัับ
ดููแลการใช้้เทคโนโลยีีในการดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันภััย หน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแลต้้องมีีความพร้้อมในการกำำ�กัับดููแลภายใต้้สภาพแวดล้้อม
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปของเทคโนโลยีี ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องผู้้�เล่่นรายใหม่่
ช่่ อ งทางการจัั ดจำำ� หน่่ า ย รวมถึึงการนำำ� เทคโนโลยีีมาใช้้
ในการกำำ�กัับดููแล (SupTech) และการส่่งเสริิมให้้ภาคธุุรกิิจ
นำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เพื่่�อช่่วยในการปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบและ
กฎหมาย (RegTech)

การใช้เทคโนโลยี
2557
2562
Internet
Mobile banking

4%
37% 82%

การซื้อสินค้า
ผ่าน Mobile

74%

4%

71%

ที่มา : Kepios (DataReportal)

2. Lifestyle ผู้้�บริิโภคเปลี่่�ยนแปลงไป
	ผู้้�บริิ โภคมีี Lifestyle และพฤติิ กรรมที่่� เปลี่่� ย นแปลงไป
มีีความต้้องการผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ เพิ่่�มมากขึ้้�น มีีความต้้องการ
ข้้อมููลเพื่่อ� ใช้้ประกอบการตััดสินิ ใจ และมีีช่่องทางใหม่่ ๆ ที่่ช่� ว่ ยให้้
เข้้าถึึงการประกัันภััยได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการ
พััฒนาองค์์ความรู้้�ใหม่่ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความเจริิญก้้าวหน้้าและเข้้าใจ
ในปรากฎการณ์์หรืือพฤติิกรรมต่่าง ๆ ซึ่่�งจะช่่วยให้้อุุตสาหกรรม
ประกัันภััยได้้ประโยชน์์และดำำ�เนิินการต่่อไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน

ที่มา : Kepios (DataReportal)
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จากข้้อมููลการสำำ�รวจของ Kepios (DataReportal) พบว่่า
ในปีี พ.ศ. 2562 ประชากรสามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตได้้ถึึง
ร้้อยละ 82 ของประชากรทั้้�งหมด และมีีการใช้้บริิการธนาคาร
ทางโทรศััพท์์มืือถืือ (Mobile Banking) รวมถึึงการซื้้�อสิินค้้าผ่าน
่
ทางโทรศััพท์์มืือถืือเพิ่่�มขึ้้�นสููงมากในระยะเวลา 5 ปีีที่่�ผ่่านมา
เนื่่�องจากระบบการชำำ�ระเงิินแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และเทคโนโลยีี
การขนส่่งที่่มีี� ประสิิทธิภาพ
ิ มากขึ้้น� และการซื้้อ� สิินค้าทา
้ งออนไลน์์
ที่่�สามารถศึึกษาข้้อมููลและเปรีียบเทีียบคุุณสมบััติิของผลิิตภััณฑ์์
อ่่านความคิิดเห็็นจากผู้้�ที่่�เคยใช้้ผลิิตภััณฑ์์มาก่่อน สามารถเลืือก
สิิ นค้้ าที่่� เ หมาะสมกัั บ ตนเองได้้ ทำำ� ให้้ ป ระชากรปรัั บ เปลี่่� ย น
พฤติิกรรมการบริิโภคมาซื้้�อสิินค้า้ และบริิการทางออนไลน์์มากขึ้้น�
ซึ่่�งหากมองในแง่่ของการประกัันภััย ผู้้�บริิโภคมีีการศึึกษาข้้อมููล
ก่่อนการตััดสิินใจซื้้�อประกัันภััยด้้วยเช่่นกััน อีีกทั้้�งยัังมีีแนวโน้้ม
ที่่� จะซื้้�อประกัั นภัั ยผ่่านช่่องทางออนไลน์์ มากยิ่่�งขึ้้�น ส่่ งผลให้้
บริิษััทประกัันภััยหลายบริิษััทเริ่่�มสนใจที่่�จะขายผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์มากขึ้้�นและมีีแผนที่่�จะจััดทำำ�แอปพลิิเคชัันบนโทรศััพท์์
มืือถืือให้้ผู้้�เอาประกัันภััยสามารถดููข้้อมููลและดำำ�เนิินการต่่าง ๆ
ได้้ง่่ายและสะดวกรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น (2552 - 2562)
(หน่วย : ล้านบาท)

ที่มา : สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

3.	สัังคมสููงอายุุและค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพ
จากข้้อมููลสถิิติิของสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิ พบว่่า ปััจจุุบัันประเทศไทยได้้เข้้าสู่่�สัังคมสููงอายุุ
(Aging Society) และมีีสััดส่ว่ นของประชากรผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มขึ้้น� อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งตรงกัันข้้ามกัับประชากรวััยแรงงานและวััยเด็็กที่่�มีี
แนวโน้้มลดลง ประกอบกัับข้้อมููลจากระบบสถิิติทา
ิ งการทะเบีียน
ของกรมการปกครอง ในปีี พ.ศ. 2561 พบว่่า ประเทศไทยมีี
อััตราส่่วนประชากรผู้้�สููงอายุุร้อ้ ยละ 16.46 ของประชากรทั้้�งหมด
ซึ่่�งในปีี พ.ศ. 2566 มีีแนวโน้้มที่่ผู้้�สู
� ูงอายุุจะเพิ่่�มขึ้้�นจนเข้้าสู่่�สัังคม
สููงอายุุอย่่างสมบููรณ์์ (Aged Society) และสััดส่ว่ นประชากรผู้้�สูงู อายุุ
จะสููงขึ้้�นถึึงร้้อยละ 30 ของประชากรทั้้�งหมด ในปีี พ.ศ. 2580
ในขณะเดีียวกััน จากการศึึกษางานวิิจัยั เรื่่อ� ง The Impact of
Aging Population on Economic Growth ของ Bloom et al.
(2010) และ Nagarajan et al. (2013) พบว่่า การเข้้าสู่่�สัังคม
สูู ง อายุุ ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การขยายตัั ว ทางเศรษฐกิิ จ รูู ป แบบ
การใช้้จ่่ายเพื่่�อการบริิโภคและการออมของประชาชน ภาระ
ทางการคลัังของประเทศและทรััพยากรมนุุษย์์ การที่่�จำำ�นวน
ประชากรวััยทำำ�งานลดลงและเข้้าสู่่�กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุมากขึ้้�นจะทำำ�ให้้
ฐานภาษีีของประเทศมีีฐานที่่�แคบลง ขณะที่่�รายจ่่ายของรััฐบาล
ด้้านสุุขภาพ สาธารณสุุข และสวััสดิิการจากภาครััฐนั้้�นเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างต่่อเนื่่�อง
จากข้้อมููลของสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ พบว่่า ค่่าใช้้จ่่ายด้้านสุุขภาพของประเทศไทยในอดีีต
ถึึงปััจจุุบัันมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว โดยค่่าใช้้จ่่ายด้้าน
สุุขภาพมีีอััตราการเติิบโตเฉลี่่�ยแบบทบต้้น (CAGR) ตั้้�งแต่่ปีี
พ.ศ. 2552 - 2562 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 7 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับรายงาน
ผลกระทบของสัั ง คมผู้้�สูู ง อายุุ ต่่ อ ระบบเศรษฐกิิ จ ไทยในปีี
พ.ศ. 2553 ของศศิิเพ็็ญ ภููวพานิิช พบว่่า การเข้้าสู่่�สัังคมสููงอายุุ
มีีผลต่่ อรายจ่่ ายเกี่่� ย วกัั บด้้ านสุุขภาพและการรัั กษาพยาบาล
ที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นด้้วยเช่่นกััน
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ที่มา : สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

4. การแข่่งขัันด้้านราคาและต้้นทุุนที่่�สููงขึ้้�น
	ต้้นทุุนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทประกัันภััยเพิ่่�มสููงขึ้้�น
เป็็นผลมาจากค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััย ค่่าสิินไหมทดแทน
รวมถึึงการฉ้้ อ ฉลประกัั น ภัั ย ประกอบกัั บ สภาพการแข่่ ง ขัั น
ทางด้้านราคาในตลาดประกัันภััยปััจจุุบัันมีีความรุุนแรงมากขึ้้�น
ทั้้� ง ในส่่ ว นเบี้้� ย ประกัั น ภัั ย หรืือความคุ้้�มครองของกรมธรรม์์
ประกัั น ภัั ย ที่่�มีีการปรัั บให้้ ตอบโจทย์์ ความต้้ องการของลูู กค้้า
มากที่่� สุุ ด จึึงส่่ ง ผลให้้ อัั ต ราเบี้้� ย ประกัั น ภัั ย ในบางประเภท
ลดลง ซึ่่� ง กระทบต่่ อ ผลการดำำ� เนิิ น งานและการเติิ บ โตของ
บริิษัทั ประกัันภััยในระยะยาว
จากการศึึกษา พบว่่า บริิษัทั ประกัันชีีวิติ 5 บริิษัทั จากทั้้�งหมด
22 บริิษััท (ไม่่รวมบริิษััทประกัันภััยต่่อ) มีี ROE ติิดลบ และ
อีีก 3 บริิษััทมีี ROE ต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 2 โดย 5 บริิษััทที่่�มีี ROE
การแข่งขันด้านราคาและต้นทุนที่สูงขึ้นของ
ธุรกิจประกันวินาศภัย (หน่วย : บาท)

Combined ratio

ที่มา : สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ติิ ด ลบเป็็ น บริิ ษัั ท ขนาดเล็็ ก ทั้้� ง หมด จากการวิิ เ คราะห์์ พ บว่่ า
ผลขาดทุุ นสุุทธิิส่่ว นใหญ่่ เกิิ ดขึ้้� นจากอัั ตราส่่ ว นค่่ า ใช้้ จ่่า ยที่่� สูู ง
พร้้ อ มทั้้� ง จำำ� นวนเบี้้� ย ประกัั น ภัั ย ที่่� ถืื อเป็็ น รายได้้ ที่่� ล ดลง
ในขณะเดีียวกััน กรมธรรม์์ใหม่่ที่เ่� กิิดขึ้้นมีีต้
� นทุ
้ นุ โดยเฉลี่่ย� ประมาณ
ครึ่่ง� หนึ่่ง� ของเบี้้�ยประกัันภััยรัับ ซึ่่ง� เป็็นอัตั ราที่่สู� งู และทำำ�ให้้สัดส่
ั ว่ น
เพื่่�อเพิ่่�มผลตอบแทนผู้้�บริิโภคมีีสััดส่่วนลดลง
	นอกจากนี้้� จากข้้อมููลสััดส่่วนค่่าใช้้จ่่ายต่่อเบี้้�ยประกัันภััย
แบ่่งตามขนาดของบริิษััท พบว่่า ทั้้�งบริิษััทขนาดเล็็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่่ คืือ มีีค่่ า เฉลี่่� ย Combined Ratio เกิิ นค่่ า
มาตรฐาน ซึ่่�งกำำ�หนดให้้ค่่าบ่่งชี้้�ดัังกล่่าว ไม่่ควรเกิินร้้อยละ 100
โดยต้้นทุุนการได้้มาซึ่่�งกรมธรรม์์ (Acquisition Cost) มีีอััตรา
ที่่� สูู ง ซึ่่� ง ส่่ ง ผลต่่ อ เนื่่� อ งไปถึึงผลประกอบการของธุุ ร กิิ จ หลัั ก
อย่่างกำำ�ไรจากการรัับประกัันภััย ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจอาจ
ไม่่ยั่่�งยืืนในอนาคต
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 7 ปี (2556 - 2562)

(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) และได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก
ร้อยละ 0.75 เหลือเพียงร้อยละ 0.5 ต่อปี (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)
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	ทั้้� ง นี้้� จากข้้ อ มูู ล สถิิ ติิ เ บี้้� ย ประกัั น ภัั ย รัั บ และสัั ดส่่ ว น
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ ปีี พ.ศ. 2561 พบว่่า ผลิิตภััณฑ์์ส่่วนใหญ่่ของ
บริิษััทประกัันวิินาศภััยเป็็นการประกัันภััยรถยนต์์ ร้้อยละ 59
รองลงมาเป็็นการประกัันอุบัุ ติั เิ หตุุ ร้้อยละ 13 จะเห็็นได้้ว่า่ การขาย
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ก ระจุุ ก ตัั ว อยู่่�ที่่� ป ระกัั น ภัั ย รถยนต์์ ที่่� มีี การแข่่ ง ขัั น
ด้้านราคา ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นปััญหาหลัักของธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย
การแข่่งขัันด้้านราคาและต้้นทุนที่
ุ สู่� งู ขึ้้น� ของธุุรกิิจประกัันวินา
ิ ศภััย
แสดงให้้ เ ห็็ น จากเบี้้� ย เฉลี่่� ย ต่่ อ กรมธรรม์์ ล ดลงอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
ในช่่วงประมาณ 6 ปีีที่่�ผ่าน
่ มา ซึ่่�งสวนทางกัับ Combined Ratio
ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งในแต่่ ล ะปีี ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ผลการ
ดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย

5. เศรษฐกิิจชะลอตััว ภาวะอััตราดอกเบี้้�ยต่ำำ��
	ปััจจุุบันั เศรษฐกิิจประเทศไทยชะลอตััวส่่งผลทำำ�ให้้รายได้้ของ
บริิษััทประกัันภััยลดลง เนื่่�องจากอััตราดอกเบี้้�ยอยู่่�ในเกณฑ์์ต่ำำ��
สอดคล้้องกัับเศรษฐกิิจของโลกที่่�มีีแนวโน้้มขยายตััวชะลอลง
การส่่งออกสิินค้้า (ไม่่รวมทองคำำ�) หดตััวอย่่างต่่อเนื่่�อง อีีกทั้้�ง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) สถานการณ์์ทางการเมืืองระหว่่างสหรััฐอเมริิกา
และอิิหร่่าน การกีีดกัันทางการค้้าระหว่่างสหรััฐอเมริิกาและจีีน
ที่่�รุุนแรงขึ้้�น ส่่งผลกระทบต่่อการผลิิต การส่่งออก และการลงทุุน
ภาคเอกชนของประเทศไทย ในขณะเดีียวกััน กองทุุนการเงิิน
ระหว่่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF)
คาดการณ์์ ว่่ า เศรษฐกิิ จ ไทย ปีี 2563 ติิ ด ลบร้้ อ ยละ 7.7
ส่่วนธนาคารแห่่งประเทศไทย คาดการณ์์ว่่าติิดลบร้้อยละ 8.1
	นอกจากนี้้� ข้้อมููลผลตอบแทนพัันธบััตรรััฐบาลไทย 10 ปีี

ในช่่วง 7 ปีีล่าสุ
่ ดุ อยู่่�ในระดัับต่ำำ��และมีีแนวโน้้มลดลงอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
จากร้้อยละ 3.98 ในปีี 2556 ลดลงเหลืือร้้อยละ 1.54 ในปีี 2562
ส่่งผลกระทบต่่ออััตราผลตอบแทนจากการลงทุุนให้้เพีียงพอกัับ
ผลตอบแทนตามสััญญาของผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิติ แบบสะสมทรััพย์์
ซึ่่ง� เป็็นสัดส่
ั ว่ นที่่ม� ากในพอร์์ตประกัันชีีวิติ รวมถึึงอััตราการขยายตััว
ของเบี้้�ยประกัันวินา
ิ ศภััย ซึ่่ง� ขยายตััวตามการขยายตััวของธุุรกรรม
ทางเศรษฐกิิจและการลงทุุนมาโดยตลอด

6. ความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการประกัันภััย
จากผลการสำำ� รวจความคิิ ด เห็็ น ของประชาชนที่่� มีี ธุุ ร กิิ จ
ประกัันภััยไทยของกลุ่่�มตััวอย่่าง 600 คน พบว่่า ภาพรวมความรู้้�
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยของคนไทยอยู่่�ในระดัับรู้้�และ
เข้้าใจในระดัับปานกลาง คนไทยมีีความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการ
ประกัันภััยในเชิิงบวกอยู่่�แล้้วในเรื่่อ� งประโยชน์์จากการประกัันภััย
ขั้้น� ตอนการทำำ�ประกัันภััย มีีความง่่าย และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ของการประกัั น ภัั ย อย่่ า งไรก็็ ต าม ประชาชนยัั ง คงติิ ดขัั ด
ในประเด็็นความรู้้�ความเข้้าใจในข้้อมููลบางเรื่่�อง เช่่น ประเภท
ของผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย เงื่่�อนไขกรมธรรม์์และสิิทธิิประโยชน์์
การใช้้คำำ�ศััพท์์เฉพาะ คำำ�จำำ�กััดความ หรืือขั้้�นตอนการทำำ�เอกสาร
เกี่่�ยวกัับการประกัันภััย เป็็นต้น้ ทั้้�งนี้้� ในปััจจุุบัันยัังไม่่มีีเครื่่�องมืือ
สำำ�หรัับประกอบการตััดสินิ ใจเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยได้้ตรง
ความต้้องการและความเสี่่ย� งรายบุุคคลอย่่างมีีประสิิทธิภาพ
ิ เช่่น
เว็็บไซต์์หรืือแอปพลิิเคชัันที่ร่� วมรวบผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยทั้้�งหมด
เพื่่�อการเปรีียบเทีียบอััตราเบี้้�ยประกัันภััย สิิทธิิประโยชน์์ หรืือ
เงื่่�อนไขกรมธรรม์์ประกัันภััย ที่่�เข้้าใจง่่าย สะดวก และมีีครบจบ
ในที่่�เดีียว
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7. ประชาชนไม่่มีีการวางแผนทางการเงิิน
ประชาชนไม่่ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย เนื่่�องจากมีีข้้อจำำ�กััด
ทางด้้ าน รายได้้ แ ละความพร้้ อ มด้้ าน การเงิิ น ประกอบกัั บ
ประชาชนยัั ง ไม่่ ไ ด้้ มีี การวางแผนทางการเงิิ น อย่่ า งเพีียงพอ
และยัังไม่่ได้้ใช้้การประกัันภััยเพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือในการเตรีียม
ความพร้้อมสำำ�หรัับการเกษีียณอายุุ โดยอ้้างอิิงจากรายงานภาพรวม
การออมของประเทศของศููนย์์วิิจััยเศรษฐกิิจ ธุุรกิิจและเศรษฐกิิจ
ฐานราก ธนาคารออมสิิน ที่่�ได้้ระบุุไว้้ว่่าเพื่่�อให้้มีีเงิินเพีียงพอ
สำำ�หรัับการใช้้จ่า่ ยหลัังเกษีียณ ประชาชนควรมีีเงิินออมไม่่น้อ้ ยกว่่า
4 ล้้านบาท แต่่ค่า่ เฉลี่่ย� เงิินออมของคนไทยแต่่ละคน ปััจจุุบันั อยู่่�ที่่�
11,944 บาท ต่่ อ ปีี เ ท่่ านั้้� น ประกอบกัั บ ข้้ อ มูู ล รายได้้ แ ละ
ค่่าใช้้ จ่่ายเฉลี่่�ยต่่อครััวเรืือนของประชากร อ้้างอิิงข้้อมููลจาก
สำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ ได้้คาดการณ์์ว่่า รายได้้ต่่อเดืือนของ
ครััวเรืือนไทยในปีี 2565 จะเติิบโตน้้อยลงร้้อยละ 1 จากปีี 2562
ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจากสััดส่่วนการว่่างงานในประเทศไทยจะเพิ่่�ม
สููงขึ้้�น เนื่่�องจากภาวะเศรษฐกิิจที่่�ถดถอย จำำ�นวนคนทำำ�งาน
และจำำ� นวนชั่่� ว โมงการทำำ� งานเฉลี่่� ย ต่่ อ คนที่่� ล ดลง รวมถึึง
อัั ต ราค่่ าจ้้ า งที่่� ช ะลอลง และปัั จ จัั ย เชิิ ง โครงสร้้ า งที่่� เ กิิ ด จาก
การเกษีียณอายุุ ข องแรงงานตามโครงสร้้ า งประชากรและ
การนำำ� เทคโนโลยีีทดแทนแรงงานมาใช้้ ซึ่่� ง เป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง
ในปัั จ จัั ย ที่่� ทำำ� ให้้ ก ารคาดการณ์์ ร ายได้้ ข องประชากรไทย
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“ประชาชนยังไม่ได้มีการวางแผนทางการเงิน
อย่างเพียงพอ และยังไม่ได้ใช้การประกันภัย
เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อม
สำ�หรับการเกษียณอายุ”

ในอนาคตเติิบโตน้้อยลง ประกอบกัับค่่าใช้้จ่่ายต่่อเดืือนของ
ครััวเรืือนไทยในปีี 2565 จะเติิบโตสููงขึ้้�นร้้อยละ 0.2 จากปีี 2562
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นค่า่ ใช้้จ่่ายที่่�ไม่่ใช่่เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค
จากผลการวิิจััยจาก Society of Actuaries ปีี 2561 พบว่่า
ร้้อยละ 60 ของกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด 767 คน ทั่่�วประเทศไทย
มีีความเห็็นว่่า เริ่่�มออมเงิินช้้าเกิินไป หรืือยัังไม่่ได้้เริ่่�มออมเงิิน
เพื่่�อรองรัับวััยเกษีียณเลย ซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการสำำ�รวจความ
คิิดเห็็นของประชาชนที่่�มีีธุุรกิิจประกัันภััยไทยของกลุ่่�มตััวอย่่าง
600 คน ซึ่่�งพบว่่า ประชาชนที่่�มีีการออมเพื่่�อการเกษีียณอายุุ
คิิดเป็็นสัดส่
ั ว่ นร้้อยละ 69 และวิิธีีการออมที่่เ� ป็็นที่นิ่� ยิ ม 3 อัันดับั แรก
ได้้แก่่ การฝากธนาคาร/สหกรณ์์ออมทรััพย์์ การซื้้�อประกัันชีีวิิต
และการออมกัับ กบข. ตามลำำ�ดัับ อย่่างไรก็็ตาม มีีเพีียงร้้อยละ
7.4 ของผู้้�ที่่มีี� การออมเพื่่อ� การเกษีียณ มีีความมั่่�นใจว่่าเงิินออมนั้้�น
จะเพีียงพอแน่่นอนเมื่่�อเกษีียณอายุุ

ที่มา : Society of Actuaries
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9.	ข้้อจำำ�กััดทางด้้านรายได้้ส่่งผลต่่อการเข้้าถึึง

8. ประชาชนขาดความเชื่่�อมั่่�น
สำำ� หรัั บ ประเทศไทย ประชาชนยัั ง ไม่่ ทำำ� ประกัั น ภัั ย มาก
เท่่าที่่�ควร เนื่่�องจากได้้รัับประสบการณ์์ที่่�ไม่่ดีีจากการประกัันภััย
ซึ่่ง� อาจเกิิดขึ้้น� ได้้จากพบเจอปััญหาเกี่่ย� วกัับความไม่่เข้้าใจเงื่อ่� นไข
ความคุ้้�มครองภายใต้้ ก รมธรรม์์ ป ระกัั น ภัั ย ที่่� เ พีียงพอ หรืือ
พฤติิกรรมทางการตลาดที่่�ไม่่เหมาะสมของคนกลางประกัันภััย
จากผลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของประชาชนที่่�มีีต่่อธุุรกิิจ
ประกัันภััยไทยของกลุ่่�มตััวอย่่าง 600 คน พบว่่า ความเชื่่�อมั่่�น
ต่่ อ อุุ ต สาหกรรมประกัั น ภัั ย เป็็ น หนึ่่� ง ในปัั จ จัั ย หลัั ก ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ
ความต้้องการในการซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยของประชาชน ทั้้�งนี้้�
สามารถรวบรวมผลสรุุปประเด็็นหลัักที่่ส่� ง่ ผลต่่อความเชื่่อ� มั่่น� ของ
ประชาชน ออกเป็็น 3 ประเด็็น ดัังนี้้�
1) ความน่่ า เชื่่� อ ถืือและชื่่� อ เสีียงที่่� ดีี ของบริิ ษัั ท ประกัั น ภัั ย
		ส่่งผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยของ
		 บริิษััทนั้้�น ๆ
2)	ปััญหาในการเรีียกร้้องค่่าสิินไหมทดแทน โดยเฉพาะ
		 กระบวนการเรีียกร้้องค่่าสิินไหมทดแทน มีีความซัับซ้้อน
		 เข้้าใจยาก หรืือมีีความล่่าช้้า ส่่งผลให้้ประชาชาชนได้้รัับ
		 ประสบการณ์์ที่่�ไม่่ดีีและทััศนคติิด้้านลบต่่ออุุตสาหกรรม
		 ประกัันภััยในภาพรวม
3) การให้้ ข้้ อ มูู ล ที่่� ถูู ก ต้้ อ งและครบถ้้ ว นของคนกลาง
		 ประกัันภััยในขั้้�นตอนการเสนอขาย ทั้้�งนี้้� หากเกิิดความ
		 เข้้ า ใจที่่� ไ ม่่ ต รงกัั น ระหว่่ า งคนกลางประกัั น ภัั ย และ
		ผู้้�เอาประกัั น ภัั ย จึึงอาจทำำ� ให้้ เ กิิ ดปัั ญ หาในขั้้� น ตอน
		 การเรีียกร้้ อ งค่่ าสิิ น ไหมทดแทนในอนาคต รวมถึึง
		 การบริิการหลัังการขายที่่ดีี� จะเป็็นการสร้้างประสบการณ์์
		ที่่�ดีีต่่อการทำำ�ประกัันภััย

ประเทศไทยเผชิิ ญ กัั บ ปัั ญ หาความเหลื่่� อ มล้ำำ�� ทางสัั ง คม
หรืือช่่องว่่างของรายได้้และโอกาส ระหว่่างคนจนและคนรวย
ห่่างกัันมากขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลให้้ผู้้�ที่่�มีีรายได้้น้้อยเข้้าถึึงการบริิการ
ทางการเงิินได้้อย่่างจำำ�กััด จากรายงานสถานการณ์์ความมั่่�งคั่่�ง
ทั่่�วโลก หรืือ Global Wealth Report ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2561
ของ Credit Suisse พบว่่า ประเทศไทยถููกจััดอันดั
ั ับเป็็นหนึ่่�งใน
ประเทศที่่มีี� ความเหลื่่อ� มล้ำำ��มากที่่สุ� ดุ ในโลก โดยประชากรร้้อยละ 1
ที่่ร่ำ� ำ��รวยที่่สุ� ดุ บนยอดพีีระมิิดครอบครองทรััพย์สิ์ นถึึ
ิ งร้้อยละ 66.9
ของประเทศ ในขณะเดีียวกััน จากผลการสำำ�รวจภาวะเศรษฐกิิจ
และสัังคมของครััวเรืือน พ.ศ. 2560 ของสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ
พบว่่า ประชากรไทยส่่วนใหญ่่ของประเทศ มีีรายได้้อยู่่�ในระดัับ
ปานกลางถึึงรายได้้ต่ำำ�� (มีีรายได้้ต่่อเดืือนไม่่เกิิน 15,000 บาท)
คิิ ด เป็็ นร้้ อ ยละ 81.40 ของประชากรทั้้� ง ประเทศ ซึ่่� ง ทำำ� ให้้
ประชาชนมีีข้้อจำำ�กััดด้้านรายได้้เข้้าไม่่ถึึงการประกัันภััย

ผลการสำำ� รวจความคิิ ด เห็็ น ของประชาชนที่่� มีีต่่ อ ธุุ ร กิิ จ
ประกัันภััยไทยของกลุ่่�มตััวอย่่าง 600 คน พบว่่า เหตุุผลหลััก
ในการไม่่ เ ลืือกซื้้� อ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น ภัั ย ทั้้� ง การประกัั นชีีวิิ ต
และการประกัั นวิิ นา ศภัั ย ได้้ แ ก่่ ความไม่่ พร้้ อ มทางการเงิิ น
หรืือข้้อจำำ�กััดทางด้้านรายได้้ เมื่่�อพิิจารณาข้้อมููลสถิิติิสััดส่่วน
ผู้้�ซื้้�อกรมธรรม์์ประกัันชีีวิิต ร้้อยละ 70 ของผู้้�ที่่�ไม่่ซื้้�อกรมธรรม์์
ประกัันชีีวิิต และร้้อยละ 51 ของผู้้�ที่่�ไม่่ซื้้�อกรมธรรม์์ประกััน
วิินาศภััย ให้้เหตุุผลว่่ามีีรายได้้ไม่่เพีียงพอจึึงไม่่สามารถเข้้าถึึงการ
ประกัันภััยได้้

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักงาน คปภ.)
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Eastern Economic Corridor
(EEC)

10. การทำำ�ประกัันภััยทรััพย์์สิินภาครััฐ
		 และโอกาสในการลงทุุนโครงการขนาดใหญ่่
	ภาครััฐยัังไม่่ได้้มีีการนำำ�การประกัันภััยมาช่่วยในการรัับมืือ
ความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับทรััพย์์สิินของภาครััฐ อีีกทั้้�งยัังมีีการ
พััฒนาและลงทุุนในโครงการขนาดใหญ่่และโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ของประเทศ จึึงเป็็นโอกาสที่่จ� ะนำำ�ประกัันภััยเข้้ามาช่่วยลดต้้นทุนุ
การดำำ�เนิินงานให้้กัับภาครััฐ และใช้้ในการบริิหารความเสี่่�ยง
โดยโครงการเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) เป็็น
แผนยุุทธศาสตร์์ภายใต้้ Thailand 4.0 ด้้วยการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�
ที่่� ต่่ อ ยอดความสำำ� เร็็ จ มาจากโครงการพัั ฒ นาพื้้� นที่่� บ ริิ เ วณ
ชายฝั่่�งทะเลตะวัันออก หรืือ Eastern Seaboard สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (สกพอ.)
มีีเป้้าหมายหลัักในการเติิมเต็็มภาพรวมในการส่่งเสริิมการลงทุุน
ซึ่่� ง จะเป็็ น การยกระดัั บ อุุ ต สาหกรรมของประเทศเพิ่่� ม ความ
สามารถในการแข่่ ง ขัั นและทำำ�ให้้ เ ศรษฐกิิ จ ของไทยเติิ บโตได้้
ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็็นการยกระดัับพื้้�นที่่�ในเขต
3 จัังหวััด คืือ ชลบุุรีี ระยอง และฉะเชิิงเทรา ให้้เป็็นพื้้�นที่่�
เขตเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวัันออกเพื่่�อรองรัับการขัับเคลื่่�อน

เศรษฐกิิจอย่่างเป็็นระบบ และมีีประสิิทธิภาพผ่
ิ
าน
่ กลไกการบริิหาร
จััดการภายใต้้ การกำำ�กัับดููแลของคณะกรรมการนโยบายพื้้�นที่�่
เขตเศรษฐกิิ จ พิิ เ ศษภาคตะวัั น ออก โดยมีีนายกรัั ฐ มนตรีี
เป็็นประธาน ส่่งผลให้้ธุรุ กิิจประกัันภััยมีีโอกาสในการช่่วยบริิหาร
ความเสี่่ย� งในหลายส่่วน รวมถึึงร่่วมลงทุุนในโครงการดัังกล่่าวอีีกด้้วย
อีีกทั้้�งเป็็นการส่่งเสริิมการขยายตััวของชุุมชนเมืืองทำำ�ให้้ธุุรกิิจ
ประกัันภััยมีีโอกาสในการขยายตัั วออกไปตามชุุ มชนมากขึ้้� น
จากเดิิมที่่�การขายผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยส่่วนใหญ่่จะกระจุุกตััว
อยู่่�เพีียงในกรุุงเทพมหานครเป็็นหลััก

11. ความเสี่่�ยงใหม่่ที่่�ส่่งผลต่่อการปรัับตััวของธุุรกิิจ
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อมทั้้�งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศอย่่างรวดเร็็วก่่อให้้เกิิดความเสี่่ย� งในรููปแบบใหม่่
ซึ่่�งต้้องมีีการบริิหารจััดการให้้เหมาะสม เพื่่�อให้้บริิษัทั ประกัันภััย
มีีความมั่่น� คง สามารถแก้้ไขปััญหาและบริิหารงานได้้ในภาวะวิิกฤต
เป็็นการสร้้างแรงกดดัันให้้กัับธุุรกิิจประกัันภััยที่่�จะต้้องปรัับตััว
และมีีความพร้้อม ในการรัับมืือกัับการเปลี่่ย� นแปลงได้้อย่่างทัันท่ว่ งทีี
และสามารถบริิ ห ารงานหรืือดำำ� เนิิ น งานในช่่ ว งเวลาที่่� เ กิิ ด
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“การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัย
ที่ทั่วโลกให้ความสำ�คัญและจับตามอง
ส่งผลต่อความเสี่ยงของประชาชนที่จะได้รับ
ความเสียหายและความสูญเสียต่อชีวิต
ทรัพย์สิน รวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจ
เป็นจำ�นวนมหาศาล”
ความเสี่่�ยงใหม่่ขึ้้�นได้้ อาทิิ การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากสภาพเศรษฐกิิจ
และสัังคม เช่่น สงครามทางการค้้าระหว่่างประเทศ การเมืือง
ระหว่่างประเทศ พฤติิกรรมการจัับจ่่ายใช้้สอยของประชาชน
การเข้้ าสู่่�สัั ง คมผู้้�สูู ง อายุุ รวมถึึงความเสี่่� ย งทางดิิ จิิ ทัั ล เช่่ น
ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ ภััยจากความเสี่่�ยงของการใช้้เทคโนโลยีี
เป็็นต้น้

12. ภััยพิิบััติิมีีความรุุนแรงมากขึ้้�น
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อม (Climate Change) เป็็น
ปััจจััยที่่ทั่่� �วโลกให้้ความสำำ�คััญและจัับตามอง เนื่่�องจากเป็็นตััวเร่่ง
และเพิ่่�มความเสี่่�ยงให้้เกิิดภััยธรรมชาติิต่่าง ๆ ทั้้�งแผ่่นดิินไหว
ลมพายุุ น้ำำ�� ท่่ ว ม ความแห้้ ง แล้้ ง และภัั ย ธรรมชาติิ อื่่� น ๆ
ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีความถี่่�และความรุุนแรงมากขึ้้�น ส่่งผลต่่อความเสี่่�ยง
ของประชาชนที่่�จะได้้รัับความเสีียหายและความสููญเสีียต่่อชีีวิิต

ทรััพย์สิ์ นิ รวมถึึงความเสีียหายทางเศรษฐกิิจเป็็นจำำ�นวนมหาศาล
จากข้้อมููลของ Swiss Re พบว่่า ในปีี พ.ศ. 2562 มีีภััยพิิบััติิ
เกิิดขึ้้�นถึึง 317 ครั้้�ง ซึ่่�งเป็็นความเสีียหายต่่อระบบเศรษฐกิิจ
ถึึง 146 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐและเป็็นความเสีียหายต่่อระบบ
ประกัันภััยถึึง 60 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ เช่่น เมื่่�อปีีที่่�ผ่่านมา
นครชิิคาโกได้้รัับผลกระทบจากกระแสลมวนขั้้�วโลก ซึ่่�งทำำ�ให้้
อากาศหนาวติิดลบถึึง 50 องศาเซลเซีียส รวมถึึงน้ำำ��แข็็งบนยอดเขา
เอเวอเรสต์์ ล ะลาย ทำำ� ให้้ มีีผู้้� ได้้ รัั บ บาดเจ็็ บ และเสีียชีีวิิ ต เป็็ น
จำำ�นวนมาก ซึ่่�งเป็็นปรากฏการณ์์ที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อน
จากสถิิติมูิ ลู ค่่าความเสีียหายจากภััยพิิบัติั ที่ิ เ่� กิิดขึ้้นบ่
� อ่ ย ได้้แก่่
อุุทกภััย ภััยแล้้ง และวาตภััย แสดงให้้เห็็นว่่า การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพแวดล้้อมเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�กระทบต่่อธุุรกิิจประกัันภััย

มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติในประเทศไทย

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ในการบริิหารความเสี่่�ยง ทำำ�ให้้ประชาชนและภาคธุุรกิิจเริ่่�ม
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการมีีความคุ้้�มครองหรืือเครื่่�องมืือ
ในการบริิหารความเสี่่�ยง และให้้ความสำำ�คััญกัับประเด็็นเรื่่�อง
สิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น ดัังนั้้�น จึึงเป็็นโอกาสของธุุรกิิจประกัันภััย
ในการขยายตลาดและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย เพื่่อ� ตอบสนอง
ความเสี่่� ย งที่่� อาจจะเกิิ ดขึ้้� นได้้ เนื่่� องจากภัั ย พิิ บััติิ เ ป็็ นภัั ย ที่่� ไม่่
สามารถคาดการณ์์ได้้ หรืือคาดการณ์์ได้้ยาก และอาจก่่อให้้เกิิด
ความเสีียหายเป็็นจำำ�นวนมหาศาล ซึ่่ง� ปััจจุุบันั ธุุรกิิจประกัันภััยไทย
ยัั ง ไม่่ สา มารถรัั บ เสี่่� ย งภัั ย ไว้้ เ องได้้ ทั้้� ง หมด ต้้ อ งพึ่่� ง พิิ ง บริิ ษัั ท
รัับประกัันภััยต่่อจากต่่างประเทศ จึึงเป็็นความท้้าทายต่่อการ
เสริิ ม สร้้ า งศัั ก ยภาพของธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย ไทยในการรองรัั บ
ความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นด้้วย

13. กฎเกณฑ์์และการกำำ�กัับดููแลต้้องมีีการปรัับปรุุง
ในช่่วงที่่ผ่� าน
่ มา มาตรฐานสากลมีีการปรัับเปลี่่ย� นในหลายด้้าน
เพื่่� อ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ สภาพแวดล้้ อ มในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ
ที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป และความเสี่่ย� งใหม่่ที่เ่� กิิดขึ้้น� ทำำ�ให้้กฎหมายและ
หลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแล และการตรวจสอบต้้องปรัับให้้เข้้ากัับ
สถานการณ์์ปััจจุุบััน มีีความยืืดหยุ่่�น ลดความซ้ำำ��ซ้้อน ง่่ายต่่อการ
ปฏิิบััติิ และครอบคลุุมเรื่่�องใหม่่ ๆ ประกอบกัับผลจากการระดม
ความคิิดเห็็นจากภาคธุุรกิิจประกัันภััยและผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้อง พบว่่า
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กฎเกณฑ์์และกฎระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น อาทิิ มาตรฐาน
การบัั ญ ชีีฉบัั บ ใหม่่ (IFRS 17) หลัั ก เกณฑ์์ ด้้ านพ ฤติิ ก รรม
ทางการตลาด (Market Conduct) กฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Privacy Law) กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วกัับ
การรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ เป็็นต้น้ มีีผลกระทบต่่อ
กระบวนการทำำ�งานและต้้นทุนุ การดำำ�เนิินงานให้้กับั บริิษัทั ประกัันภััย
ซึ่่�งอาจมีีค่่าใช้้จ่่ายในการเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการปฏิิบััติิ
ตามการกำำ�กัับดููแลที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป อย่่างไรก็็ตาม กฎเกณฑ์์
ที่่เ� พิ่่�มมากขึ้้น� จะทำำ�ให้้อุตุ สาหกรรมประกัันภััยมีีมาตรฐานที่่ดีี� และ
ได้้รับั ความเชื่่อ� มั่่น� จากประชาชน ดัังนั้้�น กฎเกณฑ์์ในการกำำ�กัับควร
มีีความยืืดหยุ่่�น เหมาะสม และสอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน

14. ความเพีียงพอและการปรัับตััวของบุุคลากร
		 ให้้ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
	สภาพแวดล้้อมของธุุรกิิจประกัันภััยที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ส่่งผล
ให้้มีีความต้้องการบุุคลากรที่่�มีีทัักษะเฉพาะทางและทัักษะใหม่่
เพิ่่�มขึ้้�น ในปััจจุุบััน พบว่่า นัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�รัับรอง
โดยสำำ�นัักงาน คปภ. มีีจำำ�นวนต่ำำ��กว่่า 100 คน อีีกทั้้�งผลสำำ�รวจ
จากแบบสอบถามภาคธุุรกิิจ พบว่่า ด้้านทัักษะความสามารถ
ที่่�เป็็นที่่�ต้้องการสำำ�หรัับบุุคลากรในธุุรกิิจประกัันภััยเพื่่�อรองรัับ
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�น คืือ ความรู้้�ด้้านคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย

018

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักงาน คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และความรู้้�เกี่่�ยวกัับมาตรฐานบััญชีี
อย่่างไรก็็ตาม นโยบาย Thailand 4.0 ได้้กำำ�หนดให้้มีีการพััฒนาและ
ส่่งเสริิมกลุ่่�มวิิชาชีีพเฉพาะ (Professionals) อาทิิ นัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััย นัักบััญชีี แพทย์์ นัักพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เป็็ นต้้ น ซึ่่� ง รัั ฐ บาลต้้ อ งการสนัั บ สนุุ น ให้้ เ พิ่่� ม จำำ� นวนบุุ ค ลากร
ในสาขาวิิชาชีีพที่่�เป็็นที่่�ต้้องการทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
และพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรวิิชาชีีพให้้มีีความเชี่่�ยวชาญ
ในสาขาเฉพาะเพิ่่� ม เติิ ม รวมทั้้� ง ทัั ก ษะทางด้้ านภา ษาต่่ า ง ๆ
ย่่อมเป็็นโอกาสที่่�ดีีต่่ออุุตสาหกรรมประกัันภััยที่่�จะมีีบุุคลากร
ที่่�กำำ�ลัังเป็็นที่่�ต้้องการเพิ่่�มขึ้้�น

“การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ถือเป็นโอกาสสำ�หรับธุรกิจประกันภัย
เนื่องจากประชาชนเห็นความสำ�คัญในการใช้ประกันภัย
เพื่อรองรับความเสี่ยงของโรคระบาดที่เกิดขึ้น
โดยปรับเปลี่ยนให้มุ่งเน้นไปที่แบบคุ้มครองผลกระทบ
ของสภาวะดอกเบี้ยและครอบคลุมถึงโควิด-19”

15. การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ รวมถึึงการจััดเก็็บ
		 และเชื่่�อมโยงข้้อมููล
ในปััจจุุบันั เทคโนโลยีีสารสนเทศมีีความก้้าวหน้้าอย่่างรวดเร็็ว
และมีีบทบาทในชีีวิิตประจำำ�วัันของมนุุษย์์มากขึ้้�น ประกอบกัับ
กระแสโลกาภิิวััตน์์ (Globalization) ที่่�การสื่่�อสารคมนาคม
สามารถทำำ�ได้้อย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลให้้รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
เปลี่่ย� นแปลงไป บริิษัทมีี
ั การใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล (Data) เพื่่อ� สร้้าง
ความได้้เปรีียบทางธุุรกิิจมากขึ้้�น โดยอุุตสาหกรรมประกัันภััย
จำำ�เป็็นต้้องมีีข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์ ประเมิินความเสี่่�ยง
ในด้้านต่า่ ง ๆ อาทิิ ข้้อมููลด้้านการประกัันภััยที่่มีี� ในหลากหลายมิิติิ
ข้้อมููลด้้านการเรีียกร้้องค่่าสิินไหมทดแทนในเรื่่�องต่่าง ๆ เป็็นต้น้
การมีีฐานข้้อมููลกลางหรืือฐานข้้อมููลที่่�มีีข้้อมููลจำำ�นวนมาก
สำำ� หรัั บ แลกเปลี่่� ย นหรืือใช้้ ข้้ อ มูู ล ร่่ ว มกัั น จะเป็็ น โอกาสให้้
อุุตสาหกรรมประกัันภััยสามารถพััฒนาได้้ด้้วยการสนัับสนุุนจาก
ข้้ อ มูู ล เพื่่� อ ต่่ อ ยอดการพัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ ตลอดจนการเชื่่� อ มโยง
แลกเปลี่่ย� นข้้อมููลกัับอุุตสาหกรรมอื่่น� ๆ เพื่่อ� พััฒนาผลิิตภััณฑ์์หรืือ
บริิการ ใช้้โอกาสร่่วมกัันในภาคธุุรกิิจอื่่น� ๆ เพื่่อ� การพััฒนาคุุณภาพ

ชีีวิิตของประชาชน ทั้้�งนี้้� ภาคธุุรกิิจประกัันภััยสามารถพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยให้้ตอบโจทย์์กัับผู้้�บริิโภคมากขึ้้�น สามารถ
ลดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดทำำ�ข้้อมููลที่่�ซ้ำำ��ซ้้อนของแต่่ละหน่่วยงาน
ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกแก่่ประชาชนที่่�ใช้้บริิการผ่่านช่่องทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ อีีกทั้้ง� เป็็นการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ใหม่่
บริิษััท Startup ที่่�จะเข้้ามาทำำ�ธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมประกัันภััย
หรืือแม้้แต่่บริิษััทที่่�มีีขนาดเล็็กไปจนถึึงขนาดกลางที่่�มีีอยู่่�เดิิมได้้
ในขณะเดีียวกััน หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลสามารถใช้้ข้้อมููลที่่�กว้้าง
มากขึ้้�นในการกำำ�กัับดููแลได้้

16. โอกาสและความท้้าทายจากสถานการณ์์
		 โควิิด-19 ต่่อภาพรวมอุุตสาหกรรมประกัันภััย
การแพร่่ระบาดของโรคเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ก่่อให้้เกิิดผลกระทบทั่่�วโลกในวงกว้้าง ทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
รวมถึึงวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คน ส่่งผลให้้กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ
(International Monetary Fund : IMF) ปรัับลดประมาณการ
การเติิบโตเศรษฐกิิจโลก (GDP) ปีี พ.ศ. 2563 ติิดลบร้้อยละ 4.9
จากเดิิ ม ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� นร้้ อ ยละ 3.3 โดยธนาคารกลางสหรัั ฐ ฯ
(Federal Reserve Bank : Fed) ระบุุว่่า การแพร่่ระบาด
ของโรคเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้้ส่่งผลกระทบ
ต่่ อ กิิ จ กรรมทางเศรษฐกิิ จ ในหลายประเทศ จากนั้้� น
คณะกรรมการนโยบายการเงิิ นจึึ งมีีมติิ ใ ห้้ ล ดดอกเบี้้� ย
จากระดัั บ ร้้ อ ยละ 1 - 1.25 สู่่�ระดัั บ ร้้ อ ยละ 0 - 0.25
ซึ่่�งต่ำำ��เท่่ากัับช่่วงวิิกฤตการเงิินครั้้�งใหญ่่ปีี พ.ศ. 2551 - 2552
หรืือวิิกฤตแฮมเบอร์์เกอร์์ โดยมาตรการนี้้�คาดหวัังว่่าจะช่่วย

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักงาน คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

กระตุ้้�นกิิ จ กรรมทางเศรษฐกิิ จ ในระยะสั้้� น อย่่ า งมีีนัั ย สำำ� คัั ญ
ซึ่่ง� สถานการณ์์ดังั กล่่าว ส่่งผลกระทบต่่อภาพรวมเศรษฐกิิจในเชิิงลบ
อีีกทั้้�งธนาคารแห่่งประเทศไทยมีีการปรัับอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย
ลดต่ำำ��สุุดเป็็นประวััติิการณ์์ ณ เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 อยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 0.5 และได้้คาดการณ์์ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product : GDP) ณ เดืือนมิิถุนา
ุ ยน พ.ศ. 2563
จะหดตััวติิดลบร้้อยละ 8.1
สำำ�หรัับธุุรกิิจประกัันภััย สมาคมประกัันชีีวิติ ไทยได้้คาดการณ์์
เบี้้�ยประกัันภััยรัับรวมของประกัันชีีวิิต ปีี พ.ศ. 2563 จะหดตััว
ลงไปอยู่่�ที่ติ่� ิดลบร้้อยละ 3 ถึึงร้้อยละ 5 (จากที่่�ติิดลบร้้อยละ 2.6
ในปีี พ.ศ. 2562) อัันเป็็นผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิิจโลก
ที่่ช� ะลอตััว ส่่งผลให้้อัตั ราดอกเบี้้�ยที่่ไ� ด้้จากการลงทุุนลดลง ในส่่วน
ของสมาคมประกัันวิินาศภััยไทยได้้คาดการณ์์เบี้้�ยประกัันภััย
รัับตรงรวมประกัันวินา
ิ ศภััย ปีี พ.ศ. 2563 จะหดตััวลงไปอยู่่�ที่ติ่� ดิ ลบ
ร้้อยละ 5 (จากร้้อยละ 5.2 ในปีี พ.ศ. 2562) อัันเป็็นผลกระทบ
มาจากภาวะเศรษฐกิิจที่่�ชะลอตััว การยกเลิิกกรมธรรม์์คุ้้�มครอง
ความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอกในหลายกลุ่่�มธุุรกิิจ ที่่�ทำำ�ให้้เบี้้�ย
ประกัันภััยหายไปกว่่าร้้อยละ 50 โดยเฉพาะในกลุ่่�มธุุรกิิจโรงแรม
รายใหญ่่ที่ทุ่� นุ ประกัันสูงู ที่่ข� อยกเลิิก เนื่่อ� งจากต้้องหยุุดดำำ�เนิินการ
จากการไม่่มีีนัักท่่องเที่่�ยวมาใช้้บริิการ
ในขณะเดีียวกััน การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) ถืือเป็็ น โอกาสสำำ� หรัั บ ธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย
เนื่่� อ งจากประชาชนเห็็ น ความสำำ� คัั ญ ในการใช้้ ป ระกัั น ภัั ย
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เพื่่�อรองรัับความเสี่่�ยงของโรคระบาดที่่�เกิิดขึ้้�น และมีีโอกาส
ได้้ทดลองใช้้ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย จากการที่่�มีีบริิษััทประกัันภััย
หลายแห่่ง ให้้ประชาชนทดลองใช้้ประกัันภััยโคโรนาไวรััสฟรีี
ซึ่่ง� เป็็นการส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย อีีกทั้้�งประกัันชีีวิติ มีีโอกาส
ที่่�จะปรัับเปลี่่�ยนให้้มุ่่�งเน้้นไปที่่�แบบคุ้้�มครอง เพื่่�อลดบทบาท
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�เน้้นผลตอบแทน จากผลกระทบของสภาวะดอกเบี้้�ย
และเป็็นโอกาสในการส่่งเสริิมให้้ประชาชนทำำ�ประกัันสุขุ ภาพมากขึ้้น�
เนื่่อ� งจากประกัันสุขุ ภาพมีีความคุ้้�มครองที่่ค� รอบคลุุมถึึงโควิิด-19
	ทั้้� ง นี้้� สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ
ไวรัั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ� ให้้ เ กิิ ด การเว้้ น ระยะ
ห่่ า งทางสัั ง คม ส่่ ง ผลให้้ พ ฤติิ ก รรมการซื้้� อ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
ประกัั น ภัั ย ผ่่ านช่่ อ งทางออนไลน์์ มีี เพิ่่� ม มากขึ้้� น เห็็ น ได้้ จ าก
การทำำ�ประกัันภััยโควิิด-19 ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ไม่่ว่่าจะเป็็น
แอปพลิิ เ คชัั น และเว็็ บ ไซต์์ ข องทั้้� ง บริิ ษัั ท ประกัั น ภัั ย เอง และ
ตััวกลางประกัันภััย (Broker) จำำ�นวนมากเป็็นประวััติิศาสตร์์
ในระยะเวลาเพีียงไม่่กี่่�เดืือน โดยข้้อมููล ณ วัันที่่� 30 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563 มีีผู้้�สนใจซื้้อ� กรมธรรม์์ประกัันภััยโควิิด-19 กว่่า 9 ล้้าน
กรมธรรม์์ทั่่�วประเทศไทย เหตุุการณ์์นี้้�แสดงให้้เห็็นว่่า ประชาชน
มีีแนวโน้้ ม ที่่� จ ะมีีคุ้้�นเคยกัั บ การซื้้� อ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น ภัั ย ผ่่ าน
ช่่ องทางออนไลน์์ มากยิ่่� งขึ้้� น ประกอบกัั บประชาชนสามารถ
เข้้ าถึึ งข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารด้้ าน การประกัั น ภัั ย ผ่่ านช่่ อ งทางต่่ า ง ๆ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งช่่องทาง Social Media ที่่�ข่่าวสารกระจาย
ตััวอย่่างรวดเร็็วและทั่่�วถึึง ทำำ�ให้้ประชาชนสามารถเปรีียบเทีียบ
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักงาน คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

ความคุ้้�มครองและเบี้้� ย ประกัั น ภัั ย ของแต่่ ล ะกรมธรรม์์
ได้้ ด้้ ว ยตนเอง และตัั ดสิิ น ใจซื้้� อ ได้้ ง่่ า ยด้้ ว ยเบี้้� ย ประกัั น ภัั ย
ที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้
	นอกจากนี้้� ยัังเป็็นโอกาสสำำ�คััญในการพััฒนาอุุตสาหกรรม
ประกัันภััย ในการเร่่งการพััฒนากระบวนการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ
ให้้เป็็นรููปแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือดิิจิิทััล เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การดำำ�เนิินงาน
รููปแบบดิิจิิทััลมากยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงแก้้ไขปััญหาที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความ
ล่่ า ช้้ ากัั บ ผู้้�บริิ โ ภคจากกระบวนการที่่� ยัั ง ต้้ อ งใช้้ เ อกสารที่่� เ ป็็ น
กระดาษหรืือใช้้บุุคลากรในการจััดการเป็็นหลััก เร่่งการพััฒนา
Digital Platform เพื่่อ� ใช้้งานระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
รวมถึึงการเสนอขายหรืือสื่่�อสารกัับผู้้�บริิโภค ผลัักดัันการนำำ�
เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยในกระบวนการทำำ�งานต่่าง ๆ ของธุุรกิิจ เช่่น
การนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยประเมิินภััย การใช้้ช่่องทางดิิจิิทััล
ในการเรีียกร้้องค่่าสิินไหมทดแทน เป็็นต้น้ ส่่งเสริิมพััฒนาทัักษะ
ของบุุคลากร รวมถึึงตััวแทนด้้วยช่่องทางออนไลน์์ เพื่่อ� ให้้บุคุ ลากร
และคนกลางประกัันภััยสามารถพััฒนาทัักษะความรู้้�ได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง แม้้ไม่่ได้้เข้้าไปยัังสำำ�นัักงาน และผลัักดัันการนำำ�เทคโนโลยีี
มาใช้้ในการกำำ�กัับดููแล เช่่น การนำำ�เทคโนโลยีีมาช่่วยในการ
พิิจารณาให้้ความเห็็นชอบผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย การนำำ�เทคโนโลยีี
มาใช้้ ใ นการรัั บ -ส่่ ง ข้้ อ มูู ล ระหว่่ า งหน่่ ว ยงานกำำ� กัั บ ดูู แ ลและ
ภาคธุุ ร กิิ จ เพิ่่� ม มากขึ้้� น เป็็ นต้้ น อีีกทั้้� ง ยัั ง เป็็ น โอกาสของ
อุุ ต สาหกรรมประกัั น ภัั ย ในการสร้้ า งเส้้ นทา งของผู้้�บริิ โ ภค
ก่่อนที่่�จะมาเป็็นลููกค้้า (Customer Journey) ในรููปแบบดิิจิิทััล
(Digital Journey) ในการเสนอขายและให้้บริิการด้้านการ

ประกัันภััย เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคมีีความเข้้าใจในการซื้้�อประกัันภััย
ผ่่านช่่องทางดิิจิิทััลเพิ่่�มมากขึ้้�น และทำำ�ให้้เกิิดประสบการณ์์และ
ความคุ้้�นชิิ น การทำำ� ธุุ ร กรรมทางการเงิิ นผ่่ านช่่ อ งทางดิิ จิิ ทัั ล
เพิ่่�มมากขึ้้�นเช่่นกััน
อย่่างไรก็็ตาม ในกรณีีที่่ป� ระชาชนอาจจะเสีียชีีวิิตเพิ่่�มมากขึ้้น�
จากไวรััสโควิิด-19 และหากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดทวีีความ
รุุนแรงมากขึ้้น� ในอนาคต อาจจะส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจประกัันภััย
ที่่จ� ะต้้องจ่่ายค่่าสินิ ไหมทดแทนเป็็นจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจจะต้้อง
มีีการเตรีียมการรัับมืือกัับสถานการณ์์ดังั กล่่าวนี้้�ด้ว้ ยการพิิจารณา
ปััจจััยเกี่่�ยวกัับการแพร่่ระบาดของโรค และปรัับการบริิหาร
ความเสี่่�ยงภายในองค์์กรให้้สอดคล้้องกััน

“สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ประชาชนมีแนวโน้มที่จะคุ้นเคยกับการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์
มากยิ่งขึ้น สามารถเปรียบเทียบความคุ้มครองและ
เบี้ยประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์ ได้ด้วยตนเอง
และตัดสินใจซื้อได้ง่ายด้วยเบี้ยประกันภัยที่สามารถ
เข้าถึงได้”
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Landscape ของอุตสาหกรรม
ประกันภัยไทยในอนาคต
	ด้วยบริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็น
ความก้ า วหน้ าทา งด้ าน เทคโนโลยี พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค
การเข้าสสู่ งั คมผูส้ งู อายุ หรือสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้อตุ สาหกรรม
ประกั นภั ย ไทยในอนาคตต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ตั ว
ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัย

และคนกลางประกันภัย ช่องทางการจัดจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์
ประกันภัย รวมถึงหน่ว ยงานกำ�กับดูแ ลเอง เพื่อให้ สา มารถ
ขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมประกั นภั ย ไทยให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยืน
มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
จึงได้กำ�หนด Competitive Landscape ดังต่อไปนี้
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ภาคธุรกิจ
ประกันภัย

ธุรกิจประกันภัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมหลักที่สำ�คัญ พร้อมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลและระบบงานกลาง
เพื่อเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ลดต้ นทุ น ในการดำ � เนิ นธุ ร กิ จ และป้ อ งกั น การฉ้ อ ฉลประกั นภั ย
ซึ่งบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่มีศักยภาพและความพร้อมด้านทรัพยากร สามารถลงทุนในเทคโนโลยี หรือ
ร่วมมือกับพันธมิตรในการแสวงหาโอกาส สร้างนวัตกรรมและปรับรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ ในขณะที่บริษัท
ประกันภัยขนาดกลางและขนาดเล็ก มีข้อจำ�กัดด้านทรัพยากรและเงินลงทุน จำ�เป็นต้องได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานกำ�กับดูแล หรือหาเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
สภาพแวดล้อมใหม่ นอกจากนี้ ต้องเตรียมมาตรการที่เหมาะสม อาทิ การโอนกิจการหรือควบรวมกิจการ
เพื่อรองรับบริษัทที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง และคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบ
ประกันชีวิต

ประกันวินาศภัย

ช่องทาง
การจำ�หน่าย

ช่ อ งทางการจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั นชี วิ ต
เป็นไปในลักษณะผสมผสาน (Hybrid channels)
โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ ซั บ ซ้ อ นจะขายผ่ านช่ อ งทาง
ออนไลน์หรือดิจิทัลมากขึ้น ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่น
คนกลางประกั นชี วิ ต ยั ง คงเป็ นช่ อ งทางหลั ก
โดยมีการนำ�เทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วย
ให้ สา มารถให้ คำ � แนะนำ � และเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์
ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ คนกลางประกันชีวิตจะต้อง
ปรับบทบาทเป็นผู้ให้ความรู้ วิเคราะห์ความเสี่ยง
และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
แก่ประชาชน

ช่องทางการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ในรูปแบบออนไลน์หรือดิจิทัล (Digital Channels)
จะเป็นช่องทางหลักที่สำ�คัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ร ะ กั น วิ นา ศ ภั ย สำ � ห รั บ บุ ค ค ล
(Personal line) ในขณะที่ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น
วิ นา ศภั ย สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ (Commercial line)
คนกลางประกั นภั ย ยั ง คงมี ค วามสำ � คั ญ ในการ
นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์
ประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจะเน้นประเภทที่ให้ความ
คุ้มครอง (Protection) ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สำ�หรับผู้สูงวัยและรองรับการเกษียณ
ที่ให้ความคุ้มครองหลากหลายและสอดคล้องกับ
ความต้องการมากขึ้น

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น วิ นา ศภั ย มี ก ารกระจายตั ว
นอกเหนือจากประกั นภั ย รถยนต์ และมี ก าร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและ
ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริโภค รวมถึง
การผลั ก ดั น ให้ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั นภั ย สำ � หรั บ
ประชาชนฐานรากและภาคการเกษตรมากขึ้น

หน่วยงาน
กำ�กับดูแล

บทบาทสำ�คัญในการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ กฎหมายกฎระเบียบ บุคลากร
ประกันภัย ศูนย์ข้อมูลด้านการประกันภัย และแพลตฟอร์มกลาง เพื่อให้เกิดการลดต้นทุน การดำ�เนินงาน
สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนในธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืน
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1. สรุุปประเด็็นปััญหาและแนวทางดำำ�เนิินการที่่สำำ�คั
� ญ
ั
	สำ�นักงาน คปภ. ได้มีการระบุประเด็นการดำ�เนินการที่ให้
ความสำ�คัญเป็นพิเศษ (Top Priorities) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัย ให้มี
ความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้

(1) ธุรกิจประกันภัยกับการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินงาน รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และข้อมูลด้านการประกันภัย
โครงสร้างธุรกิจประกันภยั ไทย ประกอบด้วย บริษทั ประกันภยั
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
การดำ�เนินธรุ กิจยังมตี นท
้ นที่ส
ุ งู เมอื่ เทียบกับประเทศอื่น ๆ ดังนั้น
เพื่อสนั บ สนุ น การลดต้ นทุ น การดำ � เนิ นธุ ร กิ จ และต้ นทุ น
ที่ไม่จำ�เป็น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
ความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งภายใต้แผนพัฒนาฯ
ฉบับนี้ จึงได้กำ�หนดมาตรการสำ�คัญ เช่น การศึกษาโครงสร้าง
และองค์ประกอบของต้นทุน การกำ�หนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่สะท้อนต้นทุนและระดับความเสี่ยง การกำ�หนดมาตรฐาน

การเรียกร้องค่าสนิ ไหมทดแทน การป้องกันการฉ้อฉลประกันภยั
และการนำ � ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล การฉ้ อ ฉลประกั นภั ย ไปใช้
การสนับสนุนให้บริษทั ใช้เทคโนโลยี ในการดำ�เนินธรุ กิจ การสนับสนุน
ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ การพัฒนาฐานข้อมูล
ที่จำ�เป็น การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางด้านการประกันภัยแห่งชาติ
และการเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่ว ยงานราชการอื่น ๆ การทำ �
Regulatory Guillotine การใช้ Regulatory Impact
Assessment (RIA) ในการออกกฎหมาย การมีมาตรการและ
เครื่องมือ (Policy tools) เพื่อรองรับรูปแบบการดำ�เนินธรุ กิจใหม่
การปรับพอร์ตการรับประกันภัยให้มีความสมดุล การพัฒนา
กฎหมายให้มีความยืดหยุ่นโดยใช้หลักการ Principle-based
และ Principle of Proportionality การพัฒนากระบวนการ
กำ�กับดูแลแบบอัตโนมัติ (SupTech) เป็นต้น

(2) ประชาชนกับ Lifestyle ที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมสูงอายุ
และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
สามารถรับรูแ้ ละเข้าถงึ ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ส่งผลให้ประชาชน
และภาคธุรกิจมีความต้องการและความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์
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ประกันภัยเปลี่ยนแปลงไป ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต้องตอบโจทย์
ความต้องการและสภาพความเสี่ยงเฉพาะราย (Personalized
Insurance) ได้อย่างครบถ้วนทั้งในเรื่องความคุ้มครองและราคา
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ เทคโนโลยียังสามารถเข้ามาช่วยให้เกิด
การพั ฒ นาช่ อ งทางและรู ป แบบใหม่ ใ นการเข้ า ถึ ง ประชาชน
มากขึ้น รวมทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) ดังนั้น
จึงได้ก�ำ หนดมาตรการสำ�คัญ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภยั
ให้เป็นไปตามการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน เช่น การประกันภัย
แบบ Tailor-made การผลักดันการประกันสุขภาพภาคเอกชน
การส่ ง เสริ ม ความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั นสุ ข ภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำ�เป็นและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อผู้สูงอายุ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long-Term Care)
การศึกษาความเป็นไปได้ให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยภาคบังคับ
เพิ่มเติม พัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย เช่น พ.ร.บ.
การประกันสุขภาพ การสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดำ�เนินธุรกิจ การจัดทำ�เครื่องมือที่ช่วยวางแผนและเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย รองรับ Platform ช่องทางการเสนอขาย
ผ่านออนไลน์หรอื ช่องทางการเข้าถงึ การประกันภยั รูปแบบใหม่ ๆ
พัฒนากระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อ
รองรับ Lifestyle ของประชาชน พัฒนาฐานข้อมูลที่จำ�เป็น เป็นต้น

(3) ประชาชนกั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการประกั น ภั ย
การวางแผนทางการเงิน ความเชื่อมั่น และข้อจำ�กัด
ด้านรายได้ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงประกันภัย
การที่ประชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ าน การประกั นภั ย
และการวางแผนทางการเงินไม่เพียงพอ การขาดความเชื่อมั่น
เป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยหลายประการ เช่น เงื่อนไขความคุ้มครองที่เข้าใจยาก

“ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต้องตอบโจทย์
ความต้องการและสภาพความเสี่ยงเฉพาะราย
(Personalized Insurance) ได้อย่างครบถ้วน
ทั้งในเรื่องความคุ้มครองและราคาที่เหมาะสม”

การมี ป ระสบการณ์ ใ นการเรี ย กร้ อ งค่ าสิ น ไหมทดแทนที่ไม่ ดี
และการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนของคนกลางประกันภัย
ที่ส่ ง ผลต่ อ ความเชื่อมั่น ของประชาชน ดั ง นั้น แผนพั ฒ นา
การประกั นภั ย ฉบั บ นี้ จึ ง ได้ กำ � หนดมาตรการสำ � คั ญ เช่ น
การปรั บ เงื่ อ นไขความคุ้ ม ครองให้ ค รบถ้ ว นและเข้ า ใจได้ ง่ า ย
นำ�เทคโนโลยี เครื่องมือ และวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ความรู้
ผลักดันหลักสูตรเกี่ยวกับการประกันภัยเข้าสู่ระบบศึกษา จัดทำ�
เครื่องมือที่ช่วยวางแผนและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัย
พั ฒ นาช่ อ งทางและ Platform ที่เหมาะสมในแต่ ล ะกลุ่ ม
เป้าหมาย ปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่การซื้อจนถึงการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน ปรับเปลี่ยนบทบาทของคนกลางประกันภัย
เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ครบถ้ ว น การนำ � เทคโนโลยี ม าสนั บ สนุ น
การเสนอขายของคนกลางประกันภยั และการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (Micro Insurance) เป็นต้น

(4) คนกลางประกั น ภั ย และช่ อ งทางการเสนอขาย
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น มีช่องทาง
การเสนอขายใหม่ ๆ ประชาชนมีความคุ้นชินกับการซื้อสินค้า
หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น จึงเป็น
โอกาสในการนำ�เทคโนโลยีมาช่วยในการเสนอขายของคนกลาง
ประกันภัย รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยให้แก่
ประชาชน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมการปรับรูปแบบการดำ�เนิน
ธุรกิจของคนกลางประกันภยั และการพัฒนาช่องทางใหม่ให้เข้าถงึ
ประชาชนมากขึ้น ผ่านมาตรการสำ�คัญ เช่น พัฒนา Platform
ช่ อ งทางการเสนอขายผ่ าน ออนไลน์ ห รื อ ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง
การประกันภัยรูปแบบใหม่ ๆ พัฒนาช่องทางและ Platform
ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนบทบาทของ
คนกลางประกันภัยเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน สนับสนุนให้คนกลางประกันภัยเสนอขายผลิตภัณฑ์
การเงินและการประกันภยั ได้อย่างหลากหลาย และนำ�เทคโนโลยี
มาสนับสนุนกระบวนการเสนอขายของคนกลางประกันภยั เป็นต้น
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(5) ความเสีย่ งใหม่สง่ ผลต่อการปรับตัวของธุรกิจ ภัยพิบตั ิ
มี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น การทำ � ประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น
ภาครัฐ และโอกาสในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่

ในปัจจุบนั มคี วามเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ภัยพิบตั ิ
มีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐยังมีการใช้ประกันภัย
ไม่มากนัก ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐได้มีการดำ�เนินการโครงการ
ขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จึงเป็นโอกาส
ที่จะนำ � การประกั นภั ย เข้ า ไปช่ ว ยในการบริ ห ารความเสี่ยง
ของภาครั ฐ ได้ ดั ง นั้น เพื่อเตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ
ความเสี่ยงใหม่ ทำ � ให้ ธุ ร กิ จ ประกั นภั ย มี ศั ก ยภาพที่เพียงพอ
ในการรองรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมี
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การสนับสนุนให้ภาครัฐนำ�ประกันภัยไปใช้มากขึ้น สนับสนุน
ให้ ธุ ร กิ จ ประกั นภั ย ร่ ว มลงทุ น ในสิ นท รั พ ย์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
โครงการขนาดใหญ่ โดยผ่านมาตรการสำ�คัญ เช่น ส่งเสริม
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และความเสี่ยงใหม่ ๆ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการรั บ เสี่ยงภั ย ของประเทศ เช่ น
การศึกษาแนวทางของบริษัทประกันภัยต่อแห่งชาติ (National
Reinsurer) สนับสนุนให้ภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เช่น
แนวทางการกำ�หนดการทำ�ประกันภัยในสัญญาของรัฐต่าง ๆ
ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ

2. แผนพััฒนาการประกัันภััย ฉบัับที่่� 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4
วิสัยทัศน์ (Vision) : ระบบประกันภัยไทย มีความมั่นคง ยั่งยืน และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยนวััตกรรม
และเทคโนโลยี ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าถึงการประกันภัยและใช้ประโยชน์ในการรองรับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาและส่งเสริมให้
ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบ
การดำ�เนินธุรกิจให้สอดรับกับ
สภาพแวดล้อมใหม่
เป้าประสงค์
ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคง
สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ธุรกิจประกันภัย

ประชาชน
และภาคเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ผลักดันให้ระบบประกันภัย
มีบทบาทในการสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
ระบบประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมไทย

สร้างวัฒนธรรม
การบริหารความเสี่ยง
ด้านการประกันภัยให้
ประชาชนและภาคเอกชน

ระบบเศรษฐกิจ
และสังคม

เป้าประสงค์
การประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจำ�วัน ช่วยในการบริหาร
ความเสี่ยง การวางแผนทาง
การเงินของประชาชน
และภาคเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

โครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการประกันภัย
เพื่อส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจ
ประกันภัย
เป้าประสงค์
มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยและ
รูปแบบในการกำ�กับดูแลที่รองรับการดำ�เนิน
ธุรกิจประกันภัย
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3. ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาอุุตสาหกรรมประกัันภััยไทย
เพื่่�อให้้บรรลุุผลลััพธ์์ที่่�คาดหวััง (Intended Outcome) จึึงได้้
กำำ� หนดยุุ ทธ ศาสตร์์ ก ารพัั ฒ นาอุุ ต สาหกรรมประกัั น ภัั ย ไทย
ออกเป็็น 4 ยุุทธศาสตร์์หลััก โดยแต่่ละยุุทธศาสตร์์มีีมาตรการ
สำำ�คััญที่่�จะดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1 : พััฒนาและส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจประกัันภััย
ปรับรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่

เป้าประสงค์ : ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคง สามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
จากการประเมิิ น ระบบประกัั น ภัั ย ไทยในปัั จ จุุ บัั น พบว่่ า
สภาพแวดล้้อมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจมีีการเปลี่่ย� นแปลงไปอย่่างมาก
การเข้้ามาของเทคโนโลยีีและนวััตกรรมใหม่่ ๆ ส่่งผลต่่อรููปแบบ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ และเปลี่่ย� นรููปแบบการดำำ�รงชีีวิิตของประชาชน
ในทุุกมิิติิ เทคโนโลยีีและ Big Data ทำำ�ให้้สามารถวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ในเชิิงลึึกมากขึ้้น� สามารถเข้้าใจและประเมิินความเสี่่ย� งของบุุคคล
ได้้แม่่นยำำ�ขึ้้�น อีีกทั้้�งประชาชนเริ่่�มทำำ�ธุุรกรรมประกัันภััยผ่่าน
อิินเตอร์์เน็็ตมากขึ้้น� ทั้้�งการซื้้อ� กรมธรรม์์ประกัันภััย การสอบถาม
ข้้อมููล หรืือแม้้แต่่การเรีียกร้้องค่่าสินิ ไหมทดแทน สามารถดำำ�เนิินการ
ได้้ง่า่ ยและรวดเร็็วขึ้้น� นอกจากนี้้� ในอนาคตอาจมีีผู้้�ให้้บริิการด้้านอื่น�่
เริ่่ม� เข้้ามาในธุุรกิิจประกัันภััยมากขึ้้น� ส่่งผลให้้การแข่่งขัันในธุุรกิิจ
สููงขึ้้�น การเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี จึึงเป็็นแรงขัับเคลื่่�อน
ที่่�สำ�ำ คััญให้้ทุุกภาคส่่วนต้้องเร่่งปรัับตััว และปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้ทันกั
ั บั การเข้้าสู่่�โลกดิิจิทัิ ลั ในทุุกภาคส่่วนทั่่�วโลก
ประกอบกัับประเทศไทยได้้เข้้าสู่่�สัังคมสููงอายุุ (Aging Society)

ซึ่่� งมีีส่่ ว นที่่� ทำำ�ให้้ ค่่าใช้้ จ่่ายด้้ านสุุขภาพสูู งขึ้้� น ยัั งส่่ งผลให้้ เ กิิ ด
ความต้้ อ งการผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั นชีีวิิ ต เพื่่� อ รองรัั บ วัั ย เกษีียณ
และผลิิตภััณฑ์์ประกัันสุุขภาพเพิ่่�มมากขึ้้�นอีีกด้้วย นัับว่่าเป็็น
โอกาสที่่�ดีีที่่�ธุุรกิิจประกัันภััยจะได้้เข้้าไปมีีส่่วนช่่วยในการรองรัับ
ความเสี่่�ยงให้้แก่่ประชาชน ยุุทธศาสตร์์นี้้�จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับ
การพััฒนาและส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจประกัันภััยมีีการปรัับรููปแบบ
การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ให้้ ส อดรัั บ กัั บ สภาพแวดล้้ อ มใหม่่ มีีการนำำ�
เทคโนโลยีีมาใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจในทุุกกระบวนการ รวมถึึง
การพัั ฒ นาช่่ อ งทางในการเข้้ าถึึ งประชาชนได้้ ม ากขึ้้� น และ
ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยใหม่่ๆ ที่่�รองรัับรููปแบบและความต้้องการ
ของประชาชนที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป รวมถึึงการบริิหารจััดการต้้นทุุน
โดยใช้้ เ ทคโนโลยีี โดยมีีการดำำ� เนิิ น การผ่่ าน กลยุุ ทธ์์ ที่่� สำำ� คัั ญ
3 ประการ ดัังนี้้�
กลยุุทธ์์ที่่� 1.1 พััฒนาและส่่งเสริิมขีีดความสามารถของธุุรกิิจ
ประกัันภััย ในการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
ธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย ในระยะถัั ด ไป จะต้้ อ งมีีการประยุุ ก ต์์ ใ ช้้
เทคโนโลยีีมากขึ้้�นในทุุกมิิติิ เพื่่�อพััฒนารููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การให้้บริิการประชาชน เพิ่่�มความรวดเร็็วและประสิิทธิิภาพ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ทั้้ง� นี้้� การใช้้เทคโนโลยีี อาจอยู่่�ในรููปแบบที่่บ� ริิษัทั
พััฒนาขึ้้�นเองหรืือร่่วมมืือกัับพัันธมิติ รเพื่่อ� พััฒนาเทคโนโลยีีร่่วมกััน
นอกจากนี้้� ในมิิติิของหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลมีีความจำำ�เป็็น
ต้้องมีีการปรัับปรุุงเพื่่อ� เอื้้อ� ให้้บริิษัทสา
ั มารถประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
ได้้มากขึ้้�น สามารถทดลองเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ใน Sandbox
ให้้ยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�น รวมถึึงรองรัับการเข้้ามาของ Digital Insurer
ในระบบประกัั น ภัั ย ในอนาคตด้้ ว ย โดยจะมีีการดำำ� เนิิ น การ
ผ่่านมาตรการสำำ�คััญ 2 ประการ ดัังนี้้�

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักงาน คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

“เทคโนโลยีและ Big Data ทำ�ให้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น สามารถเข้าใจและประเมิน
ความเสี่ยงของบุคคลได้แม่นยำ�ขึ้น อีกทั้งประชาชน
เริ่มทำ�ธุรกรรมประกันภัยผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น
นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ธุรกิจประกันภัยจะได้เข้าไป
มีส่วนช่วยในการรองรับความเสี่ยงให้แก่ประชาชน”

	มาตรการที่่� 1.1.1 สนัับสนุุนให้้ภาคธุุรกิิจมีีการนำำ�เทคโนโลยีี
	มาใช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและปรัับตััวให้้เป็็นดิิจิทัิ ัลมากขึ้้�น
1)	ศึึกษาและปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์ให้้เหมาะสมในการทดสอบ
		นวััตกรรมการประกัันภััยใน Regulatory Sandbox
		 รวมถึึงการเปิิดโอกาสให้้บริิษัทสา
ั มารถทดสอบนวััตกรรม
		 ใน Sandbox ของตนเอง (Own Sandbox) เพื่่�อให้้เกิิด
		 ความยืืดหยุ่่�นและคล่่ อ งตัั ว ในการนำำ� เทคโนโลยีีมาใช้้
		 ในธุุรกิิจประกัันภััย และช่่วยให้้บริิษัทั ประกัันภััยสามารถที่่จ� ะ
		ทดลองผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการใหม่่แก่่กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
		ที่่�ระบุุลัักษณะชััดเจนในระยะเวลาหนึ่่�ง รวมทั้้�งยัังเป็็น
		 การส่่งเสริิมให้้การใช้้งานเทคโนโลยีีในธุุรกิิจประกัันภััย
		มีีความแพร่่หลายและเกิิดขึ้้�นได้้รวดเร็็วขึ้้�น
2)	สนัับสนุุนให้้บริิษัทสา
ั มารถใช้้เทคโนโลยีีเพี่่อ� พััฒนารููปแบบ
		 การดำำ�เนิินธุุรกิิจและการให้้บริิการประชาชนที่่จ� ะช่่วยลด
		ต้้นทุนค่
ุ า่ ใช้้จ่า่ ย รวมถึึงลดกระบวนการทำำ�งานของบริิษัทั
		 เช่่น กระบวนการตรวจสอบตััวตนทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
		 (e-KYC) และสนัับสนุุนให้้ภาคธุุรกิิจร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
		 (Strategic Partnership) เป็็นต้้น
3)	สนัับสนุุนให้้บริิษััทมีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการดำำ�เนิิน
		 ธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมใหม่่ และพฤติิกรรม
		ผู้้�บริิโภค รวมถึึงศึึกษาแนวทางและความเหมาะสมในการ
		 เปิิดโอกาสให้้ Virtual Insurer เข้้ามาในตลาด โดยเป็็นการ
		ดำำ� เนิิ น การอย่่ า งค่่ อ ยเป็็ นค่่ อ ยไป เพื่่� อ ให้้ บ ริิ ษัั ท
		 ในประเทศไทยมีีระยะเวลาในการปรัับตััว
4)	ส่่งเสริิมให้้บริิษััทมีีการปรัับกระบวนการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้
		 เป็็นระบบอััตโนมััติิมากยิ่่�งขึ้้�นตั้้�งแต่่ต้น้ จนจบ เช่่น การส่่ง
		 มอบกรมธรรม์์ ใ ห้้ กัั บ ผู้้�เอาประกัั น ภัั ย ในรูู ป แบบของ
		 e-Policy การใช้้เทคโนโลยีี Blockchain ในกระบวนการ
		 เก็็บข้้อมููลการเรีียกร้้องค่่าสิินไหมทดแทน และการใช้้
		ปัั ญ ญาประดิิ ษ ฐ์์ ใ นการกระบวนการทำำ� งาน เป็็ นต้้ น
		 เพื่่�อช่่วยลดค่่าใช้้จ่า่ ยและระยะเวลาในการดำำ�เนิินงาน
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	มาตรการที่่� 1.1.2 ส่่งเสริิมให้้ประเทศไทย เป็็น InsurTech
Hub และ Capacity Center
1) ขยายบทบาทของ Center of InsurTech (CIT) ให้้เป็็น
		 One Stop Service ด้้านการประกัันภััย เพื่่อ� เป็็นที่ป่� รึึกษา
		 ให้้ คำำ� แนะนำำ� ให้้ แ ก่่ บ ริิ ษัั ท ประกัั น ภัั ย และ Startup
		 ในทุุกมิิติิ (Capacity Center) รวมถึึงส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
		 ให้้ประเทศไทยเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีีการประกัันภััย
		 เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็น InsurTech Hub
2) ปรัั บ ปรุุ ง กฎระเบีียบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่� อ รองรัั บ กิิ จ การ
		 InsurTech และเพิ่่�มโอกาสในการเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุนุ จาก
		 บริิษััทประกัันภััยได้้มากขึ้้�น
3)	สนัับสนุุนให้้ Startup สามารถเข้้าสู่่�ตลาดประกัันภััยได้้
		 เร็็ ว ขึ้้� น เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การพัั ฒ นานวัั ต กรรมและ
		รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่ ๆ เช่่น การสร้้างโครงสร้้าง
		พื้้�นฐานทางดิิจิิทััลเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ Startup ใช้้บริิการ
		 ได้้ง่่ายและลดค่่าใช้้จ่่ายในการลงทุุน เป็็นต้น้

กลยุุทธ์์ที่่� 1.2 ส่่งเสริิมให้้มีีการพััฒนาช่่องทาง รููปแบบ วิิธีีการ
และผลิิตภััณฑ์์ให้้ประชาชนแต่่ละกลุ่่�มเข้้าถึึงการประกัันภััยได้้
โดยง่่าย สะดวก ทุุกเวลา
	ปัั จ จุุ บัั นพ ฤติิ ก รรมของผู้้�บริิ โ ภคเปลี่่� ย นแปลงไปจากเดิิ ม
สามารถรัั บ รู้้�และเข้้ าถึึ งข้้ อ มูู ล ข่่ า วสารได้้ ม ากขึ้้� น ส่่ ง ผลให้้
ประชาชนและภาคธุุ ร กิิ จ มีีความต้้ อ งการและความคาดหวัั ง
ต่่อผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยเปลี่่�ยนแปลงไป ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย
ต้้องตอบโจทย์์ความต้้องการและสภาพความเสี่่�ยงเฉพาะราย
(Personalized Insurance) ได้้อย่่างครบถ้้วนทั้้�งในเรื่่�องความ
คุ้้�มครองและราคาที่่�เหมาะสม นอกจากนี้้� เทคโนโลยีียัังสามารถ
เข้้ามาช่่วยให้้เกิิดการพััฒนาช่่องทางและรููปแบบใหม่่ในการเข้้า
ถึึงประชาชนมากขึ้้�น จึึงกำำ�หนดมาตรการสำำ�คััญ 2 ประการ ดัังนี้้�
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักงาน คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

	มาตรการที่่� 1.2.1 ส่่งเสริิมให้้มีกี ารพััฒนาช่่องทาง รููปแบบ
	หรืือวิิธีกี ารใหม่่ ๆ ที่่�เข้้าถึึงประชาชนในแต่่ละกลุ่่�มในต้้นทุุน
	ที่่�เหมาะสม โดยคำำ�นึงึ ถึึงความโปร่่งใส และการคุ้้�มครองสิิทธิิ
ประโยชน์์ประชาชน
1)	ส่่ งเสริิ มให้้ มีี การจัั ดทำำ�เครื่่� องมืือที่่�ช่่วยในการวางแผน
		วิิเคราะห์์ความต้้องการ และเปรีียบเทีียบผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย
		 เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถเลืือกใช้้การประกัันภััยที่่�ได้้รัับ
		 ความคุ้้�มครองที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการ ในอััตรา
		 เบี้้�ยประกัันภััยที่่�เหมาะสม
2) พัั ฒ นากฎเกณฑ์์ แ ละแนวทางเพื่่� อ รองรัั บ Platform
		ช่่ อ งทางการเสนอขายผ่่ าน ออนไลน์์ ห รืือช่่ อ งทางการ
		 เข้้าถึึงการประกัันภััยรููปแบบใหม่่ ๆ ให้้สอดคล้้องกัับ
		สภาพแวดล้้อมใหม่่ ๆ
3) พััฒนาช่่องทาง เครื่่�องมืือและ Platform ที่่�เหมาะสมกัับ
		 ประชาชนในแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย โดยการใช้้เทคโนโลยีี
		 เพื่่�อให้้ประชาชนให้้เข้้าถึึงการประกัันภััยได้้ง่่าย สะดวก
		ผ่่านช่่องทางที่่�เหมาะสม
	มาตรการที่่� 1.2.2 สนัับสนุุนให้้มีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ประกัันภััย เพื่่�อรองรัับ Lifestyle ของประชาชนทุุกช่ว่ งวััย
และความต้้องการของธุุรกิิจ
1) พััฒนากระบวนการให้้ความเห็็นชอบผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย
		ที่่มีีลั
� ักษณะเฉพาะรองรัับ Lifestyle ของประชาชน เช่่น
		กำำ�หนดให้้มีี Fast Track สำำ�หรัับการให้้ความเห็็นชอบ
		 ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยและให้้บริิษััทสามารถนำำ�ไปทดลอง
		 ขายในตลาดได้้ โดยจำำ�กััดขอบเขตและอยู่่�ภายใต้้เกณฑ์์
		 ความมั่่� น คงที่่� บ ริิ ษัั ทสา มารถยอมรัั บ ได้้ (Product
		 Playground) เพื่่อ� สนัับสนุุนให้้ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยใหม่่ ๆ
		สามารถออกสู่่�ตลาดและทัั นต่่ อ ความต้้ อ งการของ
		 ประชาชนได้้รวดเร็็วมากขึ้้�น

2) พััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยให้้มีีความคุ้้�มครองและ
		 ผลประโยชน์์ซึ่ง่� เป็็นไปตามการใช้้ชีีวิติ ของผู้้�คนในปััจจุุบันั
		 รวมถึึงความเสี่่�ยงความต้้องการเฉพาะของแต่่ละบุุคคล
		 เช่่น ประกัันภััยที่่�สนัับสนุุนการรัักษาสุุขภาพ ประกัันภััย
		 แบบ Tailor-made เป็็นต้้น
3) ผลัักดัันการประกัันสุุขภาพภาคเอกชน (Private Health
		 Insurance) ให้้ประชาชนสามารถเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์
		 จากการประกัันสุุขภาพมากขึ้้�น ในราคาที่่�เหมาะสม เช่่น
		 การส่่ ง เสริิ ม ความหลากหลายของผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น
		สุุ ข ภาพเพื่่� อ เพิ่่� ม ทางเลืือกให้้ แ ก่่ ผู้้� เอาประกัั น ภัั ย
		 การร่่วมมืือกัับบริิษัทั เอกชนในกลุ่่�มธุุรกิิจใน Value Chain
		 ของสัังคมผู้้�สููงอายุุ เป็็นต้น้
กลยุุทธ์์ที่่� 1.3 ส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขััน การลดต้้นทุุน
และการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััทประกัันภััย
จากการวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานและโครงสร้้างต้้นทุุน
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้ง� ในส่่วนการประกัันชีีวิติ และการประกัันวินา
ิ ศภััย
พบว่่า ต้้นทุุนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทประกัันภััยเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ซึ่่ง� เป็็นผลมาจากค่่าใช้้จ่า่ ยในการรัับประกัันภััย ค่่าสินิ ไหมทดแทน
รวมถึึงการฉ้้ อ ฉลประกัั น ภัั ย ประกอบกัั บ สภาพการแข่่ ง ขัั น
ทางด้้านราคาในตลาดประกัันภััยปััจจุุบัันมีีความรุุนแรงมากขึ้้�น
โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง ในธุุ ร กิิ จ ประกัั นวิิ นา ศภัั ย ส่่ ง ผลให้้ อัั ต รา
เบี้้�ยประกัันภััยในบางประเภทลดต่ำำ��ลง ซึ่่�งกระทบต่่อผลการ
ดำำ�เนิิ นงานและการเติิ บโตของบริิ ษัั ทประกัั นภัั ย ในระยะยาว
นอกจากนี้้�ความผัันผวนของเศรษฐกิิจในปััจจุุบััน เช่่น อััตรา
ดอกเบี้้�ยที่่ป� รัับตััวลดลง (Low for Long) ทำำ�ให้้บริิษัทั ประกัันชีีวิติ
ต้้ อ งปรัั บ ปรุุ ง รูู ป แบบการขายผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั นชีีวิิ ต ที่่� เ น้้ น
ความคุ้้�มครอง (Protection) ผลิิตภััณฑ์์ประกัันสุุขภาพ และ
ผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับผู้้�สููงวััยและรองรัับการเกษีียณมากขึ้้�น ดัังนั้้�น
เพื่่�อให้้บริิษััทประกัันภััยมีีเสถีียรภาพ มีีความมั่่�นคงทางการเงิิน
แข่่งขัันได้้ และเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน จึึงได้้กำำ�หนดมาตรการสำำ�คััญ
4 ประการ ดัังนี้้�
	มาตรการที่่� 1.3.1 กำำ�หนดมาตรการในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ในการดำำ�เนิินงาน และลดต้้นทุุนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
1)	กำำ�หนดมาตรฐานในการเรีียกร้้องค่่าสิินไหมทดแทน เช่่น
		กำำ� หนดให้้ มีี การจัั ด ทำำ� checklist มาตรฐานสำำ� หรัั บ
		 การเรีียกร้้ อ งค่่ าสิิ น ไหมทดแทนในแต่่ ล ะประเภท
		 ผลิิตภััณฑ์์ เป็็นต้้น
2)	ศึึกษาโครงสร้้ างต้้ นทุุนในการดำำ�เนิินธุุ รกิิ จประกัั นภัั ย
		 เพื่่� อ นำำ� ไปใช้้ ใ นการกำำ� หนดมาตรฐานค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการ
		ดำำ�เนิินธุุรกิิจและการรัับประกัันภััย
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	มาตรการที่่� 1.3.4 กำำ�หนดมาตรการ หลัักเกณฑ์์ และ
แนวทางในการป้้องกัันการฉ้้อฉลประกัันภััย เพื่่�อลดต้้นทุุน
	ของอุุตสาหกรรม	
1)	จััดทำำ�แนวปฏิิบัติั สำิ ำ�หรัับภาคธุุรกิิจ และปรัับปรุุงกฎหมาย
		ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการป้้องกัันการฉ้้อฉลประกัันภััย
2) พััฒนาฐานข้้อมููลการฉ้้อฉลประกัันภััย
3) พััฒนาระบบการตรวจสอบและติิดตามการฉ้้อฉลประกัันภััย

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2 : สร้้างวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ด้้วยการประกัันภััยให้้ประชาชนและภาคเอกชน

3)	กำำ� หนดแนวทางในการกำำ� กัั บ ดูู แ ลและตรวจสอบ
		 เพื่่�อประเมิินความมั่่�นคงทางการเงิินและประสิิทธิิภาพ
		 การดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจ รวมถึึงสนัับสนุุนให้้บริิษัทั ประกัันภััย
		มีีการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ และรูู ป แบบผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น ภัั ย
		ที่่�เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในระยะยาว
	มาตรการที่่� 1.3.2 ส่่งเสริิมให้้ภาคธุุรกิิจปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
	การดำำ�เนิินธุุรกิิจและรููปแบบการรัับประกัันภััย เพื่่�อความ
	ยั่่�งยืืนในระยะยาว
1)	สนัับสนุุนการกำำ�หนดอััตราเบี้้�ยประกัันภััยที่่ส� ะท้้อนต้้นทุนุ
		 ประเภท และระดัับความเสี่่�ยงของผู้้�เอาประกัันภััย เช่่น
		 การกำำ�หนดอััตราเบี้้�ยประกัันภััยรถยนต์์ตามพฤติิกรรม
		 ของผู้้�ขัับขี่่� โดยการปรัับเปลี่่�ยนแนวทางในการพิิจารณา
		อััตราเบี้้�ยประกัันภััย
2)	ส่่งเสริิมการปรัับเปลี่่�ยนการขายผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิต
		 ให้้สอดคล้้องกัับสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป เช่่น
		 การขายผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั นชีีวิิ ต ที่่� เ น้้ น ความคุ้้�มครอง
		 มากขึ้้�น ผลิิตภััณฑ์์ประกัันชีีวิิตควบการลงทุุน เป็็นต้น้
3)	ส่่งเสริิมให้้มีีการขยายธุุรกิิจและเชื่่อ� มโยงตลาดประกัันภััย
		 เพื่่อ� ผลัักดัันให้้ประเทศไทยเป็็นศูนย์
ู ก์ ลางด้้านการประกัันภััย
		 ในกลุ่่�ม CLMV
	มาตรการที่่� 1.3.3 ส่่งเสริิมงานวิิจััยด้้านการประกัันภััย
เพื่่�อการพััฒนาและส่่งเสริิมระบบประกัันภััย
1) ผลัักดัันการจััดทำำ�ฐานข้้อมููลกลางด้้านการวิิจััย เพื่่�อให้้
		ทุุกภาคส่่วนของธุุรกิิจประกัันภััยสามารถเข้้าถึึงข้้อมููล
		 งานวิิจััยและนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ได้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
2)	สนัั บ สนุุ นทุุ น สำำ� หรัั บ การวิิ จัั ย ด้้ าน การประกัั น ภัั ย
		 เพื่่�อพััฒนาองค์์ความรู้้�ของอุุตสาหกรรมประกัันภััยไทย

เป้าประสงค์ : การประกั น ภั ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในชี วิต ประจ�ำวั น
ช่ ว ยในการบริห ารความเสี่ ย งและการวางแผนทางการเงิน
ของประชาชนและภาคเอกชน
สำำ� นัั ก งาน คปภ. ภาคธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย และหน่่ ว ยงาน
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ได้้ ดำำ� เนิิ น การส่่ ง เสริิ ม ความรู้้�ความเข้้ า ใจด้้ าน
การประกัันภััยแก่่ประชาชนและภาคเอกชนมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่่ง� พบว่่า ความเข้้าใจด้้านการประกัันภััยของไทยมีีระดัับเพิ่่�มสููงขึ้้น�
อย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่อย่่างไรก็็ตาม อััตราการถืือครองและการ
เข้้ าถึึ งระบบประกัั น ภัั ย ของประเทศไทยยัั ง อยู่่�ในระดัั บ ต่ำำ��
เมื่่� อ เทีียบกัั บ ประเทศอื่่� น ๆ ดัั ง นั้้� น จึึงมีีความจำำ� เป็็ นที่่� ต้้ อ ง
ต่่ อ ยอดริิ เ ริ่่� ม การสร้้ า งวัั ฒ นธรรมการบริิ ห ารความเสี่่� ย งด้้ ว ย
การสร้้ า งความตระหนัั ก ให้้ ป ระชาชนและภาคธุุ ร กิิ จ เห็็ นถึึ ง
ความสำำ� คัั ญ ของการประกัั น ภัั ย และคุ้้�นเคยกัั บ การได้้ รัั บ
ความคุ้้�มครองด้้ านการประกัันภััยในการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วััน
นอกจากนี้้� อีีกเหตุุผลที่่�ประชาชนไม่่ทำ�ำ ประกัันภััยมากเท่่าที่่�ควร
เนื่่� อ งจากได้้ รัั บ ประสบการณ์์ ที่่� ไ ม่่ ดีี จากการประกัั น ภัั ย
ซึ่่�งอาจเกิิดขึ้้�นได้้จากความไม่่เข้้าใจเงื่่�อนไขความคุ้้�มครอง ภายใต้้
กรมธรรม์์ ป ระกัั น ภัั ย ที่่� เ พีียงพอ หรืือพฤติิ ก รรมทางตลาด
ที่่�ไม่่เหมาะสมของคนกลางประกัันภััย ยุุทธศาสตร์์นี้้�จึึงให้้ความ
สำำ�คััญกัับการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและทััศนคติิของประชาชน
และภาคเอกชนต่่อการประกัันภััย รวมถึึงการสร้้างความตระหนััก
ถึึงความสำำ� คัั ญ ของการทำำ� ประกัั น ภัั ย และสร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น
ในกลไกของการประกัันภััย โดยมีีการดำำ�เนิินการผ่่านกลยุุทธ์์
ที่่�สำำ�คััญ 2 ประการ ดัังนี้้�
กลยุุทธ์์ที่่� 2.1 ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและทััศนคติิของประชาชน
และภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความจ�ำเป็นของการประกันภัย
จากผลการสำำ�รวจความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการประกัันภััย
ของคนไทยในภาพรวม พบว่่า สามารถส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีี
ทััศนคติิที่ดีีต่
่� อ่ การประกัันภััยได้้ด้ว้ ยการส่่งเสริิมให้้การประกัันภััย
เป็็นเรื่่�องที่่�เข้้าใจและเข้้าถึึงได้้ง่่าย เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิิน
ชีีวิิตประจำำ�วัันของประชาชนในทุุกภาคส่่วนและในทุุกช่่วงชีีวิิต
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และประชาชนได้้ รัั บ ประสบการณ์์ ที่่� ดีี จากการทำำ� ประกัั น ภัั ย
โดยการเผยแพร่่ ค วามรู้้�และสื่่� อ สารพัั ฒ นาการต่่ า ง ๆ ของ
การประกัันภััยผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลายเพื่่�อให้้เข้้าถึึงประชาชน
ในทุุกภาคส่่วน จึึงได้้กำำ�หนดมาตรการสำำ�คััญดัังนี้้�
	มาตรการที่่� 2.1.1 สร้้างความตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
	การประกัั น ภัั ย และการใช้้ ป ระกัั น ภัั ย เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง
ในการดำำ�เนิินชีีวิิตและการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
1)	จััดทำำ�ฐานข้้อมููลเพื่่อ� ใช้้ในการวิิเคราะห์์พฤติิกรรมและการ
		 เข้้าถึึงการประกัันภััยของประชาชน รวมถึึงมีีการจััดทำำ�
		 แผนในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมและทััศนคติิประชาชน
		 ให้้ตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นของการประกัันภััย
2) ผลัักดัันหลัักสููตรเกี่่ย� วกัับการประกัันภััยเข้้าสู่่�ระบบศึึกษา
		ทุุ ก ช่่ ว งชั้้� น และผลัั ก ดัั น ให้้ มีีกิิ จ กรรมการศึึกษา
		นอกห้้องเรีียนของเยาวชน นัักเรีียน หรืือนัักศึึกษา เช่่น
		 การแข่่งขัันตอบปััญหาเกี่่ย� วกัับการประกัันภััย การประกวด
		 Case เกี่่ย� วกัับการประกัันภััย การลงพื้้�นที่ใ่� ห้้ความรู้้�เกี่่ย� วกัับ
		 การประกัันภััยในโรงเรีียนหรืือมหาวิิทยาลััย เป็็นต้้น
3)	นำำ�เทคโนโลยีี เครื่่อ� งมืือ และวิิธีีการใหม่่ ๆ ในการให้้ความรู้้�
		สู่่�ประชาชนและภาคเอกชนแต่่ ล ะกลุ่่�มเป้้ า หมาย
		 อย่่างต่่อเนื่่�อง
4)	ริิเริ่่�มการส่่งเสริิมให้้มีีการนำำ�ประกัันภััยสอดแทรกเข้้าไป
		 ในการวิิ ถีีชีีวิิ ต ประจำำ� วัั น ของประชาชน เพื่่� อ สร้้ า ง
		 ประสบการณ์์การประกัันภััยให้้กับั ประชาชนในการบริิหาร
		 ความเสี่่� ย งอย่่ า งทั่่� ว ถึึง และการวางแผนทางการเงิิ น
		 ระยะยาว เช่่น การให้้ทดลองใช้้ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย
		 การส่่งเสริิมให้้มีีประกัันชีีวิติ หรืือประกัันสุขุ ภาพแบบกลุ่่�ม
		ภาคบัังคัับ เป็็นต้้น
กลยุุทธ์์ที่่� 2.2 พััฒนากลไกการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภคด้้านการ
ประกัันภััย เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและทััศนคติิที่่�ดีต่ี อ่ การประกัันภััย
คนกลางประกัันภััยเป็็นผู้้�ที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นในกลไกการประกัันภััยให้้แก่่ประชาชน ทั้้�งก่่อนการขาย

ระหว่่างการขาย และหลัังการขาย ประกอบกัับความก้้าวหน้้า
ของเทคโนโลยีีที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วทำำ�ให้้กระบวนการ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจประกัันภััยเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิม การกำำ�กัับ
ดููแลพฤติิกรรมทางการตลาดจึึงเป็็นภารกิิจที่่�สำำ�คััญ ทั้้�งในมิิติิของ
การมีีบุุคลากรที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติิ ความสามารถและพฤติิกรรมที่่เ� หมาะสม
บริิษััทประกัันภััยมีีกระบวนการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นมาตรฐานและ
โปร่่งใส และประชาชนได้้รัับประสบการณ์์ที่่�ดีีจากการประกัันภััย
ทั้้�งในด้้านความคุ้้�มครองที่่�เป็็นธรรม รวมถึึงการบริิการที่่�รวดเร็็ว
และทัันสมััย จึึงได้้กำำ�หนดมาตรการสำำ�คััญ 2 ประการ ดัังนี้้�
	มาตรการที่่� 2.2.1 เสริิมสร้้างศัักยภาพและสนัับสนุุนบริิษััท
ประกัันภััยในการเสนอขายและบริิการผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย
1) พัั ฒ นากระบวนการให้้ บ ริิ ก ารที่่� ดีี แก่่ ป ระชาชนตั้้� ง แต่่
		 การซื้้�อจนถึึงการเรีียกร้้องค่่าสิินไหมทดแทน
2) ยกระดัับพฤติิกรรมทางการตลาด (Market Conduct)
		 มาตรฐานการเปิิดเผยข้้อมููลแก่่ผู้้�เอาประกัันภััย
3)	สร้้างความเข้้าใจในเงื่่�อนไขความคุ้้�มครองของกรมธรรม์์
		 ประกัันภััยแก่่ประชาชนอย่่างเพีียงพอ ครบถ้้วน และเข้้าใจ
		 ได้้ง่่าย
4) ยกระดัั บ กระบวนการดูู แ ลเรื่่� อ งร้้ อ งเรีียนของผู้้�เอา
		 ประกัันภััยให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เพื่่�อลดข้้อพิิพาท
		 ระหว่่างประชาชนกัับบริิษััทประกัันภััย
	มาตรการที่่� 2.2.2 เสริิมสร้า้ งศัักยภาพและสนัับสนุุนคนกลาง
ประกัันภััยในการเสนอขายและบริิการผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย
1)	ส่่งเสริิมการปรัับเปลี่่�ยนบทบาทของคนกลางประกัันภััย
		 จากการเสนอขาย เป็็ น การให้้ ข้้ อ มูู ล ที่่� ค รบถ้้ ว นและ
		วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงและความต้้องการของลููกค้้า
2)	สนัับสนุุนให้้ที่่�ปรึึกษาทางการเงิินเสนอขายผลิิตภััณฑ์์
		 การเงิินและการประกัันภััยได้้อย่่างหลากหลาย
3)	ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ในการผลัักดัันให้้เกิิดตลาด
		ที่่� ผู้้� บริิ โ ภคสามารถซื้้� อ ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่� ต อบโจทย์์ ไ ด้้ อ ย่่ า ง
		 ครบวงจร (One-stop Financial Market)
4)	ส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี การนำำ� เทคโนโลยีีมาใช้้ ใ นการสนัั บ สนุุ น
		 กระบวนการเสนอขายของคนกลางประกัันภััย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาท
ในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ : ระบบประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมไทย
ปัั จ จุุ บัั น โลกได้้ เ กิิ ด การเปลี่่� ย นแปลงและมีีความผัั น ผวน
เป็็นอย่่างมากไม่่ว่า่ จะเป็็นด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม การเมืือง วััฒนธรรม
ตลอดจนการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change)

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักงาน คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

“ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมให้ระบบประกันภัย
มีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้มีความมั่นคง ทนทาน
พร้อมรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งผลักดันให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ที่จำ�เป็นและมีความหลากหลายที่รองรับและ
ให้ความคุ้มครองกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
ประชาชน”
และภััยพิิบััติิที่่�ทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�น ปััญหาสงครามทางการค้้า
ล้้วนแล้้วแต่่ส่ง่ ผลให้้หลายประเทศทั่่�วโลก ต้้องเผชิิญกัับผลกระทบ
หลายมิิติิอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ รวมทั้้�งปััญหาการแพร่่ระบาดของ
โรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่่�วโลก ส่่งผลกระทบ
ให้้สภาวะเศรษฐกิิจตกต่ำำ��ทั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทย การล็็อคดาวน์์
ปิิดเมืือง ส่่งผลกระทบต่่อการประกอบธุุรกิิจและการจ้้างงานของ
ภาคเอกชน และกระทบต่่อรายได้้ของประชาชนอย่่างหลีีกเลี่่�ยง
ไม่่ได้้ และคาดว่่ าในช่่วงที่่�เหลืือของปีี 2563 เศรษฐกิิจไทย
ยัังมีีแนวโน้้มหดตััวต่่อเนื่่อ� ง อีีกทั้้ง� ประเทศที่่เ� ป็็นคู่่�ค้า้ สำำ�คััญของไทย
เช่่น กลุ่่�มประเทศสหภาพยุุโรป ออสเตรเลีีย และญี่่�ปุ่่�น ได้้รัับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
(COVID-19) ระลอกสองด้้ ว ย ทำำ� ให้้ กิิ จ กรรมทางเศรษฐกิิ จ
หยุุ ดช ะงัั ก การท่่ อ งเที่่� ย วซึ่่� ง เป็็ น รายได้้ ห ลัั ก ของประเทศ
ยัังไม่่สามารถฟื้้นตั
� ัวได้้
จากสถิิติิการสำำ�รวจภาวะเศรษฐกิิจและสัังคมของครััวเรืือน
ในปีี 2562 ของสํํานัั ก งานสถิิ ติิ แ ห่่ ง ชาติิ พบว่่ า ครัั ว เรืือน
ทั่่�วประเทศมีีรายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน 26,018 บาท และมีีค่่าใช้้จ่่าย
เฉลี่่ย� ต่่อเดืือน 20,742 บาท ซึ่่ง� มีีรายได้้สูงู กว่่าค่า่ ใช้้จ่า่ ยที่่จำ� ำ�เป็็นต่อ่
การยัังชีีพ จำำ�นวน 5,276 บาทต่่อเดืือน หรืือประมาณ 1,954 บาท
ต่่อคน (ขนาดของครััวเรืือนเฉลี่่�ย 2.7 คน) ซึ่่�งรายได้้ส่่วนใหญ่่
ถููกนำำ�มาใช้้ในการชำำ�ระหนี้้� เช่่น หนี้้�เพื่่�อการซื้้�อบ้้าน หรืือซื้้�อที่่ดิ� ิน
หนี้้�เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค อีีกทั้้�งพบว่่า คนจนที่่�มีีรายได้้ต่ำำ��กว่่า
เส้้นความยากจน (Poverty line) มีีถึึงร้้อยละ 8.6 ของประชากร
ทั้้�งหมด ดัังนั้้�น ข้้อจำำ�กััดทางด้้านรายได้้จึึงเป็็นอุุปสรรคที่่�ทำำ�ให้้
ประชาชนที่่�ยากจนและประชาชนฐานรากยัังไม่่สามารถเข้้าถึึง
ระบบการประกัันภััยได้้ ซึ่่ง� ถืือเป็็นความท้้าทายที่่สำ� ำ�คััญของธุุรกิิจ
ประกัันภััย
	นอกจากนี้้� การประกัันภััยยัังช่่วยบริิหารความเสี่่�ยงให้้กัับ
ภาครััฐได้้ในการช่่วยให้้ความคุ้้�มครองต่่อทรััพย์สิ์ นภา
ิ ครััฐซึ่่ง� ในปััจจุุบันั
ยัังไม่่มีีการทำำ�ประกัันภััย ทำำ�ให้้เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่คาดคิิดขึ้้�น
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ภาครััฐต้้องสููญเสีียงบประมาณในการซ่่อมแซมหรืือเยีียวยาผู้้�ที่่�
ได้้รัับผลกระทบจากโอกาสและความท้้าทายที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
ยุุทธศาสตร์์นี้้จึึ� งให้้ความสำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมให้้ระบบประกัันภััย
มีีบทบาทสำำ�คััญในการขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศ
ให้้มีีความมั่่�นคง ทนทาน พร้้อมรัับมืือกัับความเสี่่�ยงและการ
เปลี่่�ยนแปลง รวมทั้้�งผลัักดัันให้้มีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย
ที่่จำ� ำ�เป็็นและมีีความหลากหลายที่่ร� องรัับและให้้ความคุ้้�มครองกัับ
ภาครััฐ ภาคเอกชน รวมถึึงประชาชน โดยมีีการดำำ�เนิินการผ่่าน
กลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คััญ 3 ประการ ดัังนี้้�
กลยุุทธ์์ที่่� 3.1 สนัับสนุุนการบริิหารความเสี่่�ยงและการดำำ�เนิิน
นโยบายภาครััฐ
การประกัันภััยถืือเป็็นเครื่อ�่ งมืือที่่สำ� �ำ คััญในการบริิหารความเสี่่ย� ง
ที่่�ช่่วยสร้้างหลัักประกัันความมั่่�นคงให้้กัับชีีวิิตและทรััพย์์สิินของ
ประชาชนทุุกระดัับ รวมถึึงช่่วยแบ่่งเบาภาระของรััฐด้้านสวัสดิ
ั กิ าร
และการสงเคราะห์์ประชาชนอีีกทางหนึ่่ง� ด้้วย อีีกทั้้�งยัังมีีส่่วนช่่วย
สัังคมและประชาชนในการเตรีียมพร้้อมรัับมืือและช่่วยบรรเทา
ผลกระทบจากความสููญเสีียและความเสีียหายให้้กัับภาคธุุรกิิจ
ภาคอุุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม เนื่่�องจากภััยพิิบััติิที่่�เกิิดขึ้้�น
อีีกทั้้�งการประกัันภััยยัังมีีบทบาทสำำ�คััญต่่อการพััฒนาตลาดเงิิน
และตลาดทุุนอีีกประการหนึ่่�งด้้วย เพราะการประกัันภััยเป็็น
แหล่่งระดมเงิินทุุนระยะยาวให้้ภาครััฐและภาคเอกชนเพื่่�อนำำ�ไป
ใช้้ในการพััฒนาประเทศด้้านต่า่ ง ๆ อาทิิ ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ของประเทศ การลงทุุนในเมกะโปรเจกต์์ต่่าง ๆ เป็็นต้้น ซึ่่�งธุุรกิิจ
ประกัันภััยเป็็นหนึ่่�งในสถาบัันการเงิินที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการ
สร้้างคุุณค่่าเพิ่่�มในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของระบบเศรษฐกิิจของประเทศ
ใน 2 มิิติิ ดัังนี้้�
1. การเป็็นผู้้�ลงทุุนสนัับสนุุนการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน
		ที่่�จำำ�เป็็นในการสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของ
		 ประเทศในระยะยาวผ่่านการลงทุุนในกองทุุนรวมโครงสร้้าง
		พื้้�นฐานต่่าง ๆ
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2. การพััฒนารููปแบบกรมธรรม์์ประกัันภััยใหม่่ ๆ เพื่่อ� รองรัับ
		นโยบายของรัั ฐ บาล ตลอดจนรองรัั บ ความเสี่่� ย งของ
		ผู้้�ประกอบการและประชาชน ให้้มีีหลัักประกัันความคุ้้�มครอง
		 จากระบบประกัั น ภัั ย โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง การพัั ฒ นา
		 กรมธรรม์์ประกัันภััยที่่�สนัับสนุุนผู้้�ประกอบการรายย่่อย
		 เกษตรกร ผู้้�สูู ง อายุุ และประชาชนทั่่� ว ไป อาทิิ
		 การประกัันภััยความรัับผิิดของผู้้�ขนส่่ง การประกัันภััย
		 ธุุรกิิจหยุุดชะงััก การประกัันภััยรายย่่อย (ไมโครอิินชัวั รัันส์)์
		 การประกัันสุุขภาพ และการประกัันภััยสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
		ดัั ง นั้้� น ธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย จึึงถืือเป็็ นภา คการเงิิ น หนึ่่� ง
		ที่่� สา มารถช่่ ว ยขัั บ เคลื่่� อ นนโยบายภาครัั ฐ ในด้้ าน การ
		 บริิ ห ารความเสี่่� ย งสำำ� หรัั บ ประชาชนในระดัั บ มหภาค
		 เ พื่่� อ ช่่ ว ย สร้้ า ง คุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ที่่� ดีีขึ้้� น แ ล ะ ช่่ ว ย ล ด
		 ความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคมได้้
	นอกจากนี้้� ธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย มีีความสำำ� คัั ญ ในฐานะที่่� เ ป็็ น
หนึ่่� ง เสาหลัั ก ในการขัั บ เคลื่่� อ นเศรษฐกิิ จ ของประเทศ และ
ถืือได้้ว่่าเป็็น financial backup ให้้กัับภาคอุุตสาหกรรมโดยผ่่าน
ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยที่่�ให้้ความคุ้้�มครองในหลายรููปแบบ อาทิิ
การประกัันภััยสิินค้้า การประกัันภััยการขนส่่ง การประกัันภััย
ธุุรกิิจหยุุดชะงััก (Business Interruption Insurance) และ
การประกัันภััยทรััพย์สิ์ นที่
ิ อ่� ยู่่�ระหว่่างการก่่อสร้้าง ซึ่่ง� ช่่วยเยีียวยา
และบรรเทาความเดืือดร้้อนที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ จึึงได้้กำำ�หนดมาตรการ
สำำ�คััญ 2 ประการ ดัังนี้้�
	มาตรการที่่� 3.1.1 บููรณาการความร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
	ที่่�เกี่่ย� วข้้องในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย และ การบริิหาร
ความเสี่่�ยงในระดัับประเทศ
1)	ส่่ ง เสริิ ม การพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น ภัั ย ที่่� จำำ� เป็็ น และ
		 ตอบสนองความต้้องการของประชาชนที่่�หลากหลาย
		 มากขึ้้น� เช่่น ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยเพื่่อ� ผู้้�สููงอายุุ ผลิิตภััณฑ์์
		 ประกัันภััยรายย่่อย (Micro Insurance) ผลิิตภััณฑ์์
		 ประกัันภััยเกษตรกรรม (Agricultural Insurance) เป็็นต้น้
		 รวมถึึงศึึกษาความเป็็ น ไปได้้ ใ นการพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์

		 ประกัั น ภัั ย ใหม่่ เช่่ น ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น ภัั ย การดูู แ ล
		 ระยะยาว (Long Term Care Insurance) เป็็นต้น้
2)	ศึึกษาความเป็็ น ไปได้้ แ ละบูู ร ณาการกัั บ หน่่ ว ยงาน
		ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการจััดให้้มีีผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยภาคบัังคัับ
		 เพิ่่� ม เติิ ม เช่่ น ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น ภัั ย แรงงานต่่ า งด้้ า ว
		 การประกัันชีีวิิตภาคบัังคัับแบบกลุ่่�ม เป็็นต้น้
3) พััฒนากฎหมายแม่่บทด้้านการประกัันภััยที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ�
		ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การพัั ฒ นาผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น ภัั ย เช่่ น
		พ.ร.บ. การประกัันภััยทางทะเล พ.ร.บ. การประกัันภััย
		ทางด้้านเกษตรกรรม พ.ร.บ. การประกัันสุุขภาพ เป็็นต้น้
4)	ส่่งเสริิมความร่่วมมืือระหว่่างสำำ�นัักงาน คปภ. ภาคธุุรกิิจ
		 และหน่่วยงานอื่่�น ๆ (Cross-Sectoral Cooperation)
		 เพื่่อ� พััฒนาธุุรกิิจประกัันภััยและเพิ่่�มบทบาทต่่อภาคธุุรกิิจ
		ต่่าง ๆ ในประเทศ เช่่น การกำำ�หนดมาตรฐานค่่าใช้้จ่่าย
		 การรัั ก ษาพยาบาล การจัั ด ทำำ� แผนผู้้�สูู ง อายุุ แ ห่่ ง ชาติิ
		 การนำำ�ระบบประกัันสุุขภาพภาคเอกชน เสริิม เติิม สิิทธิ์์�
		ค่่ารักั ษาพยาบาล ให้้กับั ระบบหลัักประกัันสุขุ ภาพ 3 ระบบหลััก
		 (ระบบหลัั ก ประกัั นสุุ ข ภาพแห่่ ง ชาติิ ประกัั นสัั ง คม
		 และข้้าราชการ) การร่่วมมืือกัันระหว่่างภาครััฐและบริิษัทั
		 ประกัันภััยในการใช้้ทรัพั ยากรร่่วมกัันในการรัับประกัันภััย
		 ตามนโยบายภาครััฐ เช่่น การประกัันภััยข้้าวนาปีีและ
		ข้้าวโพดเลี้้�ยงสััตว์์ เป็็นต้้น
5) เสริิ ม สร้้ า งศัั ก ยภาพในการรัั บ เสี่่� ย งภัั ย ของประเทศ
		 โดยพิิจารณาถึึงระดัับความเสี่่ย� งและเงิินกองทุุน โดยเฉพาะ
		 อ ย่่ า ง ยิ่่� ง ค ว า ม เ สี่่� ย ง จ า ก ก า ร เ ป ลี่่� ย น แ ป ล ง ข อ ง
		สภาพแวดล้้อม เช่่น การจััดตั้้ง� กองทุุนร่ว่ มกัันระหว่่างภาครััฐ
		 และเอกชนเพื่่� อ รัั บ มืือกัั บ ภัั ย ขนาดใหญ่่ การจัั ด ทำำ�
		 ฐานข้้อมููลกลางเกี่่�ยวกัับพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยภายในประเทศ
		 การศึึกษาแนวทางของบริิ ษัั ท ประกัั น ภัั ย ต่่ อ แห่่ ง ชาติิ
-		 (National Reinsurer) เป็็นต้น้
	มาตรการที่่� 3.1.2 ผลัั กดัั น ให้้ นำำ�ก ารประกัั น ภัั ย ไปใช้้
ในการบริิหารความเสี่่�ยงของภาครััฐ
1)	สนัับสนุุนให้้ภาครััฐใช้้ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยในการบริิหาร
		 ความเสี่่�ยงภาครััฐ รััฐวิิสาหกิิจ และหน่่วยงานของรััฐ
		 รวมถึึงการดำำ�เนิินงานอื่่น� ๆ ที่่�อาจเกี่่�ยวข้้อง เช่่น แนวทาง
		 การกำำ� หนดการทำำ� ประกัั น ภัั ย ในสัั ญ ญาของรัั ฐ ต่่ า ง ๆ
		 เป็็นต้น้
2)	ส่่งเสริิมธุุรกิิจประกัันภััยในการรัับประกัันภััยและลงทุุน
		 ในสิินทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการลงทุุนขนาดใหญ่่และ
		 โครงสร้้างพื้้�นฐานต่่าง ๆ เช่่น การลงทุุนในหุ้้�นกู้้�ของบริิษัทั
		ที่่�อยู่่�ในเขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC) เป็็นต้้น
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กลยุุทธ์์ที่่� 3.2 เสริิมสร้้างความมั่่�นคงทางการเงิิน มาตรฐาน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจและการบริิหารความเสี่่�ยงของธุุรกิิจประกัันภััย
จากสภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว ก่่อให้้เกิิด
ความเสี่่�ยงใหม่่ ๆ (Emerging Risk) ที่่�ส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และความมั่่� น คงทางการเงิิ น ของบริิ ษัั ท ประกัั น ภัั ย ดัั ง นั้้� น
การพััฒนาแนวทางและมาตรฐานในการบริิหารความเสี่่�ยงของ
ธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย เป็็ นสิ่่� ง สำำ� คัั ญ ที่่� จ ะช่่ ว ยยกระดัั บ ความมั่่� น คง
ทางการเงิิน และทำำ�ให้้บริิษััทประกัันภััยอยู่่�รอดและเติิบโตอย่่าง
ยั่่�งยืืนในระยะยาว
	ปััจจุุบันั สำำ�นัักงาน คปภ. ได้้มีีการติิดตามและประเมิินความเสี่่ย� ง
ที่่� ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ การพัั ฒ นาอุุ ต สาหกรรมประกัั น ภัั ย ไทย
เช่่ น ความเสี่่� ย งทางด้้ าน เศรษฐกิิ จ มหภาค ความเสี่่� ย งด้้ าน
เครดิิ ต ความเสี่่� ย งด้้ าน การตลาด และความเสี่่� ย งด้้ าน การ
กระจุุ ก ตัั ว เป็็ นต้้ น นอกจากนี้้� ยัั ง มีีปัั จ จัั ย ต่่ า ง ๆ มากมาย
ที่่� ส่่ งผลกระทบต่่ ออุุ ตสาหกรรมประกัั นภัั ย ไทย ไม่่ ว่่าจะเป็็ น
โรคระบาด โรคอุุบััติิใหม่่ ภััยธรรมชาติิ ภััยทางไซเบอร์์ นวััตกรรม
และเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ การเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ (Aging Society)
ย่่ อ มส่่ ง ผลกระทบต่่ อ กรอบการกำำ� กัั บ ดูู แ ลเชิิ ง ระบบและ
เสถีียรภาพโดยรวมของธุุรกิิจประกัันภััย ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้ธุุรกิิจ
ประกัันภััยมีีความมั่่�นคง มีีมาตรฐานในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และ
เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันที่่�รองรัับความเสี่่�ยงใหม่่ที่่�เกิิด
ขึ้้น� จึึงต้้องเร่่งทำำ�ให้้ธุรุ กิิจประกัันภััยต้้องมีีความพร้้อมในการรัับมืือ
กัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างทัันท่่วงทีี จึึงได้้กำำ�หนดมาตรการสำำ�คััญ
2 ประการ ดัังนี้้�
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	มาตรการที่่� 3.2.1 พััฒนาแนวทางในการยกระดัับความมั่่�นคง
ทางการเงิิน และมาตรฐานในการบริิหาร ความเสี่่�ยงที่่�รองรัับ
	รููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจและความเสี่่�ยงใหม่่
1) ยกระดัับมาตรฐานความมั่่�นคงทางการเงิิน ธรรมาภิิบาล
		 และการบริิหารความเสี่่ย� งของธุุรกิิจประกัันภััย เพื่่อ� ส่่งเสริิม
		 ให้้ บ ริิ ษัั ท ประกัั น ภัั ย มีีความมั่่� น คง มีีการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ
		ที่่� มีีคุุ ณ ภาพในสภาพแวดล้้ อ มที่่� มีี ความเหมาะสม
		 เอื้้�อต่่อการแข่่งขััน
2)	กำำ�หนดมาตรการและแนวทางในการกำำ�กัับและตรวจสอบ
		 ธุุรกิิจประกัันภััยให้้ครอบคลุุมถึึงการประเมิินความยั่่�งยืืน
		 และความอยู่่�รอดของธุุรกิิจในระยะยาว (Viability)
3)	ส่่งเสริิมการควบรวมโดยสมััครใจและเตรีียมมาตรการ
		 รองรัับ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้บริิษััทประกัันภััยมีีความเข้้มแข็็ง
		ทางการเงิิน และมีีขีีดความสามารถในการแข่่งขัันภายใต้้
		สภาพแวดล้้อมใหม่่
4)	ส่่ ง เสริิ ม การบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งด้้ าน เทคโนโลยีี
		สารสนเทศและความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์
	มาตรการที่่� 3.2.2 ยกระดัับกรอบการกำำ�กัับดููแลเชิิงระบบ
และเสถีียรภาพโดยรวมของธุุรกิิจประกัันภััย
1) พัั ฒ นาเครื่่� อ งมืือในการติิ ด ตามและดูู แ ลความเสี่่� ย ง
		 เชิิงระบบและเสถีียรภาพโดยรวมของธุุรกิิจประกัันภััย
		 (Macroprudential Surveillance)
2)	บููรณาการร่่วมมืือกัับหน่่วยงานอื่่น� ๆ เพื่่อ� พััฒนาประสิิทธิภาพ
ิ
		 ในการกำำ� กัั บ ดูู แ ลเชิิ ง ระบบและเสถีียรภาพของธุุ ร กิิ จ
		 ประกัันภััย
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กลยุุ ท ธ์์ ที่่� 3.3 ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่�ง
ที่ผลักดันให้สังคมโดยรวมมีความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล
“การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน” โดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบในด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม (Environmental) สัังคม (Social) และธรรมาภิิบาล
(Governance) หรืือ ESG เป็็นปััจจััยที่่�ทั่่�วโลกต่่างให้้ความ
สำำ� คัั ญ และเป็็ น เป้้ า หมายการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) ขององค์์การสหประชาชาติิ
รวมทั้้� ง เป็็ นปัั จ จัั ย ที่่� นัั ก ลงทุุ น ในปัั จ จุุ บัั น ใช้้ ใ นการประเมิิ น
ความยั่่�งยืืนและผลกระทบด้้ านจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ซึ่่� ง ระบบประกัั น ภัั ย สามารถช่่ ว ยขัั บ เคลื่่� อ นเศรษฐกิิ จ ไทยได้้
โดยมีีบทบาทในการสนัับสนุุนระบบเศรษฐกิิจและสัังคมไทยให้้มีี
ความยั่่�งยืืนด้้วยการพััฒนากรมธรรม์์ประกัันภััยเพื่่�อรองรัับ ESG
หรืือการเข้้าไปลงทุุนในอุุตสาหกรรมที่่�มีีพื้้�นฐานการทำำ�ธุุรกิิจ
ที่่�ยั่่�งยืืน (ESG) จึึงได้้กำำ�หนดมาตรการสำำ�คััญดัังนี้้�
	มาตรการที่่� 3.3.1 ส่่งเสริิมให้้ภาคธุุรกิิจดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�คำำ�นึงึ ถึึง
ความยั่่�งยืืนทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG)
และมีีบทบาทในการผลัักดันั ให้้เศรษฐกิิจและสัังคมโดยรวม
มีีความยั่่�งยืืนทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
1)	ส่่งเสริิมการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยเพื่่�อเสริิมสร้้าง
		 ความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
		 เช่่ น การประกัั น ภัั ย ต้้ น ไม้้ เ พื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การปลูู ก ต้้ น ไม้้
		 บริิ ษัั ท อาจพิิ จ ารณาปรัั บ การลดเบี้้� ย ประกัั น ภัั ย ให้้ กัั บ
		อุุตสาหกรรมสีีเขีียว หรืือรถยนต์์ไฟฟ้้า เป็็นต้้น
2) ศึึกษามาตรการจููงใจให้้บริิษััทประกัันภััยดำำ�เนิินธุุรกิิจ
		ที่่�สอดคล้้องกัับหลัักการ ESG เช่่น มาตรการทางภาษีี
		 และให้้รางวััลแก่่บริิษัทั ประกัันภััยที่่ดำ� ำ�เนิินธุุรกิิจตามหลััก
		 ESG
3)	ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ภา คธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย สนัั บ สนุุ น ธุุ ร กิิ จ
		 ในอุุ ต สาหกรรมอื่่� น ๆ ที่่� มีี การดำำ� เนิิ น งานโดยคำำ� นึึงถึึง
		 ความยั่่�งยืืนทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล

“กฎเกณฑ์และกฎระเบียบข้อบังคับที่เพิ่มมากขึ้น
มีผลกระทบต่อกระบวนการทำ�งานและต้นทุน
การดำ�เนินงานของบริษัทประกันภัย ดังนั้น
กฎเกณฑ์ในการกำ�กับควรมีความยืดหยุ่น
เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน”

		
		
		
		
		

เช่่น การลงทุุน ในโครงการที่่มีีธ
� รรมาภิิบาล คำำ�นึึงถึึงสัังคม
และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม หรืือลงทุุ น ในกองทุุ นที่่� ไ ด้้ รัั บ การจัั ด
Morningstar Sustainability Rating เป็็นต้น้ โดยอาจ
ให้้ผลประโยชน์์บางอย่่างแก่่บริิษัทั ประกัันภััยที่่มีี� การลงทุุน
ในโครงการหรืือกองทุุนดัังกล่่าว เป็็นต้น้

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4 : พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการประกัันภััย
เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจประกันภัย

เป้าประสงค์ : มี โ ครงสร้ า งพื้น ฐานด้ า นการประกั น ภั ย และ
รูปแบบในการก�ำกับดูแลที่รองรับการด�ำเนินธุรกิจประกันภัย
จากการระดมความคิิดเห็็นจากภาคธุุรกิิจประกัันภััยและ
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง พบว่่ากฎเกณฑ์์และกฎระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เพิ่่�ม
มากขึ้้�น อาทิิ มาตรฐานการบััญชีีฉบัับใหม่่ (IFRS 17) หลัักเกณฑ์์
ด้้านพฤติิกรรมทางการตลาด (Market Conduct) กฎหมายที่่เ� กี่่ย� วกัับ
การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Data Privacy Law) กฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวกัับการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ เป็็นต้้น
มีีผลกระทบต่่อกระบวนการทำำ�งานและต้้นทุนุ การดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทประกัันภััย โดยอาจมีีค่่าใช้้จ่่ายในการเตรีียมความพร้้อม
สำำ�หรัับการปฏิิบัติั ติ ามการกำำ�กัับดููแลที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป อย่่างไรก็็ตาม
กฎเกณฑ์์ ที่่� เ พิ่่� ม มากขึ้้� น จะทำำ� ให้้ อุุ ต สาหกรรมประกัั น ภัั ย
มีีมาตรฐานที่่�ดีี และได้้รัับความเชื่่�อมั่่�นจากประชาชน ดัังนั้้�น
กฎเกณฑ์์ ใ นการกำำ� กัั บ ควรมีีความยืืดหยุ่่�น เหมาะสม และ
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน
ในขณะเดีียวกัั น สภาพแวดล้้ อ มของธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ส่่งผลให้้มีีความต้้องการบุุคลากรที่่�มีีทัักษะ
เฉพาะทางและทัั กษะใหม่่ เพิ่่� มขึ้้� น ในปัั จจุุ บัั น พบว่่ าจำำ� นวน
นัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่รั� บั รองโดยสำำ�นัักงาน คปภ. มีีจำำ�นวน
น้้อยกว่่า 100 คน อีีกทั้้�งผลสำำ�รวจจากแบบสอบถามภาคธุุรกิิจ
พบว่่าด้้านทัักษะความสามารถที่่�เป็็นที่่�ต้้องการสำำ�หรัับบุุคลากร
ในธุุรกิิจประกัันภััยเพื่่อ� รองรัับต่่อการเปลี่่ย� นแปลงนั้้�น คืือ ความรู้้�
ด้้านคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ และความรู้้�
เกี่่�ยวกัับมาตรฐานบััญชีี อย่่างไรก็็ตาม นโยบาย Thailand 4.0
ได้้ กำำ� หนดให้้ มีี การพัั ฒ นาและส่่ ง เสริิ ม กลุ่่�มวิิ ชาชีีพ เฉพาะ
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(Professionals) อาทิิ นัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย นัักบััญชีี แพทย์์
นัักพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เป็็นต้้น ย่่อมเป็็นโอกาสที่่ดีี�
ต่่ออุุตสาหกรรมประกัันภััยที่่�จะมีีบุุคลากรที่่�กำำ�ลัังเป็็นที่่�ต้้องการ
เพิ่่�มขึ้้�น
	นอกจากนี้้� เทคโนโลยีีที่่�มีีความก้้าวหน้้าอย่่างรวดเร็็ว ส่่งผล
ให้้ธุุรกิิจประกัันภััยมีีรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจเปลี่่�ยนแปลงไป
มีีการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล (Data) เพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบ
ทางธุุรกิิจมากขึ้้�น โดยธุุรกิิจประกัันภััยจำำ�เป็็นต้้องมีีข้้อมููลเพื่่�อใช้้
ในการวิิเคราะห์์และประเมิินความเสี่่�ยงในด้้านต่่าง ๆ โดยเฉพาะ
ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ การเรีียกร้้ อ งค่่ าสิิ น ไหมทดแทน อีีกทั้้� ง การมีี
ฐานข้้อมููลกลางจะเป็็นโอกาสให้้อุตุ สาหกรรมประกัันภััยสามารถ
ต่่อยอดในการพััฒนาธุุรกิิจ ไปจนถึึงการเชื่่�อมโยงแลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููลกัับอุุตสาหกรรมอื่่�น ๆ ในการร่่วมมืือกัันพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
หรืือบริิการ รวมถึึงช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดทำำ�ข้้อมููลที่่�ซ้ำำ��ซ้้อน
ของแต่่ละหน่่วยงาน อำำ�นวยความสะดวกแก่่ประชาชนที่่ใ� ช้้บริิการ
ผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลสามารถใช้้
ข้้อมููลดัังกล่่าวได้้
	ดัังนั้้�น ยุุทธศาสตร์์นี้้�จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการผลัักดัันและ
สนัับสนุุนการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านการประกัันภััย อาทิิ
กฎหมายกฎระเบีียบ บุุ ค ลากรประกัั น ภัั ย ศูู นย์์ ข้้ อ มูู ล ด้้ าน
การประกัั น ภัั ย และแพลตฟอร์์ ม กลาง เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การลด
ต้้ นทุุ น จากการดำำ� เนิิ น งาน รวมถึึงการสร้้ า งสภาพแวดล้้ อ ม
ที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้บริิษััทสามารถแข่่งขัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ร่่ ว มกัั บ การบูู ร ณาการความร่่ ว มมืือกัั บ หน่่ ว ยงานอื่่� น ในการ
ขัับเคลื่่�อนในธุุรกิิจประกัันภััยมีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีการ
ดำำ�เนิินการผ่่านกลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คััญ 4 ประการ ดัังนี้้�
กลยุุทธ์์ที่่� 4.1 พััฒนากฎหมายและหลัักเกณฑ์์ในการกำำ�กับั ดููแล
ในปััจจุุบััน พบว่่ามีีกฎกติิกาหรืือกฎเกณฑ์์ในการกำำ�กัับดููแล
บริิษััทประกัันภััยเป็็นจำำ�นวนมาก สืืบเนื่่�องจากการออกกฎเกณฑ์์
หรืือข้้อกำำ�หนดสะสมมาเป็็นเวลานาน จึึงอาจมีีความซ้ำำ��ซ้้อน
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และไม่่ยืืดหยุ่่�นเพีียงพอที่่�จะรองรัับรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
เทคโนโลยีีใหม่่ ก่่อให้้เกิิดภาระต่่อธุุรกิิจประกัันภััยในด้้านต้้นทุุน
และบุุคลากร ดัังนั้้�น เพื่่�อไม่่ให้้กฎเกณฑ์์ดัังกล่่าวเป็็นอุุปสรรค
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทประกัันภััยจนมากเกิินไป ควรมีี
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย กฎเกณฑ์์และการกำำ�กัับ
ดูู แ ลต่่ า ง ๆ ให้้ มีีลัั ก ษณะเป็็ น หลัั ก การ (Principle-based)
มากขึ้้�น เพื่่�อเพิ่่�มความคล่่องตััวให้้กัับภาคธุุรกิิจ รวมถึึงปรัับปรุุง
กฎเกณฑ์์ต่่าง ๆ ให้้มีีความสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล เช่่น
IFRS 17 และเหมาะสมกัับบริิบทของประเทศไทย จึึงได้้กำำ�หนด
มาตรการสำำ�คััญ 3 ประการ ดัังนี้้�
	มาตรการที่่� 4.1.1 ปฏิิรููปหลัักเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลและ
	กฎเกณฑ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง (Regulatory Reform) ให้้สอดคล้้องกัับ
	สภาวการณ์์ปััจจุุบัันเพื่่�อลดอุุปสรรคและต้้นทุุน
1) ประเมิินผลสััมฤทธิ์์�ของกฎหมายและทบทวนกฎหมาย
		ที่่บั� ังคัับใช้้อยู่่�ในปััจจุุบััน ให้้มีีเท่่าที่จำ่� ำ�เป็็น มีีความทัันสมััย
		สอดคล้้องกัับเทคโนโลยีี สภาพแวดล้้อมที่่เ� ปลี่่ย� นแปลงไป
		 และเป็็นไปตามมาตรฐานสากล (Regulatory Guillotine)
		 เช่่น การแก้้ไขหรืือปรัับปรุุงพระราชบััญญััติหิ รืือกฎหมาย
		 เป็็นต้น้
2)	ศึึกษาและจััดทำำ�แนวปฏิิบััติิสำำ�หรัับการทำำ� Regulatory
		 Impact Assessment (RIA) รวมทั้้�งเริ่่�มใช้้กระบวนการ
		 Regulatory Impact Assessment (RIA) ในการออก
		 กฎหมาย
3) พัั ฒ นากฎหมายให้้ มีี ความยืืดหยุ่่�น มีีลัั ก ษณะเป็็ น
		 หลัักการ (Principle-based) และประยุุกต์์ใช้้หลัักการ
		 ความได้้สััดส่่วน (Principle of Proportionality) ในการ
		กำำ�กัับดููแล
4)	ศึึกษาและหารืือร่่ ว มกัั บ หน่่ ว ยงานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เช่่ น
		ธนาคารแห่่งประเทศไทย สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
		 หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแล
		 ธุุรกิิจการเงิินร่่วมกััน
	มาตรการที่่� 4.1.2 ปรัับปรุุงกฎหมายและกติิกาให้้สอดคล้้อง
กัับมาตรฐานสากลและกฎระเบีียบต่่าง ๆ ให้้มีคี วามเหมาะสม
กัับสภาวการณ์์ปััจจุุบััน
1) ผลัักดัันการปฏิิบััติิตามมาตรฐานและกฎระเบีียบต่่าง ๆ
		 จากการบัั ง คัั บ ใช้้ พ ระราชบัั ญ ญัั ติิ ว่่ า ด้้ ว ยการรัั ก ษา
		 ความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ พระราชบััญญััติว่ิ ่าด้้วย
		 การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
2) พััฒนามาตรฐานและกฎระเบีียบต่่าง ๆ ให้้สอดคล้้องกัับ
		 มาตรฐานการกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจประกัันภััย (Insurance Core
		 Principles : ICPs)
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“ควรมีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
กฎเกณฑ์และการกำ�กับดูแลต่าง ๆ ให้มีลักษณะ
เป็ น หลั ก การ (Principle-based) มากขึ้ น
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับภาคธุรกิจ”
3) ศึึกษา วิิเคราะห์์ ประเมิินผลกระทบและจััดทำำ�แนวทาง
		 ในการปฏิิบััติิตามมาตรฐานสากลและกฎระเบีียบต่่าง ๆ
		 เช่่น IFRS 17 เป็็นต้้น
4) เพิ่่�มบทบาทของสมาคมต่่าง ๆ ในการกำำ�หนดแนวปฏิิบััติิ
		 และมาตรฐานในการดำำ�เนิินการ (Best Practice) ของ
		ภาคธุุรกิิจในเรื่่�องต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เกิิดมาตรฐานในการ
		ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
	มาตรการที่่� 4.1.3 พััฒนากลไกและสร้้างเครื่่อ� งมืือในการแก้้ไข
	ปััญหาของบริิษััทประกัันภััยในการบริิหารภาวะวิิกฤต
		 โดยพััฒนากลไกและสร้้างเครื่่�องมืือในการแก้้ไขปััญหา
และการให้้ความช่่วยเหลืือบริิษััทประกัันภััย (Resolution
Mechanism) รวมถึึงนโยบายและกระบวนการในการบริิหาร
	ภาวะวิิ ก ฤต (Crisis Management) เพื่่� อ ให้้ สา มารถ
	ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิภาพภายใต้้ภาวะวิิกฤต
กลยุุทธ์์ที่่� 4.2 สร้้างเสริิมศัักยภาพ และความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญ
ของบุคลากรประกันภัย
	บุุคลากรประกัันภััยเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนและ
พััฒนาธุุรกิิจประกัันภััย ภายใต้้บริิบทและสภาพแวดล้้อมในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจมีีการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว จึึงจำำ�เป็็นต้อ้ งพััฒนา
บุุคลากรประกัันภััยให้้มีีคุุณภาพ มีีความเป็็นมืืออาชีีพทั้้�งด้้าน

ความรู้้�และมีีธรรมาภิิบาล ตลอดจนความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน
อาทิิ นัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย นัักบััญชีี แพทย์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ เป็็นต้้น รวมทั้้�งสามารถนำำ�เทคโนโลยีี
มาประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ เ พื่่� อ เพิ่่� ม ประสิิ ทธิิ ภาพ ในการดำำ� เนิิ น งาน เช่่ น
Actuarial, Data Science, IT Management เพื่่�อให้้ธุุรกิิจ
ประกัันภััยมีีบุุคลากรที่่�มีีความสามารถและศัักยภาพเพีียงพอ
ต่่อการขัับเคลื่่�อนให้้ธุุรกิิจประกัันภััยไทยมีีการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ในระยะยาว จึึงได้้กำำ�หนดมาตรการสำำ�คััญดัังนี้้�
	มาตรการที่่� 4.2.1 สนัับสนุุนการพััฒนาบุุคลากรในธุุรกิิจ
ประกัั น ภัั ย และหน่่ ว ยงานกำำ� กัั บ ดููแลให้้ มีี ทัั ก ษะและ
ความชำำ�นาญในเรื่่�องที่่�สำ�คั
ำ ัญ
1)	สร้้ า งมาตรฐานบุุ ค ลากรประกัั น ภัั ย ภายในประเทศ
		ที่่� มีี ค ว า ม สำำ� คัั ญ ต่่ อ ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กัั น ภัั ย เ ช่่ น
		 นัั ก คณิิ ต ศาสตร์์ ป ระกัั น ภัั ย ในระดัั บ Associate
		 และระดัับ Fellow
2) พััฒนาหลัักสููตรในการอบรมและการประชุุมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร
		 (Workshop) ให้้กัับบุุคลากรในธุุรกิิจประกัันภััยในสาขา
		ต่่ าง ๆ ที่่� จำำ�เป็็ น เช่่ น การอบรมทัั กษะที่่� จำำ� เป็็ น หรืือ
		 เพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยเพื่่อ� ให้้มีีคุณ
ุ ภาพ
		 มากขึ้้น� การอบรมบุุคลากรในด้้านที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับ IFRS 17
		 เพื่่�อให้้บริิษััทสามารถปฏิิบััติิตามมาตรฐานได้้ การจััดเก็็บ
		ชั่่�วโมงการฝึึกอบรม (CPD) เป็็นต้น้
3) ผลัักดัันให้้สถาบัันวิิทยาการประกัันภััยระดัับสููงมีีบทบาท
		 ในการพัั ฒ นาบุุ ค ลากรและเป็็ นศูู นย์์ ร วมงานวิิ จััย ด้้ าน
		 การประกัันภััย
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4)	สนัับสนุุนภาคธุุรกิิจประกัันภััยร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษา
		 และหน่่วยงานต่่าง ๆ ในการพััฒนาหลัักสููตรเพื่่�อผลิิต
		บุุ ค ลากรด้้ านต่่ า ง ๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การประกัั น ภัั ย
		 เพิ่่�มมากขึ้้�น รวมถึึงมีีการให้้คำำ�แนะนำำ�นัักเรีียน/นัักศึึกษา
		 เกี่่�ยวกัับความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ (Career Path)
		ที่่�ยัังขาดแคลนในธุุรกิิจประกัันภััย เช่่น นัักคณิิตศาสตร์์
		 ประกัันภััย (Actuary) ผู้้�สำำ�รวจภััย (Surveyor) และ
		 นัักบััญชีีด้้านประกัันภััย (Insurance Accountant) เป็็นต้น้
กลยุุทธ์์ที่่� 4.3 พััฒนาระบบงาน ฐานข้้อมููล และเทคโนโลยีีที่่�
จำำ�เป็็นในการส่่งเสริิมและพััฒนาธุุรกิิจประกัันภััย
เทคโนโลยีีที่่�มีีความก้้าวหน้้าอย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลให้้ธุุรกิิจ
ประกัันภััยมีีรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจเปลี่่�ยนแปลงไป มีีการใช้้
ประโยชน์์จากข้้อมููล (Data) เพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบทางธุุรกิิจ
มากขึ้้� น อีีกทั้้� ง การมีีฐานข้้ อ มูู ล กลางเพื่่� อ เชื่่� อ มโยงข้้ อ มูู ล กัั บ
หน่่วยงานต่่าง ๆ เป็็นโอกาสให้้ธุุรกิิจประกัันภััยสามารถต่่อยอด
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ นอกจากนี้้� หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลต้้องนำำ�
เทคโนโลยีีมาใช้้ในการกำำ�กัับดููแลธุุรกิิจประกัันภััยและปรัับปรุุง
กระบวนทำำ� งานภายในองค์์ ก รให้้ มีี ความเป็็ นอัั ต โนมัั ติิ และ
มีีประสิิทธิภาพ
ิ มากขึ้้น� มีีบทบาทในการส่่งเสริิมให้้เกิิดการพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานทางด้้านเทคโนโลยีีของอุุตสาหกรรมประกัันภััย
โดยใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลและระบบงานที่่�มีีการเชื่่�อมโยงกััน
สามารถลดต้้นทุนุ ในการจััดทำำ�ข้้อมููลที่่ซ้ำ� ��ำ ซ้้อนของธุุรกิิจประกัันภััย
รวมถึึงหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง จึึงได้้กำำ�หนดมาตรการสำำ�คััญดัังนี้้�
	มาตรการที่่� 4.3.1 พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางด้้านเทคโนโลยีี
	ของอุุตสาหกรรมประกัันภััย ในการใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล
และระบบงานร่่วมกััน
1)	ส่่งเสริิมให้้มีีการปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการจััดเก็็บข้้อมููลของ
		 หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลและภาคธุุรกิิจให้้อยู่่�ในรููปแบบข้้อมููล
		 เชิิงโครงสร้้าง (Structured data) ที่่เ� ครื่่อ� งสามารถอ่่านได้้
		 (Machine-readable) และเป็็นรููปแบบและมาตรฐาน
		 เดีียวกัันทั้้�งธุุรกิิจ
2) พัั ฒ นาฐานข้้ อ มูู ล ที่่� จำำ� เป็็ น ในการพัั ฒ นาอุุ ต สาหกรรม
		 ประกัันภััย เช่่น ระบบฐานข้้อมููลการประกัันภััย (Insurance
		 Bureau System : IBS) ฐานข้้อมููลการเรีียกร้้องค่่าสินิ ไหม
		ทดแทน (Claim Database) ฐานข้้อมููลด้้านสุุขภาพ
		 (Health Database) ระบบฐานข้้อมููลประกัันภััยรถยนต์์
		ภาคบัังคัับ เป็็นต้้น ที่่�ภาคธุุรกิิจสามารถเข้้าถึึงและนำำ�ไป
		 ใช้้ในการวางแผนธุุรกิิจและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย
3)	สนัับสนุุนให้้มีีการเผยแพร่่ข้อ้ มููลในรููปแบบข้้อมููลแบบเปิิด
		 (Open Data) และเปิิ ด ให้้ สา มารถเชื่่� อ มต่่ อ ข้้ อ มูู ล
		ที่่�เผยแพร่่ในรููปแบบช่่องทางแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลแบบเปิิด
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		 (Open API) สำำ�หรัับภาครััฐและอุุตสาหกรรมประกัันภััย
4) ผลัักดัันการเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับหน่่วยงานราชการอื่่�น ๆ
		 เพื่่�อใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น เชื่่�อมโยงกัับ
		 กรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า ผ่่าน Linkage Center ของ
		 กระทรวงมหาดไทย เป็็นต้น้
5)	ศึึกษาและส่่งเสริิมให้้ภาคธุุรกิิจมีีการพััฒนาระบบงาน
		 หรืือแอปพลิิเคชััน (Central Platform/ Application) ที่่ใ� ช้้
		ร่่วมกัันในอุุตสาหกรรมประกัันภััย
6)	ศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการจััดตั้้�งศููนย์์บริิหารและพััฒนา
		 ระบบฐานข้้อมููลด้้านการประกัันภััยแห่่งชาติิ
กลยุุทธ์์ที่่� 4.4 ปรัับเปลี่่�ยนหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลสู่่� SMART
OIC
ความก้้ า วหน้้ าทา งเทคโนโลยีีที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลงอย่่ า ง
รวดเร็็ว ส่่งผลให้้สำำ�นัักงาน คปภ. ในฐานะหน่่วยงานกำำ�กัับ
ดูู แ ลต้้ อ งพัั ฒ นารูู ป แบบการกำำ� กัั บ ดูู แ ล วัั ฒ นธรรมองค์์ ก ร
และกระบวนการทำำ�งานสู่่�องค์์กรที่่�มีีความคล่่องตััวสููงเช่่นกััน
โดยเร่่งปรัับเปลี่่�ยนสภาพแวดล้้อมภายในองค์์กร ทั้้�งวััฒนธรรม
วิิธีีการและกระบวนการทำำ�งาน ด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามา
ช่่วยในการปรัับปรุุงกระบวนการทำำ�งานให้้มีีประสิิทธิิภาพมาก
ยิ่่�งขึ้้�น เช่่น การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการกำำ�กัับดููแล (SupTech)
ในรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น AI หรืือ Data Visualization รวมถึึงการ
จััดโครงสร้้างองค์์กรให้้เอื้้�อต่่อการขัับเคลื่่�อนภารกิิจ ตลอดจน
ส่่ ง เสริิ ม วัั ฒ นธรรมองค์์ ก ร ทัั ศ นคติิ ข องพนัั ก งาน ควบคู่่�กัั บ
การพัั ฒ นาบุุ ค ลากรให้้ มีีทัั ก ษะ ความรู้้� สามารถสร้้ า งสรรค์์
นวััตกรรมใหม่่ ๆ ให้้ก้้าวทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี
เพื่่�อให้้ สำำ�นัักงาน คปภ. มุ่่�งสู่่�การเป็็น SMART OIC จึึงได้้กำำ�หนด
มาตรการสำำ�คััญ 4 ประการ ดัังนี้้�
	มาตรการที่่� 4.4.1 พััฒนาศัักยภาพบุุคลากร กระบวนการ
	ทำำ� งานและนำำ� เทคโนโลยีี ม าประยุุ กต์์ ใ ช้้ ง านเพื่่� อ เพิ่่� ม
ประสิิ ท ธิิ ภ าพในการปฏิิบัั ติิ ง านและการกำำ� กัั บ ดููแลของ
	สำำ�นัักงาน คปภ.
1) พัั ฒ นาศัั ก ยภาพบุุ ค ลากร เปลี่่� ย นแปลงกระบวนการ
		 ทำำ�งาน ทััศนคติิ (Mindset) และทัักษะของพนัักงาน
		 (Reskill & Upskill) ที่่นำ� ำ�ไปสู่่�การสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
2)	สร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ส่่งเสริิมการทำำ�งานที่่�รวดเร็็ว ด้้วย
		 การนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้เพิ่่�มประสิิทธิภาพ
ิ ในการปฏิิบัติั งิ าน
		ภายในสำำ�นัักงานและให้้บริิการประชาชน
3) พัั ฒ นากระบวนการกำำ� กัั บ ดูู แ ลแบบอัั ต โนมัั ติิ รวมถึึง
		 การเพิ่่� ม ประสิิ ทธิิ ภาพ การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล สำำ� หรัั บ
		 การกำำ�กัับดููแลและการตรวจสอบ และบููรณาการข้้อมููล
		 ระหว่่างหน่่วยงานภายในสำำ�นัักงาน โดยใช้้ Supervisory
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักงาน คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

4. เป้้าหมายที่่�คาดหวัังในระยะ 3 ปีีข้้างหน้้า ของแผนพััฒนาการประกัันภััย ฉบัับที่่� 4
จากการดำำ�เนิินกลยุุทธ์แ์ ละมาตรการต่่าง ๆ ภายใต้้ยุทธ
ุ ศาสตร์์ของแผนพััฒนาการประกัันภััย ฉบัับที่่� 4 ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายที่่ค� าดหวััง
ว่่าจะเกิิดขึ้้�นต่่อระบบประกัันภััยในมิิติิต่่าง ๆ ดัังนี้้�
ยุทธศาสตร์ที่

พัฒนาและส่งเสริมให้
ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบ
การดำ�เนินธุรกิจให้สอดรับ
กับสภาพแวดล้อมใหม่

ยุทธศาสตร์ที่

สร้างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการประกันภัย
ให้ประชาชนและภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่

ผลักดันให้ระบบประกันภัย
มีบทบาทในการสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน

เป้าหมายระยะ 3 ปี
• บริิษัทั ประกัันภััยทุุกบริิษัทั ใช้้เทคโนโลยีีในการวิิเคราะห์์ความเสี่่ย� งและความต้้องการ
ของลููกค้้า เพื่่อ� นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่เ่� หมาะสม และมีีระบบงานที่่เ� ชื่่อ� มโยงแบบ seamless
ในการให้้บริิการ ตั้้�งแต่่การเสนอขายจนถึึงการชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทน
•	มีีหลัั ก เกณฑ์์ แ ละแนวทางในการออกใบอนุุ ญ าตรูู ป แบบใหม่่ เพื่่� อ รองรัั บ การ
	ดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้สภาพแวดล้้อมที่่�เปลี่่�ยนแปลง
• บริิษัทั ประกัันวินา
ิ ศภััยมีีผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยประเภท Tailor-made เป็็นที่แ่� พร่่หลาย
	สามารถแข่่งขัันได้้กัับผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยพื้้�นฐาน (Traditional Product)
• บริิษััทประกัันภััยสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลด้้านการประกัันภััยที่่�สำำ�คััญ เพื่่�อนำำ�มาใช้้
ในการวางแผนธุุรกิิจและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย
• ธุุรกิิจประกัันภััยมีีฐานข้้อมููลการฉ้้อฉลประกัันภััย (Fraud Database) ที่่�ครอบคลุุม
	ทั้้�งกรณีีการฉ้้อฉลโดยบริิษััทประกัันภััยและผู้้�เอาประกัันภััย

เป้าหมายระยะ 3 ปี
• ประชาชนมีีการใช้้ แ อปพลิิ เ คชัั น หรืือเครื่่� อ งมืือในการวางแผนทางการเงิิ น และ
การประกัันภััย รวมถึึงเปรีียบเทีียบผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยอย่่างแพร่่หลาย
• บริิษััทประกัันภััยและคนกลางประกัันภััยให้้ความรู้้�และให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ประชาชน
เกี่่ย� วกัับการวางแผนทางการเงิินและการบริิหารความเสี่่ย� ง ควบคู่่�ไปกัับการเสนอขาย
ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย
• บริิษััทประกัันภััยปฏิิบััติิตามมาตรฐานที่่�สำำ�นัักงาน คปภ. กำำ�หนด ในการให้้บริิการแก่่
ประชาชนและมีีฐานข้้อมููลค่่าสิินไหมทดแทน

เป้าหมายระยะ 3 ปี
•	มีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย เพื่่�อรองรัับเกษตรกร ผู้้�มีีรายได้้น้้อย ผู้้�สููงอายุุ
กลุ่่�มลููกจ้้างกลุ่่�มผู้้�ประกอบการ SMEs และความเสี่่�ยงภาครััฐอย่่างต่่อเนื่่�อง
•	มีีมาตรการและเครื่่อ� งมืือ (Policy tools) ในด้้านผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััย การลงทุุน และ
เงิินกองทุุน เพื่่อ� รองรัับรููปแบบการดำำ�เนิินธุุรกิิจใหม่่ และปรัับพอร์์ตการรัับประกัันภััย
ให้้มีีความสมดุุล
• บริิษัทั ประกัันภััยทุุกบริิษัทมีี
ั การลงทุุนที่ส่� ะท้้อนถึึงสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG)

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักงาน คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

เป้าหมายระยะ 3 ปี

ยุทธศาสตร์ที่

•	มีีฐานข้้อมููลกลางด้้านการประกัันภััย และมีีแนวทางการจััดตั้้�งศููนย์์ข้้อมููลกลาง
ด้้านการประกัันภััย
•	มีีแพลตฟอร์์มกลาง OIC Gateway เพื่่�อเชื่่�อมโยงกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึง
แอปพลิิ เ คชัั นที่่� ป ระชาชนและภาคธุุ ร กิิ จ สามารถใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากข้้ อ มูู ล ด้้ าน
การประกัันภััย
• กฎเกณฑ์์การกำำ�กัับดููแลเอื้้อ� ให้้ผู้้�ประกอบการและคนกลางประกัันภััยสามารถพััฒนา
ธุุรกิิจและนวััตกรรมได้้เท่่าทันั การเปลี่่�ยนแปลงและสามารถแข่่งขัันได้้
•	มีีการใช้้ SupTech ในการกำำ�กัับดููแลและตรวจสอบ เช่่น Automated reporting
การนำำ� AI มาใช้้ในการวิิเคราะห์์และตรวจสอบบริิษััทประกัันภััย เป็็นต้้น

พัฒนาและส่งเสริมให้
ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบ
การดำ�เนินธุรกิจให้สอดรับ
กับสภาพแวดล้อมใหม่

5. ผลลััพธ์์ที่่�คาดหวััง (Intended Outcome) ภายใต้้แผนพััฒนาการประกัันภััย ฉบัับที่่� 4
ระบบประกัันภััยไทยภายหลัังสิ้้�นสุุดแผนพััฒนาการประกัันภััย ฉบัับที่่� 4 มีีผลลััพธ์์ที่่�คาดหวััง (Intended Outcome) ดัังนี้้�

ประชาชน

“ประชาชนมีีความเชื่่� อ มั่่� นต่่ อ ธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย
มีีการวางแผนชีีวิิ ต ที่่� ดีี ได้้ รัั บ ความคุ้้�มครองด้้ ว ย
ผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการ
ในอััตราเบี้้ย� ประกัันภััยที่่เ� หมาะสม โดยสามารถเข้้าถึึง
การประกัันภััยผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย และได้้รัับ
การบริิการที่่ส� ะดวก”

“ธุุรกิิจประกัันภััยเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนและมีีธรรมาภิิบาลที่่�ดีี มีีการบริิหาร
จััดการต้้นทุนที่
ุ มีี่� ประสิิทธิภาพ
ิ โดยประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี คนกลางประกัันภััย
มีีคุุณภาพและมีีบทบาทสำำ�คััญในการให้้ความรู้้� วิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง และ
ให้้คำำ�แนะนำำ�การวางแผนทางการเงิินแก่่ประชาชน”

“ระบบประกัั น ภัั ย มีีบทบาทสำำ� คัั ญ ในการ
เสริิมสร้้างให้้เศรษฐกิิจและสัังคมมีีความมั่่�นคง
ทนทาน พร้้ อ มรัั บ มืือกัั บ ความเสี่่� ย งและ
การเปลี่่� ย นแปลง มีีผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ป ระกัั น ภัั ย
ที่่� ส นัั บ สนุุ น และให้้ ค วามคุ้้�มครองแก่่ ภา ครัั ฐ
ภาคเอกชน รวมถึึงประชาชน”

ระบบเศรษฐกิจ
และสังคม

ธุรกิจประกันภัย
และคนกลางประกันภัย
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6.	กิิจกรรมสำำ�คััญ และระยะเวลาดำำ�เนิินการภายใต้้แผนพััฒนาการประกัันภััย ฉบัับที่่� 4

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

2564 - 2568

2564 - 2566

2.	สนับสนุนให้บริษัทใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนารูปแบบการดำ�เนินธุรกิจ
และการให้บริการประชาชนที่จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึง
ลดกระบวนการทำ�งานของบริษัท เช่น กระบวนการตรวจสอบตัวตน
	ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจร่วมมือกับ
	พันธมิตร (Strategic Partnerships) เป็นต้น
3.	สนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการดำ � เนิ นธุ ร กิ จ
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ และพฤติกรรมผู้บริโภค
• ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ Virtual
		 Insurer เข้ามาในตลาด

2567 - 2568

2564 - 2568

1. ศึ ก ษาและปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บหรื อ หลั ก เกณฑ์ ก ารกำ � กั บ ดู แ ล
ของสำ�นักงาน คปภ. เพื่อให้สอดคล้องกับผลการทดสอบใน Insurance
Regulatory Sandbox เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้เทคโนโลยี
ในการดำ�เนินธุรกิจ

1.1.1	สนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีการนำ�เทคโนโลยี
		มาใช้ในการดำ�เนินธุรกิจและปรับตัว
		 ให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

มาตรการสำ�คัญ

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของธุรกิจประกันภัย ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

เป้าประสงค์ : ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่

040

OIC

OIC, TLAA,
TGIA

OIC

หลัก

สนับสนุน

TLAA, TGIA

ผู้รับผิดชอบ

1.1.2	ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น InsurTech
		 Hub และ Capacity Center

มาตรการสำ�คัญ

2565 - 2568

2564 - 2568

6. กำ�หนดมาตรการเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุน
ในเทคโนโลยี เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น

2. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับกิจการ InsurTech และ
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากบริษัทประกันภัยได้มากขึ้น

2567 - 2568

5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ในการกำ�กับดูแล (RegTech)

2564 - 2567

2564 - 2568

4. ปรั บ กระบวนการดำ � เนิ นธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ระบบอั ต โนมั ติ ม ากยิ่ ง ขึ้น
	ทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การส่งมอบกรมธรรม์ให้กับ
ผู้ เ อาประกั นภั ย ในรู ป แบบของ e-Policy การใช้ เ ทคโนโลยี
Blockchain ในกระบวนการเก็บข้อมูลการเรยี กร้องค่าสนิ ไหมทดแทน
และการใช้ปญ
ั ญาประดิษฐ์ในกระบวนการทำ�งาน เป็นต้น เพื่อช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำ�เนินงาน

1. ขยายบทบาทของ Center of InsurTech (CIT) ให้เป็น One Stop
Service ด้านการประกันภัย เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�ให้แก่
บริษัทประกันภัย และ Startup ในทุกมิติ (Capacity Center)
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้นำ�ด้านเทคโนโลยี
การประกันภัย เพื่อมุ่งสู่การเป็น InsurTech Hub

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

OIC

OIC

OIC

TLAA, TGIA,
บริษัทประกันภัย

TLAA, TGIA,
บริษัทประกันภัย

หลัก

สนับสนุน

TLAA, TGIA

MOF, TLAA,
TGIA

ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)
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2567 - 2568

3.	สนับสนุนให้ Startup สามารถเข้าสู่ตลาดประกันภัยได้เร็วขึ้น เช่น
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพื่อเปิดโอกาสให้ Startup
ใช้บริการได้ง่ายและลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นต้น

2564 - 2565

2564 - 2566

2564 - 2566

1.	ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการพัฒนาและจัดทำ�เครื่องมือที่ช่วยในการ
วางแผน วิเคราะห์ความต้องการ และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภยั
เช่น Application หรือ Website
2.	พั ฒ นากฎเกณฑ์ แ ละแนวทางเพื่อรองรั บ Platform ช่ อ งทาง
การเสนอขายผ่านออนไลน์ หรือช่องทางการเข้าถึงการประกันภัย
รูปแบบใหม่ๆ
3.	พัฒนาช่องทาง เครื่องมือ และ Platform ที่เหมาะสมกับประชาชน
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้เทคโนโลยี

1.2.1	ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาช่องทาง รูปแบบ
		หรือวิธีการใหม่ๆ ที่เข้าถึงประชาชน
		 ในแต่ละกลุม่ โดยคำ�นึงถึงความโปร่งใส
		 และการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ประชาชน

ระยะเวลา

หลัก

ผู้รับผิดชอบ

TLAA, TGIA,
บริษัท
ประกันภัย

OIC

TLAA, TGIA

หลัก

OIC

สนับสนุน

สนับสนุน

TLAA, TGIA

ผู้รับผิดชอบ

OIC, TLAA,
TGIA

กลยุทธ์
1.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทาง รูปแบบ วิธีการ ให้ประชาชนแต่ละกลุ่มเข้าถึงการประกันภัยได้โดยง่าย สะดวก ทุกเวลา

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

กิจกรรมสำ�คัญ

มาตรการสำ�คัญ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

มาตรการสำ�คัญ

042

2564 - 2565

2567 - 2568

2567 - 2568

1.	พั ฒ นากระบวนการให้ ค วามเห็ นช อบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั นภั ย
	ที่มีลักษณะเฉพาะรองรับ Lifestyle ของประชาชน เช่น กำ�หนดให้มี
Fast Track สำ � หรั บ การให้ ค วามเห็ นช อบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั นภั ย
และให้บริษทสา
ั มารถนำ�ไปทดลองขายในตลาดได้ โดยจำ�กัดขอบเขต
และอยู่ ภา ยใต้ เ กณฑ์ ค วามมั่น คงที่บริ ษั ทสา มารถยอมรั บ ได้
(Product Playground)
2.	พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภยั ให้มคี วามคุม้ ครองและผลประโยชน์
	ซึ่งเป็ น ไปตามการใช้ ชี วิ ต ของผู้ ค นในปั จ จุ บั น เช่ น ประกั นภั ย
	ที่สนับสนุนการรักษาสุขภาพ ประกันภัย tailor-made เป็นต้น
3. ผลักดันการประกันสขุ ภาพภาคเอกชน (Private Health Insurance)
ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการประกันสุขภาพมากขึ้น
ในราคาที่เหมาะสม เช่น การส่งเสริมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย การร่วมมือ
กับบริษัทเอกชนในกลุ่มธุรกิจใน Value Chain ของสังคมผู้สูงอายุ
เป็นต้น

1.2.2	สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์
		 ประกั น ภั ย เพื่ อ รองรั บ Lifestyle
		ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ช่ ว ง วั ย แ ล ะ
		 ความต้องการของธุรกิจ

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

มาตรการสำ�คัญ

OIC, TLAA,
TGIA, บริษัท
ประกันภัย

TLAA, TGIA,
บริษัทประกันภัย

OIC

หลัก

สนับสนุน

OIC

บริษัทประกันภัย

ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)
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2564 - 2568

2564 - 2566

2566 - 2567

2.	ส่งเสริมการปรับเปลยี่ นการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ให้สอดคล้องกับ
	สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
3.	ส่งเสริมการขยายธุรกิจและเชื่อมโยงตลาดประกันภัย เพื่อผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการประกันภัยในกลุ่ม CLMV

2566 - 2568

3. กำ � หนดแนวทางในการกำ � กั บ ดู แ ลและตรวจสอบเพื่อประเมิ น
ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของธุรกิจ
1.	สนับสนุนให้มกี ารกำ�หนดอัตราเบยี้ ประกันภยั ที่สะท้อนต้นทนุ ประเภท
และระดับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยเฉพาะราย

2564 - 2568

2. ศึกษาโครงสร้างต้นทุนในการดำ�เนินธุรกิจประกันภัย เพื่อนำ�ไปใช้
ในการกำ � หนดมาตรฐานค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำ � เนิ นธุ ร กิ จ และ
การรับประกันภัย

1.3.2	ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคธุ ร กิ จ ปรั บ เปลี่ ย น
		 รูปแบบการดำ�เนินธุรกิจและรูปแบบ
		การรั บ ประกั น ภั ย เพื่ อ ความยั่ ง ยื น
		 ในระยะยาว

2564 - 2565

1. กำ�หนดมาตรฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น กำ�หนดให้มี
การจัดท�ำ checklist มาตรฐานสำ�หรับการเรยี กร้องค่าสนิ ไหมทดแทน
ในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

1.3.1	กำ�หนดมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพ
		 ในการดำ�เนินงาน และลดต้นทุนในการ
		ดำ�เนินธุรกิจ

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

กลยุทธ์
1.3 ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน การลดต้นทุน และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทประกันภัย

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

มาตรการสำ�คัญ

044

OIC, บริษัท
ประกันภัย

TLAA, บริษัท
ประกันภัย, OIC

TGIA, บริษัท
ประกันภัย, OIC

OIC

OIC

TLAA, TGIA

หลัก

OIC

สนับสนุน

TLAA, TGIA

ผู้รับผิดชอบ

2564 - 2565

2565 - 2568

2565 - 2566

1. จัดทำ�แนวปฏิบัติสำ�หรับภาคธุรกิจ และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย
2.	พัฒนาฐานข้อมูลการฉ้อฉลประกันภัย

3.	พัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามการฉ้อฉลประกันภัย

2565 - 2568

2.	สนั บ สนุ นทุ นสำ � หรั บ การวิ จั ย ด้ าน การประกั นภั ย เพื่อพั ฒ นา
องค์ความรู้ของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

1.3.4	กำ �ห นดมาตรการ หลั ก เกณฑ์ และ
		 แนวทางในการป้ อ งกั น การฉ้ อ ฉล
		 ประกันภัย เพือ่ ลดต้นทุนของอุตสาหกรรม

2566

1. ผลักดันการจัดทำ�ฐานข้อมูลกลางด้านการวิจัย เพื่อให้ทุกภาคส่วน
ของธุ ร กิ จ ประกั นภั ย สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล งานวิ จั ย และนำ � ไปใช้
ประโยชน์ได้ในการดำ�เนินธุรกิจ

1.3.3	ส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย ด้ า นการประกั น ภั ย
		 เพื่ อ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ระบบ
		 ประกันภัย

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

มาตรการสำ�คัญ

OIC

OIC, TLAA,
TGIA

OIC, TLAA,
TGIA

OIC, TLAA,
TGIA

OIC

หลัก

สนับสนุน

TLAA, TGIA

LIF, GIF

TLAA, TGIA

ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

045

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

2564 - 2566

2565 - 2568

2564 - 2566

2565 - 2568

1. จัดทำ�ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและการเข้าถึง
การประกันภยั ของประชาชน รวมถึงมีการจัดท�ำ แผนในการปรับเปลยี่ น
	พฤติ ก รรมและทั ศ นคติ ป ระชาชน ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความจำ � เป็ น
ของการประกันภัย
2. ผลักดันหลักสูตรเกี่ยวกับการประกันภัยเข้าสู่ระบบศึกษาทุกช่วงชั้น
และผลั ก ดั น ให้ มี กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกห้ อ งเรี ย นของเยาวชน
	นักเรียน หรือนักศึกษา
3.	นำ�เทคโนโลยี เครอื่ งมอื และวิธีการใหม่ๆ ในการให้ความรูส้ ปู่ ระชาชน
และภาคเอกชนแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
4. ริเ ริ่ ม การส่ง เสริมให้มีการนำ�ประกันภัยสอดแทรกเข้าไป ในการ
วิถีชีวิตประจำ�วันของประชาชน เพื่อสร้างประสบการณ์การประกันภยั
ให้กบั ประชาชนในการบริหารความเสี่ยงอย่างทัว่ ถงึ เช่น การให้ทดลอง
ใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เป็นต้น

2.1.1	สร้ า งความตระหนั กถึ ง ความสำ � คั ญ
		ของการประกันภัย และการใช้ประกันภัย
		 เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการดำ � เนิ น ชี วิ ต และ
		การดำ�เนินธุรกิจ

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

มาตรการสำ�คัญ

กลยุทธ์
2.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความจำ�เป็นของการประกันภัย

เป้าประสงค์ : การประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำ�วัน ช่วยในการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนทางการเงินของประชาชนและภาคเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยให้ประชาชนและภาคเอกชน

046

TLAA, TGIA

OIC, TLAA,
TGIA

OIC, TLAA,
TGIA

OIC

หลัก

สนับสนุน

OIC

บริษัทประกันภัย

SEC, MOE,
MOF

TLAA, TGIA

ผู้รับผิดชอบ

2564 - 2568

2.	สนั บ สนุ น ให้ ค นกลางประกั นภัย เสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเงิ น และ
การประกันภยั ได้อย่างหลากหลาย เพื่อผลักดันให้เกิดตลาดที่ผูบ้ ริโภค
	สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้อย่างครบวงจร

2564 - 2565

4. ยกระดับมาตรฐานการประเมินวินาศภัย เช่น การพัฒนาแนวทาง
การตรวจสอบการประเมินวินาศภัยของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประเมินวินาศภัย

2564 - 2568

2565 - 2566

3.	สร้างความเข้าใจในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเข้าใจได้ง่าย

1.	ส่ ง เสริ ม การปรั บ เปลี่ ย นบทบาทของคนกลางประกั นภั ย จาก
การเสนอขาย เป็นการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและวิเคราะห์ความเสี่ยง
และความต้องการของลูกค้า

2565 - 2568

2. ยกระดั บ พฤติ ก รรมทางการตลาด (Market Conduct) แก่
ผู้เอาประกันภัยในมิติต่างๆ

2.2.2 เสริ มส ร้ า งศั ก ยภาพและสนั บ สนุ น
คนกลางประกันภัยในการเสนอขายและบริการ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

2564 - 2566

1.	พัฒนากระบวนการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ตั้งแต่การซื้อจนถึง
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

2.2.1 เสริ มส ร้ า งศั ก ยภาพและสนั บ สนุ น
		 บริ ษั ท ประกั น ภั ย ในการเสนอขาย
		 และบริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

มาตรการสำ�คัญ

กลยุทธ์
2.2 พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อการประกันภัย

TLAA, THAIFA

TLAA, THAIFA,
TGIA, TIBA

OIC

TLAA, TGIA

OIC

OIC,
บริษัทประกันภัย

หลัก

สนับสนุน

OIC, SEC

OIC

TGIA, ภาคธุรกิจ
ประเมินวินาศภัย

OIC

TLAA, TGIA

TLAA, TGIA

ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)
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มาตรการสำ�คัญ
2564 - 2568

3.	ส่งเสริมให้มีการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการ
เสนอขายของคนกลางประกันภัย

3.1.1
		
		
		

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์
ประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง
ในระดับประเทศ

มาตรการสำ�คัญ

2564 - 2568

2567 - 2568

1.	ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั นภั ย ที่จำ � เป็ น และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนที่หลากหลายมากขึ้น โดยร่วมมอื ระหว่าง
	สำ�นักงาน คปภ. ภาคธุรกิจ และหน่วยงานอื่นๆ (Cross-Sectoral
Cooperation) เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long-Term Care Insurance)
ผลิตภัณฑ์ประกันภยั รายย่อย (Micro Insurance) ผลิตภัณฑ์ประกันภยั
	พืชผล (Agricultural Insurance) เป็นต้น
2. ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ แ ละบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้ อ ง
ในการจัดให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยภาคบังคับเพิ่มเติม เช่น ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยแรงงานต่างด้าว การนำ�ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน
เสริม เติม สิทธิค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

กิจกรรมสำ�คัญ

กลยุทธ์
3.1 สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการดำ�เนินนโยบายของภาครัฐ

เป้าประสงค์ : ระบบประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย

ระยะเวลา

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

048

OIC

OIC, TLAA,
TGIA

หลัก

สนับสนุน

OIC

สนับสนุน

TLAA, TGIA,
MOL

MOF, MOPH,
MOAC, บริษัท
ประกันภัย

ผู้รับผิดชอบ

TLAA, TGIA,
TIBA, THAIFA

หลัก

ผู้รับผิดชอบ

3.1.2 ผลักดนั ให้น�ก
ำ ารประกันภัยไปใช้ในการ
		 บริหารความเสี่ยงของภาครัฐ

มาตรการสำ�คัญ

2564 - 2568

2.	ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ประกั นภั ย ในการลงทุ น ในสิ นท รั พ ย์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การลงทุน
ในหุ้นกู้ของบริษัทที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เป็นต้น

2567 - 2568

4. เสริมสร้างศักยภาพในการรับเสี่ยงภัยของประเทศ โดยพิจารณาถึง
ระดับความเสี่ยงและเงินกองทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น การจัดทำ�ฐานข้อมูลกลาง
เกี่ ย วกั บ พื้นที่เสี่ยงภั ย ภายในประเทศ การศึ ก ษาแนวทางของ
บริษัทประกันภัยต่อแห่งชาติ (National Reinsurer) เป็นต้น

2568

2564 - 2568

3.	พัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เช่น พ.ร.บ. การประกันภัย
	ทางทะเล พ.ร.บ. การประกั นภั ย ทางด้ าน เกษตรกรรม พ.ร.บ.
การประกันสุขภาพ เป็นต้น

1.	สนับสนุนให้ภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง
	ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ รวมถงึ การดำ�เนินงานอื่นๆ
	ที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น แนวทางการกำ�หนด การทำ�ประกันภัยในสัญญา
ของรัฐต่างๆ

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

OIC,
บริษัทประกันภัย

OIC

OIC

OIC

หลัก

MOF

สนับสนุน

TGIA, TLAA

MOF

TGIA, MOF

ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)
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พั ฒ น า แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ความมั่นคงทางการเงิน และมาตรฐาน
ในการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ร องรั บ
รปู แบบการดำ�เนินธุรกิจและความเสีย่ ง
ใหม่

มาตรการสำ�คัญ

2564 - 2568

2564 - 2565

4.	ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

2. บู ร ณาการร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่นๆ เพื่อพั ฒ นาประสิ ทธิ ภาพ
ในการกำ�กับดูแลเชิงระบบและเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัย

2564 - 2568

3.	ส่งเสริมการควบรวมโดยสมัครใจและเตรียมมาตรการรองรับ

2565 - 2566

2566 - 2567

2. กำ � หนดมาตรการและแนวทางในการกำ � กั บ และตรวจสอบธุ ร กิ จ
ประกันภัยให้ครอบคลุมถึงการประเมินความยั่งยืนและความอยู่รอด
ของธุรกิจในระยะยาว (Viability)

1.	พัฒนาเครื่องมือในการติดตามและดูแลความเสี่ยงเชิงระบบและ
เสถียรภาพโดยรวมของธุรกิจประกันภยั (Macro-prudential Surveillance)

2565 - 2566

ระยะเวลา

1. ศึกษามาตรการและแนวทาง (Policy tools) ในด้านผลิตภัณฑ์
ประกันภัย การลงทุน และเงินกองทุน เพื่อให้บริษัทประกันภัย
	ดำ � เนิ นธุ ร กิ จ ที่คำ � นึงถึ ง การเติ บ โตในระยะยาว และปรั บ พอร์ ต
การรับประกันภยั ให้มคี วามสมดุล เช่น หลักเกณฑ์การดำ�รงเงินกองทุน
	สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่มคี วามเสี่ยงสูง หรอื กำ�หนดมาตรการจูงใจ เป็นต้น

กิจกรรมสำ�คัญ

กลยุทธ์
3.2 เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน มาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัย

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

3.2.2 ยกระดับกรอบการกำ�กับดูแลเชิงระบบ
		 และเสถี ย รภาพโดยรวมของธุ ร กิ จ
		 ประกันภัย

3.2.1
		
		
		
		

050

OIC

OIC

OIC

OIC

OIC

OIC

หลัก

สนับสนุน

BOT, SEC

BOT, SEC

TLAA, TGIA,
บริษัทประกันภัย

TLAA, TGIA

ผู้รับผิดชอบ

2565 - 2568

2565 - 2568

2564 - 2566

1.	ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน
ของสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
รับประกันภัย
2. ศึกษามาตรการจูงใจให้บริษัทประกันภัยดำ�เนินธุรกิจที่สอดคล้อง
กับหลักการ ESG เช่น มาตรการทางภาษี และให้รางวัลแก่บริษัท
ประกันภัยที่ดำ�เนินธุรกิจตามหลัก ESG
3.	ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีการลงทุนที่คำ�นึงถึงความยั่งยืน
	ทัง้ ด้านสงิ่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เช่น การลงทุนในโครงการ
	ที่มีธรรมาภิบาล คำ�นึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ ลงทุนในกองทุน
	ที่ได้รับการจัด Morningstar Sustainability Rating เป็นต้น

3.3.1	ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคธุ ร กิ จ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
		 ที่ คำ � นึ ง ถึ ง ค ว า ม ยั่ ง ยื น ทั้ ง ด้ า น
		สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
		 (Environmental, Social and
		 Governance : ESG) และมีบทบาท
		 ในการผลักดันให้เศรษฐกิจและสังคม
		 โ ด ย ร ว มมี ค ว า ม ยั่ ง ยื น ท า ง ด้ า น
		สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

มาตรการสำ�คัญ

หลัก

OIC

OIC

สนับสนุน

TLAA, TGIA

MOF

TLAA, TGIA

ผู้รับผิดชอบ

OIC,
บริษัทประกันภัย

กลยุทธ์
3.3 ส่งเสริมให้ธรุ กิจประกันภัยเป็นส่วนหนึง่ ทีผ่ ลักดันให้สงั คมโดยรวมมีความยัง่ ยืนทัง้ ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

2564 - 2565

2565 - 2566

2564 - 2568

2564 - 2568

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้
อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ให้ มี เ ท่ าที่ จำ � เป็ น มี ค วามทั นส มั ย สอดคล้ อ งกั บ
เทคโนโลยี สภาพแวดล้ อ มที่เปลี่ ย นแปลงไป และเป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล (Regulatory Guillotine) เช่น การแก้ไขหรอื ปรับปรุง
	พระราชบัญญัติหรือกฎหมาย เป็นต้น
2. ศึกษาและจัดทำ�แนวปฏิบัติสำ�หรับการทำ� Regulatory Impact
Assessment (RIA) รวมทั้งเริ่มใช้กระบวนการ Regulatory Impact
Assessment (RIA) ในการออกกฎหมาย
3.	พั ฒ นากฎหมายให้ มี ค วามยืดหยุ่ น มี ลั ก ษณะเป็ น หลั ก การ
(Principle-based) และประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การความได้ สั ดส่ ว น
(Principle of Proportionality) ในการกำ�กับดูแล
4. ศึ ก ษาและหารื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำ�กับดูแลธุรกิจการเงินร่วมกัน

4.1.1 ปฏิ รู ป หลั ก เกณฑ์ ก ารกำ �กั บ ดูแลและ
		กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Regulatory
		 Reform) ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
		 ปัจจุบัน เพื่อลดอุปสรรคและต้นทุน

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

มาตรการสำ�คัญ

กลยุทธ์
4.1 พัฒนากฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำ�กับดูแล

เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยและรูปแบบในการกำ�กับดูแลที่รองรับการดำ�เนินธุรกิจประกันภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจประกันภัย

052

OIC

OIC

OIC

OIC

หลัก

สนับสนุน

BOT, SEC

TLAA, TGIA

TLAA, TGIA

TLAA, TGIA

ผู้รับผิดชอบ

2564 - 2566

4. เพิม่ บทบาทของสมาคมต่างๆ ในการกำ�หนดแนวปฏิบตั แิ ละมาตรฐาน
ในการดำ�เนินการ (Best Practice) ของภาคธุรกิจในเรื่องต่างๆ
เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดำ�เนินธุรกิจ

2567 - 2568

2564 - 2566

3. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และจัดทำ�แนวทางในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลและกฎระเบียบต่างๆ เช่น IFRS 17 เป็นต้น

1.	พั ฒ นากลไกและสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาและการให้
ความช่ ว ยเหลื อ บริ ษั ท ประกั นภั ย (Resolution Mechanism)
และนโยบายและกระบวนการในการบริหารภาวะวิกฤต (Crisis
Management)

2564 - 2568

2.	พัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การกำ�กับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs)

4.1.3 พัฒนากลไกและสร้างเครื่องมือ ในการ
		 แก้ ไ ขปั ญ หาของบริ ษั ท ประกั น ภั ย
		 ในการบริหารภาวะวิกฤต

2564 - 2565

1. ผลั ก ดั น การปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ จากการ
บั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภั ย
	ทางไซเบอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4.1.2 ป รั บ ป รุ ง ก ฎ หม า ย แ ล ะ ก ติ ก า ใ ห้
		สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลและ
		กฎระเบียบต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
		กับสภาวการณ์ปัจจุบัน

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

มาตรการสำ�คัญ

OIC

TLAA, TGIA

OIC

OIC

OIC

หลัก

สนับสนุน

BOT, SEC

TLAA, TGIA,
TFAC

TLAA, TGIA

ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)
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2564 - 2568

2564 - 2568

2565 - 2568

2566 - 2568

1.	สร้างมาตรฐานบุคลากรประกันภัยภายในประเทศที่มีความสำ�คัญ
ต่อระบบการประกันภัย เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
2.	พั ฒ นาหลั ก สู ต รในการอบรมและการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Workshop) ให้กบั บุคลากรในธุรกิจประกันภยั ในสาขาต่างๆ ที่จำ�เป็น
เช่น การอบรมทักษะที่จำ�เป็นหรือเพิ่มเติมสำ�หรับนักคณิตศาสตร์
ประกั นภั ย เพื่อให้ มี คุ ณ ภาพมากขึ้น การอบรมบุ ค ลากรในด้ าน
	ที่เกี่ยวข้องกับ IFRS 17 เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้
การจัดเก็บชั่วโมงการฝึกอบรม (CPD) เป็นต้น
3. ผลักดันให้สถาบันวิทยาการประกันภยั ระดับสูงมบี ทบาทในการพัฒนา
บุคลากรและเป็นศูนย์รวมงานวิจัยด้านการประกันภัย
4.	สนั บ สนุ นภา คธุ ร กิ จ ประกั นภั ย ร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาและ
หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรด้านต่างๆ
	ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการให้คำ�แนะนำ�
	นักเรียน/นักศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
	ที่ยังขาดแคลนในธุรกิจประกันภัย เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(Actuary) ผู้สำ�รวจภัย (Surveyor) และนักบัญชีด้านประกันภัย
(Insurance Accountant) เป็นต้น

4.2.1	สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจ
		 ประกันภัยและหน่วยงานกำ�กบั ดูแลให้มี
		 ทักษะและความชำ�นาญในเรือ่ งที่ส�ำ คัญ

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

กลยุทธ์
4.2 สร้างเสริมศักยภาพ และความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรประกันภัย

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)

มาตรการสำ�คัญ
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OIC, TLAA,
TGIA

OIC

SOAT, TLAA,
TGIA, TFAC

SOAT, OIC

หลัก

สนับสนุน

สถาบัน
การศึกษา

OIC

TLAA, TGIA

ผู้รับผิดชอบ

4.3.1
		
		
		

พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้ า น
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประกันภัย
ในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มูลและ
ระบบงานร่วมกัน

มาตรการสำ�คัญ
2565 - 2567

2564 - 2568

2564 - 2565

2564 - 2568

2.	พัฒนาฐานข้อมูลที่จำ�เป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย เช่น
ระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System : IBS)
ฐานข้ อ มูล การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Database)
ฐานข้อมูลด้านสขุ ภาพ (Health Database) ระบบฐานข้อมูลประกันภยั
รถยนต์ภาคบังคับ เป็นต้น ที่ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงและนำ�ไปใช้
ในการวางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
3.	สนับสนุนให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลในรูปแบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data)
และเปิดให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่เผยแพร่ในรูปแบบช่องทางแลกเปลยี่ น
ข้อมูลแบบเปิด (Open API) สำ�หรับภาครัฐและอุตสาหกรรมประกันภยั
4. ผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์
จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เชื่อมโยงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ผ่ าน Linkage Center ของกระทรวงมหาดไทย เชื่อมโยงกั บ
กรมการขนส่งทางบก ผ่าน web service เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
การมี พ.ร.บ. ของรถที่ไปต่อภาษี เป็นต้น

ระยะเวลา

1.	ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของ
หน่วยงานกำ�กับดูแลและภาคธุรกิจให้อยูใ่ นรูปแบบข้อมูลเชิงโครงสร้าง
(Structured data) ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable)
และเป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั้งธุรกิจ

กิจกรรมสำ�คัญ

กลยุทธ์
4.3 พัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่จำ�เป็นในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย

OIC

OIC

OIC

OIC

หลัก

สนับสนุน

TLAA, TGIA

TLAA, TGIA

TLAA, TGIA

บริษัทประกันภัย

ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)
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2564 - 2566

6. ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ห ารและพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันภัยแห่งชาติ

2564 - 2566

2564 - 2566

1.	พัฒนาศักยภาพบุคลากร เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำ�งาน ทัศนคติ
(Mindset) และทักษะของพนักงาน (Reskill & Upskill) ที่นำ�ไปสู่
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.	สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ส่ ง เสริ ม การทำ � งานที่รวดเร็ ว ด้ ว ยการนำ �
เทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในสำ�นักงาน
และให้บริการประชาชน

4.4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร กระบวนการ
		 ทำ�งานและนำ�เทคโนโลยีมาประยุกต์
		 ใช้ ง านเพื่ อ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
		 ปฏิ บั ติ ง านและการกำ �กั บ ดูแลของ
		สำ�นักงาน คปภ.

ระยะเวลา

2564 - 2568

5. ศกึ ษาและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมกี ารพัฒนาระบบงาน หรอื แอพพลิเคชั่น
(Central Platform/Application) ที่ใช้ร่วมกันในอุตสาหกรรม
ประกันภัย

กลยุทธ์
4.4 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานกำ�กับดูแลสู่ SMART OIC

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

กิจกรรมสำ�คัญ

มาตรการสำ�คัญ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)
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OIC

OIC

หลัก

OIC

สนับสนุน

สนับสนุน

TLAA, TGIA

ผู้รับผิดชอบ

OIC, TLAA,
TGIA

หลัก

ผู้รับผิดชอบ

OIC

หลัก

สนับสนุน

BOT	ธนาคารแห่งประเทศไทย
SEC	สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
MOE	กระทรวงศึกษาธิการ
MOF	กระทรวงการคลัง
MOPH	กระทรวงสาธารณสุข
MOL	กระทรวงแรงงาน
TFAC	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
MOAC	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2564 - 2566

3.	พั ฒ นากระบวนการกำ � กั บ ดู แ ลแบบอั ต โนมั ติ รวมถึ ง การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สำ � หรั บ การกำ � กั บ ดู แ ลและ
การตรวจสอบ และบู ร ณาการข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายใน
	สำ�นักงาน โดยใช้ Supervisory Technology (SupTech)

หมายเหตุ

ระยะเวลา

กิจกรรมสำ�คัญ

OIC	สำ�นักงาน คปภ.
TLAA	สมาคมประกันชีวิตไทย
TGIA	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
TIBA	สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
THAIFA	สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน
SOAT	สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
LIF	กองทุนประกันชีวิต
GIF	กองทุนประกันวินาศภัย

มาตรการสำ�คัญ

ผู้รับผิดชอบ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักงาน คปภ.)
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย
1. องค์ประกอบคณะอนุกรรมการ
1)		นายรพี	 สุจริตกุล															
		 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย
2)		นายวิชัย อัศรัสกร														
		 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
3)		 รองเลขาธิการ ด้านกำ�กับ													
4)		 รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์			
5)		 รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ												
6)		 ผู้แทนกระทรวงการคลัง													
7)		 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย											
8)		 ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์							
		 และตลาดหลักทรัพย์
9) รศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์ 														
		 ผู้แทนสถาบันการศึกษา
10) ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย 										
11) ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย										
12) ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย 											
13) ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย													
14) ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร 									
15) ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง				

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. อำ�นาจหน้าที่
1) กำ�หนดแนวทางและแผนการดำ�เนินงานเพื่อขับเคลอื่ นแผนพัฒนาการประกันภยั ให้บรรลุเป้าหมาย เสนอต่อคณะกรรมการกำ�กับ
		 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2) ให้ข้อเสนอแนะและทิศทางในการจัดทำ�แผนพัฒนาการประกันภัย ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและทิศทางในอนาคต
		 เสนอต่อคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) ให้รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนพัฒนาการต่อคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4)	ดำ�เนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักงาน คปภ.)
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2564 - 2568)
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รายชื่อคณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการดำ�เนินงานจัดทำ�แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4
1. องค์ประกอบคณะทำ�งาน
1)		นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์														 ประธานกรรมการ
		 ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร
2)		นางสาวอายุศรี คำ�บรรลือ														 กรรมการ
		 ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ		
3)		นางสาวประภาภัสร์ กุลปวโรภาส												 กรรมการ
		 ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
4)		นางสาวธนิตา อนุสนธิ์อดิศัย														 กรรมการ
		 ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และบัญชี
5)		นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต														 กรรมการ
		 ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสำ�นักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
6) 	นางจินดามณี ตั้งคุณสมบัติ														 กรรมการ
		 ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันภัย
7)		นางสาวอุบลวรรณ แสงตรง														 กรรมการ
		 ผู้อำ�นวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานวิเคราะห์ ๒
8)		นายชินพงศ์ กระสินธุ์																 กรรมการ
		 หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีด้านประกันภัย
9)		นางสาวมนัสชนก วชิรตรังสฤษดิ์													 กรรมการและเลขานุการ
		 ผู้อำ�นวยการกลุ่มงาน สำ�นักเลขาธิการ
10) 	นางสาวลลิษา ภัทรแสงไทย														 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มกฎหมายด้านพฤติกรรมทางการตลาด
11) 	นางสาวนัฏพร กีชานนท์															 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มกำ�กับธุรกิจประกันวินาศภัย
12) 	นางสาวลลิดา ภัทรแสงไทย														 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบ ๓/๑

2. อำ�นาจหน้าที่ของคณะทำ�งาน
1) จัดทำ� รวบรวม และพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของ
		สำ�นักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัยไทย
2)	พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำ�ข้อเสนอแนะแนวทางการกำ�หนดทิศทาง นโยบายและมาตรการดำ�เนินงานในการพัฒนา
		ธุรกิจประกันภัยไทยเพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการจัดทำ�ร่างกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4
3) ประสานงานกับหน่วยงานภายในสำ�นักงาน คปภ. ที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษาเพื่อการดำ�เนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
4)	ดำ�เนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการ มอบหมาย
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Executive
Summary

Office of Insurance Commission (OIC) implemented
three insurance development plans to direct
the development of Thai insurance industry. As a
result of implementation of the previous insurance
development plans, it can be seen that Thai insurance
industry has continuously shown its potentials, been
stable, and grown in consistence with economic and
social changes. The Insurance Development Plan
Vol. 1 (2006 – 2011) focused on reorganizing a structure
of insurance supervisory authority from the Department
of Insurance to OIC, amending the Life Insurance
Act and the Non-Life Insurance Act, and developing
insurance products to meet the needs and risk of
the people. The Insurance Development Plan Vol. 2
(2006 – 2011) had continuing a development an
insurance system in furtherance of the Insurance
Development Plan Vol. 1, focusing on building
a capacity for insurance system under the risk-based
supervision and examination to ensure that insurance
business has sufficient fund to hedge risks from
business operation and challenges arising from
changes in environment. Later, the Insurance
Development Plan Vol. 3 (2016 – 2020) was developed
and implemented with the primary objectives to
improve the insurance business regulation to align
with international standards and to protect people’s

insurance benefits. Therefore, a goal has been set to
enable “Thai insurance system to sustainably grow
and gain people’s trust”.
However, during the past 2-3 years, Thai insurance
industry has encountered many new challenges that
are totally different from those encountered in the past.
The world’s economic system has entered into the
New Normal where the world’s financial system is more
connected and the country’s economy is affected by
the global economic volatility. As a result, the
growth rate of Thai economy is lower than the past.
Furthermore, the country has faced many significant
factors, such as change in the population structure
resulting in the country entering the aging society,
environmental change, and advancement of
technologies and innovations. In addition, in the
beginning of the year, the world has faced the
outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),
which has widespread and significant impacts on
economy and society as well as people’s lifestyles.
People have to maintain social distancing and rely
more on technology and online transactions whereas
economic processes and supply chain come to a halt.
As a result, it is expected that Thai insurance industry
will have to face the changing global context and new
challenges.
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The Insurance Development Plan Vol. 4 (2021 – 2025)
is resulted from the brainstorming of relevant parties,
including insurance business sector and related
organizations. It was reviewed by the Insurance
Development Plan Sub-committee, which consisted of
representatives of various sectors, such as the board
members of the OIC Committee, the Ministry of Finance,
the Bank of Thailand, the Office of the Securities and
Exchange Commission, the Thai Bankers’ Association,
the Thai Life Assurance Association, the Thai General
Insurance Association, and academic institutions. The
Sub-committee was chaired by Mr. Rapee Sucharitakul,
a board member of the OIC Committee. The review
was carried out with the purpose to ensure that the
new insurance development plan will be appropriate,
flexible and can be adjusted to respond to the changing
situation and serve as a guideline for the Thai insurance
industry to be prepared for the changing global
environment, which is totally different from the past,
especially in terms of rapid technological advancement,
change in social structure, aging society, and economic
fluctuation as well as spread of the emerging disease.
Thus, the Insurance Development Plan Vol. 4 has
set the vision “in establishing a stable and sustainable
insurance system that facilitates a healthy competition
in the digital economy through the adoption of new
innovations and technologies, the public, the private
and the people will have an easy access to the insurance
as a risk management tool for the citizens’ well-being”.
The plan consists of four main strategies as follows:
STRATEGY 1
Developing and Encouraging Insurance Business
to Align Strategies and Business Models to the
New Environment
To enable the insurance business to become
more stable and be able to adjust itself to fit the new

environment by: 1) developing and enhancing the
insurance industry’s capability to apply technology
to business operations and enabling Thailand to
become InsurTech Hub in order to connect with
startup business and tech firms; 2) promoting the
development of channels, forms and methods to
help each group of people to have an easy access
to insurance at any time and also developing
insurance products that meet needs and risks of
the people; and 3) improving competitiveness,
reducing costs and enabling sustainable growth of
insurance companies by encouraging the business
sector to adjust its business models in a manner that
considers long-term sustainable growth. It is also
important to determine the procedures for preventing
insurance frauds in order to improve people’s trust.
STRATEGY 2
Cultivating Insurance Risk Management Culture
for the General Public and Private Sector
To put insurance into a part of daily life in order
to help the general public and private sector with risk
management and financial planning by: 1) reshaping
the people and private sector’s behavior and attitude
to realize the necessity of insurance and use insurance
as a part of their daily life and business operation, and
2) developing a mechanism to protect consumers’
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insured right by developing the capacity and quality
of insurance products offering and servicing process,
enhancing people good experience as well as improving
a market conduct and enhancing the capability and
quality of insurance intermediaries to ensure that they
are capable to provide advices relating to financial
planning and risk management while offering suitable
insurance products to individuals and private sectors.

To serve as a guideline for the Thai insurance
industry to be prepared for the changing
global environment, which is totally different
from the past, especially in terms of rapid
technological advancement.
“In establishing a stable and sustainable
insurance system that facilitate a healthy
competition in the digital economy through
the adoption of new innovations and
technologies, the public, the private and
the people will have an easy access to
the insurance as a risk management tool
for the citizens’ well-being”

STRATEGY 3
Promoting a role of the Insurance System in
Contributing to Sustainable Development of
Economic and Social Systems
To make the insurance system take part in driving
Thai economy and society by: 1) supporting risk
management and implementation of the public
sector’s policies with a focus on the use of insurance
for managing the national risks and supplementing of
the public sector’s policies; 2) enhancing a financial
stability of insurance companies to improve their ability
to take risk; and 3) encouraging an insurance industry
contribute to Thailand’s sustainable development in
terms of environmental, society and governance (ESG)
and using insurance system to play a part in moving
the country’s economy and society.
STRATEGY 4
Developing Insurance Infrastructure to Promote
Insurance Business
To provide insurance infrastructure and regulation
that support the insurance business by: 1) developing
laws and regulation for the insurance business to ensure
that they are up-to-date and meet the international
standards in order to improve competitiveness and
reduce operating costs; 2) strengthening the insurance
personnel’s capacity, knowledge and expertise;
3) developing the systems, databases and technologies
necessary for promoting and improving insurance
business by means of study and development of
technological infrastructure as well as data linkages
within an organization, with other organizations and
also with consumers. Developing a central systems and
database of the insurance industry to enable relevant
parties to make use of the data and systems together;
and 4) transforming OIC to be a SMART OIC by
improving personnel’s capacity and work methods and
applying technologies to internal processes and
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CHAPTER 1

Overview of
Insurance
Business
In 2020, Thailand’s economy has affected the worst
economic contraction since the 1997 Asian financial
crisis. The Office of the National Economic and
Social Development Council (NESDC) reported that
the Gross Domestic Product (GDP) of Thailand in the
fourth quarter of 2020 saw a contraction of 4.2%,
improving from the previous quarter’s 6.4% contraction.
In 2020, the Thailand’s economy decreased by 6.1%
compared with an expansion of 2.3% in 2019.
An improvement witnessed in the fourth quarter
was supported by the relaxation of COVID-19
control measures. Reopening of the country has
resulted in an increase in economic activities.
Thailand’s control of COVID-19 spread is quite
effective so are the government’s economic
rehabilitation and stimulus programs, which result in
continuous recovery of the economic situation and
eventually impact insurance business in the country,
which also has to face many challenging factors that
rapidly change. This requires the insurance industry to
alter its business operation to fit the changing situation.
Meanwhile, the insurance business has to encounter
challenges arising from the mega trends among the
VUCA World, which will require the development of
insurance business under the Insurance Development
Plan Vol. 4 to keep up with continuous changes.

Total direct premiums
852,729 million baht
Life Insurance Business

Non-life Insurance Business

600,013 million baht

252,716 million baht

Insurance Business Situation
The insurance business from January to December
2020 yields a gross direct premium income of
852,729 million baht, contracting by 0.22% (YoY),
comprising the gross direct premium income of life
insurance business of 600,013 million baht, contracting
by 1.73%, and that of the non-life insurance business
of 252,716 million baht, increasing by 3.55% year-onyear due to economic contraction resulted from the
COVID-19 epidemic, which has caused people to slow
down the spending and investment and a decrease in
the number of and revenue from foreign tourists. The
OIC has estimated Thailand’s insurance trend for the
year 2021 and expected that the insurance industry
will see an overall growth of -0.87% – 1.13% with
the life insurance business having the growth rate of
-1.37% – 0.63% and the non-life insurance business
having the growth rate of 0.32% – 2.32% while the
health insurance both from the rider of life-insurance
and non-life insurance may have a growth rate of
0.02% – 2.02% year-on-year. A current analysis of
Thailand’s insurance costs and competitiveness
can be summarized as follows:
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• Life Insurance Business in Thailand
1. There are a total of 22 life insurance companies,
consisting of 5 large life insurance companies with a total
share of 69% of the market, 6 medium life insurance
companies with a total share of 11% of the market,
and 11 small life insurance companies with a total
share of 6% of the market.
2. The distribution channel with the largest
market share of 49% is insurance agents, followed
by a bancassurance with a share of 44%, and other
distribution channels with a share of 7%.
3. With regarding to life insurance underwriting,
the savings insurance policies are the most underwritten
at 56%, followed by whole life insurance policies at
22%, group life insurance policies at 11%, unit-linked
life insurance policies at 6%, and other life insurance
policies at 5%.
4. Concerning a return on equity (ROE), it is found
that 1 large insurance company has the ROE of
5% – 10%, other 4 large insurance companies
have the ROE of 10% – 20%, 1 medium insurance
company has the ROE of 0% – 5%, 3 medium
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insurance companies have the ROE of 5% – 10%,
and 2 medium insurance companies have the ROE
of 10% – 26%. Meanwhile, there are as many as
5 small insurance companies having negative ROE
ratio, 2 small insurance companies have the ROE
of 0% – 5%, 2 small insurance companies have
the ROE of 5% – 10%, and the other 2 have the
ROE of 10% – 20%.
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“Reopening of the country has resulted
in an increase in economic activities.
Thailand’s control of COVID-19 spread
is quite effective so are the government’s
economic rehabilitation and stimulus
programs, which result in continuous
recovery of the economic situation and
eventually impact insurance business
in the country.”

5. Acquisition cost: it is found that Thai insurance
business’ acquisition cost is higher than that of other
Asian countries. Thailand’s acquisition cost is at 16%
while it is 15%, 13%, 8%, and 4% for China, Malaysia,
South Korea and Taiwan, respectively. However, the
operating cost of Thailand’s insurance business is at
7%, which is less than that of China and Malaysia,
both of which have the operating cost of 10%, whereas
South Korea and Taiwan have the operating cost of
6% and 4%, respectively.
Based on the above data, it can be seen that the
life insurance business still has to rely primarily on the
distribution channel of insurance agents. Therefore,
the cost is very high compared to that of other
countries. As a result, Thailand’s life insurance business
has a lower rate of profitability. Moreover, the life
insurance business has to pay benefits at the time
when the interest rate is low since most of the insurance
policies in the portfolio are endowment ones. Thus,
small companies, which account for over half of the
industry, might be of concern.

12 Large
companies
24 Medium
companies

Market share of Non-Life
insurance business in Thailand

22 Small
companies

67%

30%
3%

Accident
insurance

Property
insurance

Fire
insurance

Health
insurance

Proportion of non-life insurance in Thailand

Small

Motor
insurance

Medium

Non-Life insurance companies in Thailand

Large

• Non-Life Insurance Business in Thailand
1. There are a total of 58 non-life insurance
companies, most of which are medium and small ones.
There are 12 large companies with a total share of 67%
of the market, 24 medium companies with a total share
of 30% of the market, and 22 small companies with
a total share of 3% of the market.

2. The distribution channel with the largest
market share of 58% is insurance brokers, followed
by the bancassurance with a share of 14%, insurance
agents with a share of 13%, and other distribution
channels with a combined share of 15%. The major
line of non-life insurance business is a motor insurance
at 59%, followed by an accident insurance at 13%,
a property insurance at 10%, a fire insurance at 4%,
a health insurance at 4%, and other non-life insurances
at 10%.
3. Acquisition cost: it is found that the acquisition
cost of non-life insurance business in Thailand is
higher than that of other Asian countries. Thailand’s
acquisition cost is as high as 35%, while it is at 21%,
19%, 11%, and 10% for China, Taiwan, Malaysia,
and Singapore, respectively. Thailand’s average
combined ratio, which is calculated by dividing the
underwriting expenses with net premium earned, is
as high as 109% while it is at 99% for Taiwan, at 92%
for Singapore and Malaysia, and at 89% for China.
From the above data, it can be seen that the
non-life insurance business still relies primarily on the
distribution channel of insurance brokers. Therefore,
the cost is very high compared to that of other
countries, resulting in low rate of profitability.
Moreover, since the price competition is more intense,
especially with motor insurance whose operating cost
continuously increases, small insurance companies
have to quickly adjust and improve their business
operations to increase their competitiveness.

Other non-life
insurances
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CHAPTER 2

Opportunities and Challenges
for Thai Insurance
Industry

Sufficiency and adjustment of
personnel to keep up with changes

Use of technology for
data storage and linkage
Limited income limits
accessibility.

More severe
disasters

Improvements in Related
Rules and Regulations
Emerging risks affecting
business adaptation

Public asset insurance and an opportunity
to invest in mega projects
Lack of people’s
trust
People have no
financial plans

Aging society and
health expenditure

Rapid technological
change

Insurance knowledge and
understanding
Changing consumer
lifestyles
Price competition and
increased costs

Economic recession and
low interest rate

Significant Opportunities and Challenges
Currently, Thai insurance industry has to
encounter changes in the new world context (New
Normal) and various factors that have significant
impacts on the insurance industry, such as an increase
in rules and regulations (compliance), climate change,
behavior of customer in digital age, aging society,
economic trends, and application of insurance
technology (InsurTech). Moreover, the outbreak of
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has greatly
impacted the economy and society as a whole

as well as people’s lifestyles. People have to practice
social distancing and rely more on technology and
online transactions. Furthermore, the disease has
resulted in disruption of economic processes and
supply chain. A review of related studies conducted
and data collected on the current insurance business
conditions and impacts caused by internal and external
factors indicates that opportunities and challenges
for Thai insurance industry are as follows:
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1. Rapid Technological Change
Technology advances rapidly and plays an
important role in people’s daily life. Additionally,
globalization had resulted in speedy communication
and transportation. Technology is introduced to change
an organization’s operations (digital transformation),
resulting in many innovative products and services.
Automation system plays more important role in
services and makes an access to data more accurate
and convenient.
A survey conducted by Gartner in 2019 has shown
a technological change and its application to insurance
business as follows:
1) Analytics: using tools to analyze data in order
to understand the situation and needs will be useful
for making an informed decision and carrying out
required actions;
2) Automation: most of the work processes
will be automated to make the operations more
convenient and faster;

3) Internet of Things (IoT): devices can be
linked with a network to collect and exchange data.
As a result, data obtained are comprehensive and
can be used to for more accurate calculation or
forecasting;
4) Wearables: devices that can gather data from
wearers, such as smart watch and smart band, make
it possible to know more about the wearers and
understand their specific risks. Such data can be used
to properly design products or determine insurance
premiums;
5) Autonomous Vehicles: since autonomous
vehicles are used more widely, it is necessary to
adjust motor insurance coverage to respond to the
autonomy that changes driving behavior and risk
level;
6) Connected Home: Devices and residential
systems that are connected to the internet can tell
changes within the residence, such as abnormal
increase of temperature or humidity and intrusion
of unauthorized persons. Therefore, it is capable of
providing information on potential risk.

A technological change and its application to insurance business
Analytics

Automation

Internet of Things : IoT

Wearables

Autonomous
Vehicles

Connected Home

Artificial
intelligence: AI

Blockchain

Motor Telematics

Source : Gartner
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One of a data storage methods done by distribute
data into parts, chain them together, encode
and store in every computers on the server.
By doing this, Timestamp and Modification
of every data is accounted.

Top 5 Blockchain trends in 2021
Money and
Banking

Money and
Banking
Money and
Banking

Money and
Banking
Money and
Banking

Source : www.dga.or.th

7) Artificial intelligence (AI): AI has data
management capability, which makes it possible
to see future trends from such data and leads to
evaluation and analysis of users’ risks. It also helps
with calculation of premiums of all kinds of insurance
policies and facilitates other processes;
8) Blockchain: the blockchain technology offers
security, trustworthiness, and credibility without a need
for an intermediary to verify correctness. This helps
reduce expenses, accelerates processes, reduces risks
and fraud. Blockchain can be applied to insurance
processes, such as recording of insurance contracts and
claims procedures; and
9) Motor Telematics: devices installed in
automobiles can collect and exchange data used to
analyze driving behavior. Telematics system records
such data as locations, coordinates, travel information
and driving patterns.
Introduction of technology will change the
insurance industry and help increase the performance
in various aspects. New products and services that
can better meet customers’ need will be created to
ensure that customers will have more convenience
and better experience. This will also increase more
opportunity for insurance business. Moreover,
promotion of InsurTech or startups in Thailand will
provide insurance industry with innovations to
improve the capacity and competitiveness of Thai
insurance companies, leading to sustainable growth of
insurance business.
Simultaneously, technological advancement
increases cyber risk, which may cause damage to

money, data and consumers’ trust confidence.
Therefore, regulatory body and insurance business
sector need to have an approach for managing the
risk that may arise from applying digital technology to
business operations. Moreover, it is necessary to establish
the measures to regulate the application of technology
to insurance business operations. The regulatory
body needs to be well prepared for regulation and
supervision under the environment where technology
keeps changing and take such factors as new market
players, distribution channels, and supervisory technology
(SupTech). The regulatory body also needs to encourage
the business sector to use technology for compliance
with regulations and laws (RegTech).

Use of Technology
2014
2019
Internet
Mobile banking

4%
37% 82%

Online
Shopping

74%

4%

71%

Source: Kepios (DataReportal)

2. Changing Consumer Lifestyles
Consumers gradually change their lifestyles and
behaviors. They need new products and relevant
information to make a decision. There are new
channels through which consumers can have quick
access to insurance. Therefore, it is essential for
insurance business to develop new body of
knowledge to contribute to development and
understanding of different phenomena or behaviors,

The uses of Mobile Banking
in Thailand
2015

Value (billion THB)
Users

2016

2017

2018

2019

2,800

5,849

9,539

17,501

24,408

13,918,815

21,151,583

32,143,467

46,004,931

60,084,145

Source: Kepios (DataReportal)
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which will enable the insurance industry to obtain
benefits and enjoy sustainable growth.
According to a survey by Kepios (DataReportal),
it is found that in 2019, around 82% of Thai population
had access to the internet. Use of mobile banking,
including online shopping (via smartphone), has
increased greatly during the past five years since online
payment system and delivery technology have been
more effective. Moreover, online shopping platforms
allow customers to study and compare products’
qualifications, read other customers’ reviews, and
choose products suitable for themselves so a lot of
people change their consumption behavior and turn
to purchase products and services online. Concerning
insurance, consumers also study relevant information
before deciding to purchase insurance policies. There
is also a tendency for more customers to purchase
insurance policies via online channels. As a result,
many insurance companies are interested in offering
their insurance products for sale online and plan to
develop mobile applications from which the insured
can easily and conveniently view data and operations.
Increased Health Expenditure (2009 – 2019)
(Unit: Million Baht)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Treatment
Medicine

Source: Office of the National Economic and Social Development Council

3. Aging Society and Health Expenditure
The Office of the National Economic and Social
Development Council indicates that Thailand has
become an aging society with the number of elderly
persons growing continuously. In contrast, the number
of working age population and children tends to
decrease. According to the Official Statistics
Registration Systems of the Department of Provincial
Administration, it is found that in 2018, the elderly
people accounted for 16.46% of the total population
of Thailand. It is estimated that in 2023 the number
of elderly persons will increase to the point that
Thailand comes the aged society. The elderly persons
are expected to represent 30% of the total population
in 2037.
Meanwhile, the Impact of Aging Population on
Economic Growth by Bloom et al. (2010) and Nagarajan
et al. (2013) indicates that becoming an aging society
affects economic expansion, consumption expenditures
and savings of the people, financial burden of the
country, and human resources. A decrease in the
number of working age population and an increase of
elderly persons will result in a narrower tax base while
the government’s expenditures on healthcare, public
health and welfare increase continuously.
Based on data of the Office of the National
Economic and Social Development Council (NESDC),
Thailand’s health expenditure has increased quickly with
the compound annual growth rate (CAGR) from 2009
to 2019 is 7%, which is in line with a report on impacts
of the aging society on Thailand’s economic system
developed in 2010 by Sasipen Poowapanit, which
revealed that becoming an aging society had impacts on
health expenditure, which also tended to increase.
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Aging Society situation in Thailand

2023

In
It is estimated that the number of elderly
persons will increase to the point that

Thailand comes the

Aged Society

Prediction
The elderly persons are

70%
30%

30%

expected to
represent
of the total population

in
2037
Thailand’s health expenditure
has increased quickly with the
compound annual growth rate (CAGR) from

Source : Office of the National Economics and Social Development Council (NESDC)

4. Price Competition and Increased Costs
Insurance companies’ operating costs increase
as a result of underwriting expenses, claims, and
insurance frauds. Currently, price competition in
insurance market is intense, either in terms of
insurance premiums or the protection that meets
customer needs. A decline in premiums of certain
types of insurance impacts insurance companies’
performance and long-term growth.
Results of a study show that 5 life insurance
companies from a total of 22 companies (excluding
reinsurance ones) have negative ROE whereas
3 other companies have the ROE under 2%. However,
5 insurance companies with negative ROE are small
companies. An analysis reveals that the net loss is
Price Competition and Increased Operating Costs
of Non-Life Insurance Business (Unit: Baht)

2009 to 2019

mainly caused by an increase in the expenditure and
a decline in insurance earned premiums. The average
cost of a new insurance policy is about half of the
premium income, which is quite a high rate.
Moreover, information on the ratio of cost to
premium classified by company size indicates that
all of the small, medium and large companies
have the combined ratio exceeding the standard
value, which should not be over 100%. The high
acquisition cost of a policy affects business operations,
especially profit, which may result in unsustainable
business operations in the future.
According to the statistical data on premium income
and premium income ratio in 2018, it was found that
a motor insurance accounted for 59% of the non-life
insurance products, followed by an accident insurance
Thailand 7-Year Government Bond Yield (2013 – 2019)

19
20
14
20

2013
15
20
16

20
17

20
18
20

2014

2015

2016

2017

2018

2019

19
20

Average Premium per Policy

7%

Combined ratio

Source: Office of the National Economic and Social Development Council

(Data as of July 2020) The policy interest rate is reduced from 0.75%
to 0.5% per annum (Data as of August 2020).
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at 13%. It can be seen that the insurance products
sold involved motor insurance, which had to deal with
a price competition, a significant problem of non-life
insurance business. Price competition and increased
operating costs of the non-life insurance business
can be seen from a continuous decline in the average
premium per policy during over the past 6 years.
This is opposite to combined ratio, which continues
to grow each year, affecting the non-life insurance
companies’ operations..

to decrease from 3.98% in 2013 to 1.54% in 2019.
This affects the rate of return on investment, which
must be sufficient for the contractual return of the
endowment insurance product, which is of great
proportion in the insurance portfolio, and the
expansion rate of non-life insurance premium, which
corresponds to the expansion of economic and
investment transactions.

5. Economic Contraction and Low Interest Rate

A survey of 600 people’s opinions towards Thai
insurance business shows that Thai people’s overall knowledge and understanding of insurance is at
a moderate level. The respondents report positive
feeling towards insurance concerning to protection
provided by insurance policies and easy process to
purchase insurance policies. They also state that they
are aware of the importance of insurance. However,
the respondents do not have knowledge and
understanding of certain issues, such as differences
among types of insurance products, conditions and
protection of the policies, technical terms, definitions,
and preparation of insurance documents. At present,
there is no tool to effectively assisting customer
to choose the insurance product that meets their
individual need and risk profile, such as a website or
application that collects all of the available insurance
products to compare the premium rates, benefits, or
conditions of the policies easily and completely.

Thailand’s economic contraction results in
reduced income of insurance companies due to low
interest rate. This is in line with the global economy,
which tends to slow down. Export of goods (excluding
gold) contracts continuously. Other negative factors
include the outbreak of COVID-19, political situation
between the United States of America and Iran,
and China-U.S. trade war, which affect the production,
export, and investment of Thailand’s private sector.
Simultaneously, the International Monetary Fund
(IMF) projected Thailand’s economy to contract
by 7.7% in 2020 while the Bank of Thailand
downgraded its forecast of Thailand’s economic
outlook to an 8.1% contraction.
Furthermore, information on Thailand 10-Year
Government Bond Yield reveals that bond yield during
the past 7 years was at a low level and continued

6. Insurance Knowledge and Understanding
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7. People Having No Financial Plan
People cannot buy insurance products due to
limited income and financial resource. Moreover, they
have no financial plans and do not use insurance as
a tool to get financially ready for their retirement.
According to the report on savings of the country
developed by the Government Savings Bank’s (GSB)
Grassroots Economics and Business Research Center,
in order to have enough money for retirement, a
person should have not less than 4 million baht of
savings. However, the average savings of Thai people
is only 11,944 baht per year. Regarding the average
household income and expenditure, the National
Statistical Office estimates that monthly income
of Thai household in 2022 will grow 1% less than that
of 2019. Such circumstance is caused by an increase in
unemployment rate of the country due to economic
recession, a decrease in number of workers and
average working hours per person as well as recession
of wage rate and structural factor caused by retirement
of workers in accordance with population structure,
replacement of workers with technology. These are
some factors contribute to a decline in income growth
rate of Thai population in the future. Moreover, it is

“People have no financial plans and do not
use insurance as a tool to get financially
ready for their retirement.”

estimated that the average monthly expenditure
per household in Thailand in 2022 will grow by 0.2%
compared to 2019, most of such expenditure is not
for consumption purpose.
According to a research study conducted by
Society of Actuaries in 2018, it is found that 60% of
a total of 767 respondents all over the country thought
that they started saving up too late or had not begun
saving up for their retirement yet. The finding is in line
with result of a survey of opinions of 600 respondents
towards Thai insurance business, which indicated that
69% of the respondents saved up for their retirement
and three most popular saving methods included
bank/cooperatives deposit, purchase of insurance
policies, and savings with the Government Pension Fund
(GFP), respectively. However, only 7.4% of those who
saved up for their retirement were confident that their
savings would be definitely enough for their retirement.

Financial plans of Thai people
3 most money savings method
bank/cooperatives
deposit

1st

Purchase of
Life-Insurance
policies

2nd

savings with
the Government
Pension Fund

3rd

60%

of all
respondents

all over the country thought that

they
started
saving up too late
or had not begun saving up
for their retirement yet

of those who saved up for their retirement
7.4%
were confident that their savings would be definitely enough for
ที่มา : Society of Actuaries
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their retirement.
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Main issues affecting people’s
confidence in insurance industry
Trustworthiness and good reputation

of an insurance company

Insurance intermediary’s provision of

accurate and complete
information

during the offer for sale process

Claim
procedures,
especially the process of filing a claim
for compensation

8. Lack of People’s Trust
For Thailand, not many people are protected by
insurance policies because they have unpleasant
experience about insurance, such as not having enough
understanding of conditions for protection under
insurance policies or improper market conduct of
insurance intermediaries.
According to a survey of 600 respondents on
Thai insurance business, it is found that confidence in
insurance industry was one of major factors resulting
in people’s need to purchase insurance products.
Three main issues affecting people’s confidence are
summarized as follows:
1) Trustworthiness and good reputation of
		 an insurance company has impact on
		 a decision to purchase an insurance product
		 of such company;
2) Claim procedures, especially the process
		 of filing a claim for compensation, are
		 complicated, difficult to understand, or take
		 too long, causing people to have bad experience
		 and negative attitude toward the insurance
		 industry as a whole; and
3) Insurance intermediary’s provision of accurate
		 and complete information during the offer for
		 sale process: if there is any misunderstanding
		 between the intermediary and the insured,
		 there could be trouble in the future claim
		 process. Good after-sale service will also give
		 a good insurance experience.

9. Limited Income Limits Accessibility
Thailand is facing social inequality or wealth and
opportunity gap between the rich and the poor,
which has widened. This results in the poor’s limited
access to financial services. According to Credit
Suisse’s 2018 Global Wealth Report, Thailand now has
the largest wealth gap in the world. The richest 1%
in Thailand controls 66.9% of the country’s wealth.
Meanwhile, the National Statistical Office’s 2017
Survey of Household Economic and Social Conditions
reveals that 81.40% of the Thai population have
moderate to low income (not over 15,000 baht per
month). Limited income causes people to be unable
to access the insurance system.

According to Credit Suisse’s 2018
Global Wealth Report, Thailand now has the

largest
wealth gap
in the world
Controls

Of Thai population

of the country’s
wealth

Source : Credit Suisse

According to a survey of 600 respondents on
Thai insurance business, it is found that the main reason
the respondents did not purchase insurance products,
either life or non-life one, was financial unpreparedness
or limited income. When looking into statistical data
on proportion of policy purchasers, it is found that
70% of those who did not buy life insurance policies
and 51% of those who did not buy non-life insurance
policies stated that they did not have enough income
so they could not access the insurance system.
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Eastern Economic Corridor
(EEC)
The Eastern Economic Corridor (EEC) Development Plan under
the scheme of Thailand 4.0 Strategy is an area-based development
initiative aiming to revitalize the Eastern Seaboard. The Eastern
Economic Corridor Office of Thailand (EECO) has the primary goal
to promote the investment to upgrade the country’s industry,
improve competitiveness and contribute to long-term growth
of Thailand’s economy.

Thailand (2019)

Inflation

GDP

GDP growth rate

GDP per capita

(%)

(%)

(billion USD)

(USD)

Source : CEIC

10. Public Asset Insurance and Opportunity
		 to Invest in Mega Projects
The public sector has not utilized the insurance
to help absorb the risks involving its assets. Moreover,
the country is implementing many mega projects and
infrastructure ones so it is an opportunity to use the
insurance to reduce operating costs and manage risks
for the public
The Eastern Economic Corridor (EEC) Development
Plan under the scheme of Thailand 4.0 Strategy is
an area-based development initiative aiming to
revitalize the Eastern Seaboard. The Eastern Economic
Corridor Office of Thailand (EECO) has the primary goal
to promote the investment to upgrade the country’s
industry, improve competitiveness and contribute
to long-term growth of Thailand’s economy. In the
initial phase, certain areas in three provinces,
including Chonburi, Rayong and Chachoengsao, would
be upgraded into the Special Eastern Economic
Corridor Zone to benefit from systematic and efficient

development through administration mechanisms
under supervision of the Eastern Economic Corridor
Policy Committee, which is presided by the Prime
Minister. This project is an opportunity for the insurance
system to help manage the risks and invest in
such project, which promotes expansion of urban
community. Therefore, the insurance business will
have an opportunity to further expand along the
community after most of the sale of insurance products
was concentrated in Bangkok.
11. Emerging Risks Affecting Business
		Adjustment
Rapid environmental change both in and outside
the country causes emerging risks, which have to be
managed properly to ensure that insurance companies
are secure and able to solve problems and operate
during the time of crisis. Emerging risks pressure
insurance companies to adjust themselves in order to
be prepared to deal with changes promptly and able
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“Climate change is a problem that the whole
world keeps an eye on since it accelerates
and gives rise to other natural disasters,
such as earthquake, storm, flood and
drought, which become more frequent
and severe. People’s lives and properties
are at risk of loss and damage. Moreover,
tremendous loss may be caused to
the economy.”
to operate during the period of such risks. Some of
the emerging risks include the outbreak of COVID-19,
socioeconomic risks, such as trade war between
countries, global political conflicts, people’s spending
behavior and aging society, and digital risks, such as
cyber threats or risks arising from the use of technology.

loss and damage. Moreover, tremendous loss may be
caused to the economy. According to Swiss Re, in 2019
there were as many as 317 disaster, causing economic
loss totaling to 146 billion USD. Of this amount, 60
million USD loss is caused to the insurance system. For
example, last year Chicago was affected by polar vortex, causing people to suffer the cold temperature of
-50oC. Moreover, ice melt on Mount Everest caused
a lot of injuries and deaths. These were unprecedented
events.
The value of damage and losses caused by frequent
disasters, such as flood, drought and storm, reveals

12. More Severe Disasters
Climate change is a problem that the whole world
keeps an eye on since it accelerates and gives rise to
other natural disasters, such as earthquake, storm,
flood and drought, which become more frequent and
severe. People’s lives and properties are at risk of

Flood

Storm
Source: Department of Disaster Prevention and Mitigation

Drought

2018
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2015

2014
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2017

2016

2015

2014

Estimated Value of Damage and Losses Caused by Disasters in Thailand
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Addition of rules and regulations will
enable insurance industry to meet strict
standards and obtain people’s confidence.
New accounting standards
(IFRS 17)

Market Conduct

that climate change is a significant factor that affects
insurance business’ risk management. The general
public and private sector begin to realize the
importance of protection or risk management tool and
give importance to environmental issues. Therefore,
it is an opportunity for insurance business to expand
the market and develop insurance products to handle
potential risks since disasters are unpredictable or
hard-to-predict harm that may cause tremendous
damage and losses. At present, Thai insurance
industry cannot assume all of the risks so it has to
rely on reinsurance companies overseas. Therefore,
it is challenging to strengthen Thai insurance business’
capacity to assume more risks.
13. Improvements in Related Rules and
		Regulations
International standards have been revised in many
aspects to meet the changing environment of business
operations and emerging risks. Relevant laws and
regulations as well as supervision have to be adjusted to
meet the current situation, be flexible, reduce repetition,
be practical, and cover new issues. A discussion with

Data Privacy Law

Cyber Security Law

representatives of insurance business sector and related
parties indicates that an addition of rules and regulations,
such as new accounting standards (IFRS 17), Market
Conduct, Data Privacy Law, and Cyber Security Law, has
impacts on work processes and operating expenses of
insurance companies since there are extra expenses to
prepare for complying with revised laws and regulations.
However, addition of rules and regulations will also
enable insurance industry to meet strict standards
and obtain people’s confidence. Therefore, rules
and regulations should be flexible, appropriate, and
consistent with the current situation.
14. Sufficiency and Adjustment of Personnel
		 to Keep Up with Changes
The changing context of insurance business leads
to a need for personnel with specialized and new
skills. At present, it is found that there are less than
100 actuaries who are certified by the OIC. Moreover,
a questionnaire survey of business sector reveals that
key competencies that insurance business is in demand
for include actuarial science, information technology,
and accounting standards. However, Thailand 4.0 policy
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requires development and promotion of professionals,
such as actuary, accountant, physician, information
technology developer. The government supports an
addition in number of personnel in the fields in demand
both in the country and overseas and enhance the
potentials of such personnel to have additional skills,
such as languages. This is considered a good opportunity
for the insurance industry to have more personnel with
the required skills.

“The COVID-19 pandemic is considered
an opportunity for the insurance sector since
it has made more people become aware of
the importance of the insurance to absorb
the risks arising from the pandemic. The focus
is shifted to the insurance policies protecting
from impacts of the interest situation and
cover COVID-19.”

15. Use of Technology including
		 Data Storage and Linkage
Information technology advances quickly and plays
an important role in people’s daily life. Additionally,
globalization has resulted in speedy communication
and transportation, resulting in change to the
approaches of business operations. More companies
use data to gain business advantage. The insurance
industry needs a variety of data, such as insurance and
claims data, for risk analysis and evaluation.
Having a central database or a shared database with
a massive amount of data will enable the insurance
industry to grow and strengthen its business operations
with support from such data. Linkage and exchange
of data with other industries and business sectors will
also be helpful to development of products or services
and to improvement of people’s quality of life. The
insurance business can develop insurance products
that better meet customer need, reduce the cost of
preparation of repeated data, and facilitate customers
by enabling them to use online services. Technology

Source : www.etda.or.th

Popular Technology careers in 2021

Data Analysts

Digital Marketing and
Strategy Specialists

A.I. and Machine
Learning Specialists

Big Data Specialists

Software and Applications
Developers

can also support operations of startups that wish
to do business in the insurance industry or even the
existing small and medium insurance companies.
Regulators can benefit from using more data for
supervision of insurance companies.
16. Opportunities and Challenges		
		 from the Covid-19 Pandemic
		 for the Insurance Industry
The COVID-19 pandemic has affects the whole
world in terms of economy, society and ways of life.
The International Monetary Fund (IMF) lowered its
global growth forecast for 2020 to a contraction of
4.9%, from the positive growth rate of 3.3%. The Federal
Reserve Bank (FED) stated that the COVID-19 pandemic
affected economic activities in many countries. Then,
the Monetary Policy Committee resolved to reduce the
interest rate from a range of 1% – 1.25% to 0% – 0.25%,
which was lower than that during the Hamburger Crisis
in 2008 – 2009. It was expected that this measure would
significantly stimulate short-term economic activities.
Such situation negatively impacted Thailand’s overall
economy. Moreover, the Bank of Thailand adjusted
the policy interest rate to a record low of 0.5% in
May 2020 and forecast a GDP contraction of 8.1% for
June 2020.
As for insurance business, the Thai Life Assurance
Association estimated that the total life insurance
premium earned for 2020 would contract by 3% - 5%
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Life Insurance Premium
2020

2019

-2.63%

-1.75%

Non-life Insurance
Premium
2019

-5.2%

2020

+2.5% to +3.5%

Estimated Life Insurance
Premium

Estimated Non-life
Insurance Premium

2021

2021

Grow from -1% to +1%
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Grow from 0% to +5%

Source : The Thai Life Assurance Association and Thai General Insurance Association

(from a contraction of 2.6% in 2019) as a result of
global economic recession and a decrease in interest
received from investment. With regard to non-life
insurance, the Thai General Insurance Association
estimated that total premiums earned directly from
non-life insurance policies for 2020 would contract
by 5% (from a contraction of 5.2% in 2019) due to
economic recession, cancellation of third party liability
insurance policies by many businesses, causing a loss
of more than 50% of the premiums, especially from
large hotels that had to stop operating because there
were no customers.
However, the COVID-19 pandemic also offers
an opportunity for the insurance sector since it has
made more people become aware of the importance
of the insurance to absorb the risks. Many people
have an opportunity to try insurance products because
many insurance companies have persuaded the
people to try the COVID-19 insurance for free to
promote the insurance product. Moreover, the
insurance sector has an opportunity to shift to the
insurance policies that focus on protection against
impacts of the interest situation to reduce the role of
those policies that focus on compensations. People
are encouraged to have health insurance policies
since they cover COVID-19.

The outbreak of COVID-19 has resulted in the
need for social distancing that changes customer
behavior. More customers purchase insurance policies,
especially the COVID-19 ones, via online channels,
either the insurance companies’ own applications
and websites or those of the insurance brokers.
The number of COVID-19 insurance policies sold hits
a record high in just a few months. As of 30 December
2020, more than 9 million of COVID-19 insurance
policies have been sold all over the country. This
circumstance shows that people tend to be more
familiar with online purchase of insurance products.
Moreover, customers can have access to insurance
information through a variety of channels, especially
the social media that disseminate the information
quickly and comprehensively. This enables the
customers to compare the protection provided by and
premium of each policy on their own. With affordable
premiums, it is easy for customers to make a decision
to buy the policies.
This is also a significant opportunity to strengthen
the insurance industry by accelerating the digitalization
of all related processes and solving any problems that
take the customers too much time to complete their
purchase of insurance policies, such as the processes
where customers have to deal with papers or that have
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COVID-19 insurance policies in Thailand
30 December 2020 9 million policies
31 March 2021 11 million policies

171 million THB worth of claims are paid
Source : OIC

to be mainly managed by insurance intermediaries.
It is also important to accelerate the development of
digital platforms to facilitate all relevant stakeholders,
including in selling the policies or communicating with
consumers. Technology should be used in all processes
of the business, such as risk assessment and claims
processing. The insurance personnel, including sales
representatives, should be provided with an opportunity
to improve their skills through online channels to ensure
that they can improve their skills and competencies
continuously even when they do not go to the office.
Besides, technology should be used in the regulatory
processes, such as approval of insurance products,
transmission and receipt of data between regulatory
body and the business sector. The insurance industry
will have an opportunity to create a customer journey
in digital format (digital journey) to offer the insurance
products and services for sale. This will enable the
consumers to have more understanding of buying
insurance policies via digital platforms and become
more familiar with conducting financial transactions
online.

However, in the case where there may be more
deaths from COVID-19 and if the pandemic gets worse
in the future to the point that it may significantly affect
the insurance business that a lot of compensations has
to be paid, the insurance companies have to prepare for
such situation by considering any factors relating to the
spread of the disease and adjust the risk management
within their organizations accordingly.

“The COVID-19 pandemic has made more
people become more familiar with purchasing
insurance products online. Online channels
allow them to compare the coverage
and premium of each policy on their own
and easily make a decision to buy the policy
if they consider that the premium is
affordable.”
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CHAPTER 3

Landscape of Thai Insurance Industry
in the Future
With changing context and environment, either
technological advancement, consumer behavior, aging
society, or economic condition, it is necessary for
Thai insurance industry to develop and adjust to
keep up with such changes. Insurance companies and
intermediaries, distribution channels, insurance

products and regulatory body all need to make
improvements in order to contribute to sustainable
growth of Thai insurance industry and ensure that it
can compete at international level. Therefore, the
competitive landscape is established as follows:
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Insurance
Business
Sector

The insurance business has applied technology to major activities and also developed central
database and work system to increase its competitiveness, reduce operating costs, and
prevent insurance frauds. As a matter of fact, large companies have the potentials and
resources to invest in technology or may cooperate with partners to seek an opportunity to
develop innovations and adjust business operations. Meanwhile, medium and small companies
tend to have limited resources and funds and need support from regulatory body or seek
partners in order to keep up with changes and new environment. Besides, proper measures,
such as transfer of business or combination of companies, have to be in place to support
those companies that are not able to adjust themselves to keep up with changes and protect
stakeholders who may be affected.
Life Insurance

Non-Life Insurance

Distribution
Channels

Distribution channels for a life insurance
become more hybrid. For simple,
non-complicated life insurance products
will be offered through an online. For
other products, insurance intermediaries
remain the primary distribution channel.
Technology is adopted as a tool to better
give advices and offer the products for sale.
Moreover, insurance intermediaries have to
adjust their role to become a person who
gives knowledge, assess risks, and provides
advices on financial planning to people.

Non-life insurance products, especially
personal lines, are mostly sold via digital
channels. However, commercial line
products are primarily offered for sale by
insurance intermediaries.

Insurance
Products

Life insurance products will emphasize
more on protection products such as health
insurance products, products for elderly
and retired persons to provide diverse
protection and meet specific needs.

There are more product diversification
other than a motor insurance product. New
products are developed to meet specific
behavior and need of consumers. Also, an
effort is made to develop the insurance
products to meet needs of low-income
people and farmers.

Regulatory
Body

The supervisory body has an important role in facilitating the development of insurance
infrastructures, such as laws and regulations, insurance personnel, insurance data center, and
central platforms, to reduce operating costs and build an environment that enhances insurance
companies’ competitiveness. Moreover, the regulatory body may work with other agencies to
contribute to sustainable growth of the insurance business.
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CHAPTER 4

Insurance Development Plan Vol. 4

1. Summary of Important Issues and
		Approaches
OIC has identified issues that are top priorities to
strengthen insurance business’ competitiveness and
capacity to keep up with changes as follows:

(1) Insurance business and cost reduction, increase
of operational efficiency, and development of
insurance technology and data
Thai insurance business structure consists of small
and medium insurance companies that do not operate
very efficiently. Their operating costs are considered
high compared to other countries. Therefore, in order
to reduce operating costs and improve business
operations, it is important to eliminate unnecessary
costs and improve their competitiveness, which will
eventually contribute to sustainable growth of the
insurance industry. Thus, under this Insurance
Development Plan, many essential measures are
established, such as review of cost structure and

composition, determination of insurance premium
rates reflecting costs and risk levels, formulation of
standard claims procedures, prevention of insurance
frauds, and use of data from insurance fraud database
to support companies using technology to operate
business, promotion of modification of business
operations, development of necessary databases,
setting up of the national insurance data center, data
connection with other government agencies, Regulatory
Guillotine, use of Regulatory Impact Assessment (RIA)
for enactment of laws, adoption of measures and
policy tools to support new approaches of business
operations, rebalancing of insurance portfolios,
development of principle-based laws, adoption of
the principle of proportionality, and development
of automated supervisory process (SupTech).

(2) Change in Consumers’ Lifestyle, Aging Society,
and an Increase in Medical Expenses

Consumer behavior has gradually changed. Now,
consumers have easier access to relevant information.
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As a result, the general public and private sector’s needs
and expectations towards insurance products change.
The insurance products need to meet customer’s
own needs and risk profiles (personalized insurance)
completely in terms of coverage and price. Besides,
technology can help develop new channels to reach
more people, including aging population (aging society).
Therefore, major measures are established, including
development of insurance products that meet the
lifestyle of people in the present day, such as
tailor-made insurance, support to private sector health
insurance, promotion of diverse health insurance
products, development of insurance products that are
necessary and capable of meeting specific needs of the
people, such as long-term care insurance, studying the
feasibility of additional compulsory insurance products,
development of insurance laws, such as the Health
Insurance Act, supporting a modification to business
operations, development of tools to help with planning
and comparing insurance products, supporting
online platforms or channels to access new forms of
insurance products, development of process to approve
insurance products that meet people’s lifestyles, and
development of necessary databases.

(3) People and Knowledge and Understanding of
Insurance and Financial Planning, Confidence
and Limited Income Affecting Insurance
Accessibility
People’s insufficient knowledge and understanding
of insurance and financial planning and their lack of
confidence in insurance system are major problems
existing in insurance business sector. These problems

“Insurance products need to meet
customer’s need and risk profile
(personalized insurance) completely
in terms of coverage and price.”

are caused by many factors, such as coverage
conditions that are difficult to understand, bad claims
experience, and insurance intermediary’s provision
of incorrect or incomplete information, all of which
affect people’s confidence. Therefore, this Insurance
Development Plan includes important measures, such
as adjusting the coverage conditions to be complete
and easy to understand, using new technology, tools
and approaches to give required information, pushing
insurance courses into educational system, developing
tools to help with planning and comparing insurance
products, developing channels and platforms suitable
for each target group, improving insurance processes
from purchase to claims, adjusting the role of insurance
intermediary to be the one giving complete information,
using technology to support the intermediary’s offer
for sale of the insurance products, and promoting the
development of microinsurance.

(4) Changing Insurance Intermediaries and
Distribution Channels

Currently, many new technologies have been in
use and there are new distribution channels. People
are more familiar with purchasing goods and services
online so this is an opportunity to use technology
to help with the insurance intermediary’s offer of
insurance products for sale and increase the channels
through which the general public can access insurance.
Therefore, insurance business should adjust the
performance of insurance intermediary and develop
new channels to reach more people through important
measures, such as developing online platforms
and channels to distribute new insurance products,
developing platforms and channels suitable for
each target group, adjusting the role of insurance
intermediary to a consultant providing correct and
complete information, encouraging the insurance intermediary to offer a diversity of financial and insurance
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products, and using technology to support the insurance
intermediary’s offer process.

(5) Emerging Risks Affecting Business Adjustment,
More Severe Disasters, Insurance of Public Assets,
and Opportunity to Invest in Mega Projects

There are now many new forms of risks whereas
disasters are more severe. Meanwhile, the public sector
has not made use of insurance. However, the public
sector is now implementing mega and infrastructure
projects so it is an opportunity for the insurance system
to help manage the public sector’s risks. In order to
be prepared for emerging risks and to ensure that the
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insurance business has the capacity to handle a greater
risk of disasters, the public sector is encouraged to make
more use of insurance whereas the insurance industry
is encouraged to invest in assets relating to mega
projects through important measures, including
promoting management of cyber and emerging risks
and strengthening the capacity to absorb the country’s
emerging risks, such as studying the guideline for setting
up the national reinsurer, encouraging the public sector
to use insurance products, such as by requiring its
contract parties to have insurance policies and
encouraging the insurance business to invest in assets
related to mega and infrastructure projects.

2. Insurance Development Plan Vol. 4 (2021 – 2025)

Insurance Development Plan Vol. 4
Vision : Thai insurance system is a stable and sustainable insurance system that facilitates a healthy competition in
the digital economy through the adoption of new innovations and technologies, the public, the private and the people
will have an easy access to the insurance as a risk management tool for the citizens’ well-being.

STRATEGY 1

Developing and Encouraging
the Insurance Business to Align
Strategies and Business Models
to the New Environment
Goal:
Insurance business is stable
and able to adjust to the new
environment.

STRATEGY 2

Insurance
Business

General Public and
Private Sector

STRATEGY 3

Promoting a role of
Insurance Supporting
Economic and Social
Systems in a Sustainable
Manner
Goal:
Insurance system plays
a role in driving Thailand’s
economy and society.

Cultivating Insurance Risk Management
Culture for the General Public and
Private Sector

Economic and
Social Systems

Goal:
Insurance becomes
a part of daily life and helps
the general public and private
sector with a risk management
and a financial planning.

STRATEGY 4

Infrastructure

Developing Insurance
Infrastructure to Promote
Insurance Business

Goal:
To have insurance infrastructure
and regulation that support
the insurance business
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3. Thai Insurance Industry Development
		
Strategies
To achieve the intended outcomes, four primary
strategies are established to develop the Thai insurance
industry as follows:

STRATEGY 1 : Developing and Encouraging the
Insurance Business to Align Strategies and Business
Models to the New Environment

Goal : The insurance business is stable and able to
adjust to the new environment.
An assessment of Thai insurance industry reveals
that the current business operating environment has
dramatically changed. New technology and innovations
impact business operations and people’s ways of life
in all aspects. Technology and big data make it easier
to conduct in-depth data analysis and to understand
and evaluate personal risks more accurately. Moreover,
people tend to execute insurance transactions via
the internet more than ever. Purchase of insurance
policies, request for information, or even claims for
compensations can be made more easily and quickly.
In the future, there may be other service providers
entering insurance business, which will result in
a higher competition. Therefore, technological change
is an essential factor that make all sectors try to adjust
and change their ways of business operations to keep
up with the digital world. Furthermore, Thailand has

entered the aging society, which results in an increase
in healthcare expenses and a need for insurance
products for gaining population. This is considered
a good opportunity for insurance business to take part
in absorbing risks for people. This strategy, thus, is
important for the development and promotion of
insurance business to adjust its business operations to
be in line with the new environment. Technology is
applied to all business processes, including
development of channels to reach the people
more easily and new insurance products to meet the
changing need of the people and cost management.
Three strategic directions are adopted as follows:
Strategic direction 1.1 Developing and Improving the
Insurance Industry’s Capability to Apply Technology
From now on, technology must be used in all aspects
of insurance business in order to improve business
operations, services provided to people, and increase
speed and performance. In this regard, technology
may be used in the forms developed by the company
itself or in collaboration with its partner. Moreover, in
regulatory respect, it is necessary to improve the existing
rules and requirements to facilitate insurance
companies to apply technology to their business
operations more conveniently. Insurance companies
should be able to experiment with new technology in
the sandbox for more flexibility and be prepared for the
entry of digital insurers into the insurance system in the
future. Two essential measures will be taken as follows:

Thai Insurance Industry Development Strategies
Developing and Encouraging
the Insurance Business to
Align Strategies and
Business Models to the New
Environment

Cultivating Insurance Risk
Management Culture for
the General Public and
Private Sector

Promoting a Role of Insurance
System in Supporting
Economic and Social System
in a Sustainable Manner

Developing Insurance
Infrastructure to Promote
Insurance Business
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“Technology and big data make it easier to
conduct in-depth data analysis and to
understand and evaluate personal risks
more accurately. Moreover, people tend to
execute insurance transactions via the internet
more than ever. This is considered a good
opportunity for the insurance business to
take part in absorbing risks for people.”
Measure 1.1.1 Encouraging the business sector
to apply technology to business operations and
to digitalize
1) To review and modify rules to be suitable for
		 experimenting with insurance innovations in the
		 Regulatory Sandbox, to give insurance companies
		 an opportunity to test the innovations in their
		 Own Sandbox to ensure flexibility and ease in
		 applying technology to insurance business, to
		 help insurance companies to be able to
		 experiment new products or services for their
		 target groups of specific characteristics for
		 a certain period of time, and to promote
		 widespread and fast utilization of technology in
		 insurance business
2) To encourage companies to use technology to
		 improve their business operations and provision
		 of services to people in order to reduce costs and
		 work processes of the companies, such as
		 electronic Know-Your-Customer (e-KYC), and to
		 promote strategic partnerships between
		 insurance companies and business partners
3) To encourage companies to adjust their business
		 operations in response to new environment and
		 customer behavior as well as to study the
		 guideline and suitability for giving virtual insurers
		 an opportunity to gradually enter the market in
		 order to provide the companies time to adjust
		 themselves
4) To automate the whole operational business
		 processes, such as delivery of e-Policy to the
		 insured, utilization of blockchain technology in
		 the process of collection of claims data, and
		 application of artificial intelligence to work
		 processes, to reduce operating costs and time
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Measure 1.1.2 Promoting Thailand as the InsurTech
Hub and Capacity Center
1) To expand the role of Center of InsurTech (CIT)
		 as the Insurance One Stop Service Center in order
		 to provide advices and consulting services to
		 insurance companies and startups in every aspect
		 (Capacity Center) as well as to promote and
		 support Thailand to become a leader in insurance
		 technology in order to move forward to becoming
		 the InsurTech Hub
2) To amend relevant regulations in order to support
		 InsurTech and increase the opportunity to access
		 the sources of funding from insurance companies
3) To enable startups to enter the insurance
		 market more quickly in order to promote the
		 development of innovations and new patterns
		 of business operations, such as by building digital
		 infrastructures that allow the startups to use
		 the available services more easily and reduce
		 their investment expenses

Promoting Thailand

as the InsurTech Hub and Capacity Center
To expand the role of Center of InsurTech (CIT)
as the Insurance One Stop Service Center
To amend relevant regulations in order to
support InsurTech and increase the opportunity
to access the sources of funding
To enable startups to enter the insurance
market more quickly

Strategic direction 1.2 Promoting the Development of
Channels, Forms, Methods and Products to Ensure that
All Groups of People Have an Easy Access to Insurance
Consumers’ behavior has tremendously changed.
They are able to receive and have access to information
more easily. As a result, the general public and
business sector have different needs and expectations
towards insurance products. Therefore, the insurance
products have to meet the specific needs and risks of
the consumers (personalized insurance), either in terms
of coverage or price. Moreover, technology can help
with developing new channels and patterns to better
reach the people. To execute this Strategic direction,
two essential measures are established as follows:		
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Measure 1.2.1 Promoting the development of new
channels, forms or methods to reach all groups of
people by taking transparency and protection of
public interests into account
1) To promote the development of tools that help
		 with planning, conducting need analysis and
		 comparing insurance products so that people
		 can choose the insurance products that provide
		 them with coverage meeting their needs with
		 appropriate insurance premiums
2) To develop rules and guidelines required to
		 support platforms through which insurance
		 products are offered for sale online or channels
		 to access new insurance products meeting the
		 new environment
3) To develop channels, tools and platforms
		 suitable for each target group by using technology
		 to help the people have easy and convenient
		 access to proper insurance products through
		 appropriate channels
Measure 1.2.2 Supporting the development of
insurance products that respond to lifestyles of
people of all ages and business needs
1) To develop the process to approve insurance
		 products that specifically meet people’s
		 lifestyles, such as enabling a fast track to approve
		 the insurance products and allowing insurance
		 companies to experimentally sell such insurance
		 products in the market by determining the limit
		 and scope and security criteria that the
		 companies agree with (Product Playground)
		 to make sure that new insurance products
		 can be launched in a timely manner to meet
		 people’s needs

Supporting the development of insurance
products that respond to lifestyles of
people of all ages and
business needs
To develop the process to approve
insurance products that specifically
meet people’s lifestyles
To develop insurance products
with coverage and benefits that
meet people’s lifestyles
To enable people to have access to
and benefit more from private health
insurance at reasonable prices

2) To develop insurance products with coverage
		 and benefits that meet people’s lifestyles,
		 such as insurance supporting health promotion
		 and tailor-made insurance
3) To enable people to have access to and benefit
		 more from private health insurance at reasonable
		 prices, such as promoting the diversity of health
		 insurance products, increasing alternatives for
		 the insureds, and cooperating with private
		 companies focusing on aging population
Strategic direction 1.3 Improving Competitiveness,
Reducing Costs, and Promoting Sustainable Growth of
Insurance Companies
An analysis of performance and operating costs
of life and non-life insurance business indicates that
insurance companies’ operating costs increase due to
an increase in underwriting expenses, compensations,
and insurance frauds. Moreover, price competition in
the current insurance market is severe, especially for
non-life insurance, resulting in a decline in insurance
premiums. This impacts the performance and long-term
growth of the insurance companies. Moreover, current
economic fluctuations, such as lower low-for-long
interest rates, cause the insurance companies to revise
their ways of selling insurance products that focus more
on the protection offered, health insurance products,
and insurance products for aging and retired population.
Therefore, to make the insurance companies become
more stable, financially secure, competitive, and enjoy
sustainable growth, four measures are established as
follows:
Measure 1.3.1 Determining measures to improve
business performance and reduce operating costs
1) To set standards for making a claim for
		 compensation, such as making a standard
		 checklist for filing a claim for each type of
		 insurance product
2) To study the structure of insurance business
		 operating costs in order to determine standard
		 operating costs and underwriting expenses
3) To establish a guideline for regulation and in
		 spection in order to evaluate financial stability
		 and efficiency of business operations as well
		 as to support insurance companies to have
		 business operations and insurance products
		 that contribute to sustainable growth
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4 important measures

Improving Competitiveness, Reducing
Costs, and Promoting Sustainable
Growth of Insurance Companies
Determining measures to improve business
performance and reduce operating costs
Encouraging the business sector to adopt its
business operations and insurance underwriting
transformation for a long-term sustainability
Promoting researchs on insurance for the
development and promotion of insurance system
Determining measures, rules and procedures for
preventing insurance fraud in order to reduce
the costs of insurance industry

Measure 1.3.2 Encouraging the business sector
to adopt its business operations and insurance
underwriting transformation for a long-term
sustainability
1) To support the determination of insurance
		 premium that reflects the insurance cost and
		 risk level of the insured, such as fixing motor
		 insurance premium in accordance with driver’s
		 behavior, by making change to the procedure
		 for determining the insurance premium
2) To encourage modification of insurance product
		 sale to be consistent with changing environment,
		 such as selling life insurance products focusing
		 more on protection or unit linked insurance
		 policies
3) To promote business expansion and insurance
		 market connection in order to make Thailand
		 the Insurance Hub among CLMV countries
Measure 1.3.3 Promoting researchs on insurance
for the development and promotion of insurance
system
1) To encourage the development of central
		 research database to ensure that all sectors of
		 insurance business can have access to and use
		 research data for business operations
2) To provide financial support for insurance
		 research in order to develop the body of
		 knowledge in Thai insurance industry
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Measure 1.3.4 Determining measures, rules and
procedures for preventing insurance fraud in order
to reduce the costs of insurance industry
1) To develop a guideline for business sector and
		 amend the existing laws governing prevention
		 of insurance fraud
2) To develop the insurance fraud database
3) To develop a system to inspect and monitor
		 insurance fraud

STRATEGY 2 : Cultivating Insurance Risk
Management Culture for the General Public and
Private Sector

Goal : Insurance becomes a part of daily life and
helps the general public and private sector with a risk
management and a financial planning.
The OIC, insurance business sector, and related
organizations continue to promote knowledge and
understanding of insurance among the general public
and private sector. It is found that Thailand’s
understanding of insurance has gradually increased.
However, insurance ownership rate and accessibility
to insurance system of Thailand are low compared to
other countries. Therefore, it is necessary to initiate
risk management culture and awareness building for
people and the private sector to realize the importance
of insurance and be familiar with insurance protection
in their daily life. Besides, a reason why many people
are not covered by some type of insurance is that
they had bad experience about the insurance system,
which might be caused by the fact that they do not
understand the coverage conditions or improper market
behavior of insurance intermediaries. Therefore, this
strategy gives importance to adjustment of behavior
and attitude of the people and private sector
towards insurance as well as making them realize
the importance of insurance and have confidence in
insurance mechanisms. Two important strategic
directions are adopted as follows:
Strategic direction 2.1 Shaping the People and
Private Sector’s Behavior and Attitude to Realize the
Necessity of Insurance
According to a survey of Thai people’s overall
knowledge and understanding of insurance, it is found
that people can have good attitude toward insurance
if it is accessible and easy to understand and becomes
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Raising awareness on the importance of insurance
and use insurance as a part of daily life and business operations
To develop a database to analyze
people’s behavior and accessibility
to insurance
To encourage an inclusion
of insurance curriculum in all
educational levels
To apply new technology, tools
and methods to educate each
target group of the general public
and private sector
To initiate the inclusion of insurance
into people’s daily life

a part of people’s life at any stage and they have
good experience from the insurance. Information on
insurance will be disseminated and communicated via
different channels to reach all groups of people. Some
significant measures are developed for such purpose
as follows:
Measure 2.1.1 Raising awareness on the importance
of insurance and use insurance as a part of daily life
and business operations
1) To develop a database to analyze people’s
		 behavior and accessibility to insurance as well as
		 to develop plans for adjusting people’s behavior
		 and attitude to realize the necessity of insurance
2) To encourage an inclusion of insurance
		 curriculum in all educational levels and promote
		 out-of-class activities for youngsters and students,
		 such as insurance quizzes, insurance case
		 contest, and giving a lecture on insurance at
		 schools or universities
3) To apply new technology, tools and methods to
		 educate each target group of the general public
		 and private sector in a continuous manner
4) To initiate the inclusion of insurance into people’s
		 daily life with the purpose to give people
		 insurance experience, especially with respect
		 to risk management, such as giving them
		 an opportunity to try insurance products and
		 helping them to have life insurance or group
		 compulsory health insurance
Strategic direction 2.2 Developing a Mechanism
to Protect Insurance Consumers and to Promote
Confidence in and Good Attitude towards Insurance
An insurance intermediary plays an important
role in improving people’s confidence in insurance
mechanisms before, during and after sale. Moreover,

advanced technology drastically changes insurance
business operations. Therefore, supervision of market
conduct is an essential mission to ensure that insurance
personnel have proper qualifications, capabilities and
behavior, that insurance companies have standard
and transparent processes, and that people have good
insurance experience, both in terms of fair protection
and speedy and up-to-date services. Therefore, two
important measures are established as follows:
Measure 2.2.1 Strengthening capability and
support insurance companies in offering insurance
products for sale
1) develop a process to provide good services to
		 the people from purchase of insurance policy
		 to claims process
2) To upgrade market conduct and standards for
		 disclosing data to the insured
3) To help the general public understand the
		 conditions for being covered by insurance policy
		 sufficiently, completely and easily
4) To improve the claims process in order to reduce
		 disputes between people and insurance companies
Measure 2.2.2 Enhancing insurance intermediaries’
capacity and support them in offering insurance
products
1) To promote the role of insurance intermediary
		 in providing knowledge and conducting
		 a consumers’ need and risk assessment, other
		 than offering the insurance products
2) To support financial consultants be able to offer
		 more variety of financial and insurance products
3) To cooperate with relevant organizations to
		 initiate a One-Stop market where consumers can
		 purchase all financial products that truly meet
		 their needs
4) To promote the use of technology to support
		 the insurance intermediary’s process to offer
		 insurance products for sale

STRATEGY 3 : Promoting a Role of Insurance
System in Supporting Economic and Social System
in a Sustainable Manner

Goal : Insurance system plays a role in driving
Thailand’s economy and society.
Nowadays, the world is facing changes and
fluctuations in many aspects, including economy,
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“To give importance to enabling the
insurance industry to play a role in driving
the country’s economy and society and
making the country ready to get through
risks and changes resilience. It is also
important to encourage the development of
necessary and various insurance products
that provide required protection to meet the
needs of the public and private sectors and
the general public.”

society, politics, culture and climate, as well as more
severe disasters and trade wars. All of these problems
affect many countries all over the world in many
aspects. An outbreak of Covid-19 is another serious
problem that hits the whole world, including Thailand,
resulting in economic recession. The lockdown and
other COVID-19 restrictions unavoidably impact
business operations, employment of the private sector, and people’s income. It is forecast that Thailand’s
economy will continue to contract during the rest
of 2020. Moreover, major trade partners of Thailand,
such as EU countries, Australia and Japan, are hit by
the second wave of COVID-19, resulting in interruption
of economic activities. Tourism, which is the country’s
main source of revenue cannot be resumed.
According to the National Statistical Office’s 2019
Household Socio-Economic Survey, households in
the whole country had average monthly income
and expenditure of 26,018 baht and 20,742 baht,
respectively. That means the average monthly income
was 5,276 baht more than the average monthly
expenditure per household or approximately 1,954 baht
per person (average household size of 2.7 persons).
Most of the income was spent on debt repayment,
such as debt arising from purchase of houses or lands
or consumption. It is also found that there were as
many as 8.6% of the whole population living under the
poverty line. Limited income is a major obstacle that
prevents poor people from accessing the insurance
system. This is a significant challenge for the insurance
business.
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Besides, insurance helps with risk management for
the public sector by giving protection to the public
assets that are currently not covered by insurance
policies. If the assets are not insured, when any
unexpected event occurs, the public sector has to
spend budget on repairing the assets or compensating
the affected parties. Based on the opportunities
and challenges mentioned above, this strategy gives
importance to enabling the insurance system to play
a role in driving the country’s economy and society
and making the country ready to get through risks
and changes. It is also important to encourage the
development of necessary and various insurance
products that provide required protection to meet the
needs of the public and private sectors and the general
public. This will be completed by the three important
strategic directions as follows:
Strategic direction 3.1 Supporting Risk Management
and Implementation of the Public Sector’s Policies
Insurance is an important tool to manage risks and
guarantee the security of lives and assets of people at all
levels. It also helps share the public sector’s burden in
terms of welfare and assistance provided to the people.
Moreover, it helps the society and people be prepared
for disasters and mitigates the impacts and damage
caused to business, industrial and agricultural sectors
by the disasters. Furthermore, insurance system plays
an important role in developing the money and capital
markets since insurance industry is a funding source for
the public and private sectors to develop the country
in various aspects, such as infrastructure of the country
and investment in mega project. Insurance business is
financial institution playing an essential role in adding
value to the chain value of the country’s economic
system in two aspects as follows:

Thai household average income
and expenditure

26,018 THB
20,742 THB

Average monthly
income
Average monthly
expenditure
Average monthly income was 5,276 baht

more than the average monthly expenditure per household
or approximately 1,954 baht
per person (average household
size of 2.7 persons)
Source : National Statistical Office
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1. Being an investor to support the development
		 of infrastructure required for enhancing the
		 country’s long-term competitiveness via
		 an investment in infrastructure funds; and
2. Developing new insurance products to meet the
		 government’s policies and absorb the risks of
		 entrepreneurs and the general public to ensure
		 that they have protection from the insurance
		 system, especially development of insurance
		 policies that support small entrepreneurs,
		 farmers, aging population, and the general public,
		 such as carrier liability insurance, business
		 interruption insurance, micro-insurance, and
		 insurance tailored for elderly people. Thus,
		 insurance business is considered a financial sector
		 that is capable of driving the public sector’s
		 policies in relation to risk management for the
		 general public to improve their quality of life and
		 reduce social inequality.
Furthermore, insurance business is a main pillar
that drives the country’s economy and considered
financial backup for the industrial sector through
products that provide various forms of protection, such
as cargo insurance, transportation insurance, business
interruption insurance, and construction insurance,
which helps mitigate the damage suffered. In this regard,
two important measures are established as follows:
Measure 3.1.1 cooperating with relevant
organizations in order to develop insurance products
and manage risks at the national level
1) To promote the development of a diversity of
		 insurance products that are necessary and meet
		 the needs of people, such as insurance tailored
		 for aging population, micro insurance, and
		 agricultural insurance, and to study feasibility of
		 new products, such as long-term care insurance

2) To study the feasibility and cooperate with
		 relevant organizations in providing additional
		 compulsory insurance products, such as migrant
		 worker insurance products and compulsory
		 group life insurance
3) To develop primary laws governing insurance to
		 promote the development of insurance products,
		 such as Marine Insurance Act, Agricultural
		 Insurance Act, and Health Insurance Act
4) To promote cooperations between OIC,
		 Insurance Industry sector and other agencies
		 (cross-sectoral cooperation) in order to develop
		 insurance business and increase its role toward
		 different business sectors in the country, such
		 as establishing medical expense standards,
		 developing the national elderly plan,
		 supplementing the three primary health security
		 systems (Universal Coverage scheme, Social
		 Security, and Civil Servant Medical Benefit
		 Scheme) with private health insurance system,
		 cooperation between the public sector and
		 insurance companies to use joint resources to
		 provide insurance products in accordance
		 with the public sector’s policies, such as rice
		 insurance corn and maize insurance
5) To enhance the potential to take the country’s
		 risks by considering the risk level and funds,
		 especially those risks arising from environmental
		 change, such as establishment of a joint fund
		 between the public and private sectors to
		 respond to large disasters, development of
		 a central database regarding prone areas of the
		 country and a study of a guideline for setting up
		 a national reinsurer
Measure 3.1.2 Promoting the use of insurance
for managing the public sector’s risks
1) To encourage the public sector to use insurance
		 products to manage the risks of the government,
		 state enterprises, and government agencies as
		 well as other relevant procedures, such as
		 requiring a party to the government’s contract
		 to purchase insurance policy
2) To encourage insurance businesses to invest in
		 assets related to mega projects and infrastructures,
		 such as investment in the debenture of companies
		 operating in the Eastern Economic Corridor (EEC)

Office of Insurance Commission (OIC)

INSURANCE DEVELOPMENT PLAN Vol. 4 (2021 – 2025)

093

Important measures for Strengthening Financial Stability, Business
Operation Standards and Risk Management of Insurance Business
Developing guidelines for strengthening financial security and
risk management standards that respond to business operations
and emerging risks

To upgrade financial
security, corporate
governance, and risk
management standards
of insurance business

To determine measures and
guidelines for supervising
and examination insurance
business to cover
sustainability assessment
and long-term survival of
the business (viability)

To promote voluntary
merger and prepare
measures to support
such merger

Strategic direction 3.2 Strengthening Financial
Stability, Business Operation Standards and Risk
Management of Insurance Business
Rapid change in the environment causes emerging
risks that affect business operations and financial
security of insurance companies. Therefore, development
of guidelines and standards for risk management of
insurance business is an important factor that will
improve financial security and contribute to long-term
survival and sustainable growth of the insurance
companies.
OIC is now monitoring and evaluating risks affecting
the development of Thai insurance industry, such as
macroeconomic risk, credit risk, marketing risk, and
concentration risk. Besides, there are many factors having
impacts on Thai insurance industry, including epidemics,
emerging diseases, natural disasters, cyberattacks,
innovations and new technologies, and gaining society.
These factors also affect the overall supervision and
stability of insurance business. Therefore, to improve its
security, operating standards, ability to absorb emerging
risks, and competitiveness, the insurance business must
be prepared to deal with rapid changes, which could be
achieved by two important measures as follows:

To promote management
of information technology
and cyber security risks

Enhancing systematic regulation
framework and overall stability of
insurance business

To develop tools used to
monitor and supervise
system risks and overall
stability of insurance
business (Macro-prudential
Surveillance)

To cooperate with other
agencies to improve
the systematic regulation
and overall stability
of insurance business

Measure 3.2.1 Developing guidelines for
strengthening financial security and risk management
standards that respond to business operations
and emerging risks
1) To upgrade financial security, corporate
		 governance, and risk management standards
		 of insurance business to promote insurance
		 companies’ financial security, business
		 operations, and competitiveness
2) To determine measures and guidelines for
		 supervising and inspecting insurance business
		 to cover sustainability assessment and long-term
		 survival of the business (viability)
3) To promote voluntary merger and prepare
		 measures to support such merger in order to
		 improve insurance companies’ financial strength
		 and competitiveness under the new environment
4) To promote management of information
		 technology and cyber security risks
Measure 3.2.2 Enhancing systematic regulation
framework and overall stability of insurance business
1) To develop tools used to monitor and supervise
		 system risks and overall stability of insurance
		 business (Macro-prudential Surveillance)
2) To cooperate with other agencies to improve the
		 systematic regulation and overall stability of
		 insurance business
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Strategic direction 3.3 Supporting Insurance
Contribute to Thailand’s Sustainable Development
of Environmental, Society and Governance (ESG)
“Sustainable development” that takes account
of environmental, social and governance (ESG)
responsibility is a factor to which the whole world gives
importance and also sustainable development goal
(SDG) of the United Nations. Moreover, sustainable
development is a factor used by investors to evaluate
sustainability and ethical impacts of business operations.
The insurance system is capable of driving Thailand’s
economy since it plays a role in supporting Thailand’s
socioeconomic systems to become sustainable by
developing insurance policies that promote ESG or
by investing in industries that focus on sustainable
development (ESG). Therefore, important measures
are established as follows:
Measure 3.3.1 Encouraging business sector to
operate business in a manner that takes account
of environmental, social and governance (ESG)
sustainability and to play a role in contributing to
sustainable growth of the overall economic and
social systems in terms of environmental, society
and governance
1) To promote the development of insurance
		 products that contribute to environmental,
		 social and governance (ESG) sustainability, such
		 as tree insurance to promote plantation.
		 Insurance companies may consider reducing
		 insurance premiums for green industry or electric
		 vehicles.
2) To determine incentive measures, which will
		 encourage insurance companies to operate
		 business in conformity with ESG principles, such
		 as tax measures, and to reward the insurance
		 companies that operate business in accordance
		 with ESG principles

“Addition of rules and regulations will also
enable insurance industry to meet strict
standards and obtain people’s confidence.
Therefore, rules and regulations should be
flexible, appropriate, and consistent with
the current situation.”

3)
		
		
		
		
		
		
		
		

To encourage insurance business sector to
support other industries that operate with a focus
on environmental, social and governance
sustainability, such as investing in projects that
meet environmental, social and governance
(ESG) challenges or invest in funds with
Morningstar Sustainability Rating. Certain interests
may be rewarded to insurance companies
investing in such projects or funds.

STRATEGY 4 : Developing Insurance Infrastructure
to Promote Insurance Business

Goal : To have insurance infrastructure and regulation
that support the insurance business
A brainstorming session with insurance business
sector and related parties indicates that an addition
of rules and regulations, such as new accounting
standards (IFRS 17), market conduct, data privacy law,
and cyber security law, has impacts on work processes
and operating expenses of insurance companies since
there are extra expenses to prepare for complying with
revised laws and regulations. However, addition of rules
and regulations will also enable insurance industry to
meet strict standards and obtain people’s confidence.
Therefore, rules and regulations should be flexible,
appropriate, and consistent with the current situation
At the same time, changing environment of the
insurance business requires an addition of personnel
with specific and new skills. It is found that there are now
less than 100 actuaries approved by the OIC. Results of
the questionnaire survey of business sector reveal that
skills and competency of personnel that the insurance
industry is in need of to meet the changing situation
include actuarial knowledge, information technology,
and understanding of accounting standards. However,
since the Thailand 4.0 initiative requires development
and promotion of certain professions, including
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actuaries, accountants, physicians, and information
technology developers, it is a good opportunity for the
insurance industry to have more personnel it needs.
Additionally, rapid advancement of technology
results in modification of business operations of the
insurance industry. Data are used to gain business
advantage. The insurance business requires data to
analyze and assess different types of risks, especially
claims data. Having a central database will give the
insurance industry an opportunity to improve its
business and exchange data with other industries for
the purpose of joint development of new products
or services. This will also help each organization to
reduce the cost of preparation of repeated data and
facilitate people who wish to use the services through
online channels. Moreover, regulatory body can make
use of such data.
Therefore, this strategy focuses on supporting the
development of insurance infrastructures, such as laws
and regulations, insurance personnel, insurance data
center, and central platforms, to reduce operating
costs and build a proper environment in which
companies can compete effectively and cooperate
with related entities to contribute to sustainable growth
of insurance business. Four major strategic directions
will be implemented as follows:
Strategic direction 4.1 Supporting Risk Management
and Implementation of the Public Sector’s Policies
Currently, it is found that there are a lot of rules
or regulations to regulate or supervise insurance
companies. Since many rules and requirements have
been continuously issued for a long time, they could be
repetitive, not flexible enough to support the business
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operations and new technology, and cause burden
to the insurance business in terms of costs and
personnel. Therefore, in order to not allow such laws
and regulations to place too serious restriction on
business operations of the insurance companies, the
applicable laws and regulations should be properly
reviewed and become more principle-based to give
more flexibility to insurance industry. Moreover,
existing rules and regulations should be improved to
meet international standards, such as IFRS 17, and
agree with the context of Thailand. Thus, the three
following measures are established:
Measure 4.1.1 Undertaking regulatory reform to
ensure consistency with current situation in order
to reduce obstacles and costs
1) To evaluate achievement of laws, review the
		 laws currently in force, and remove unnecessary
		 ones to ensure that the existing laws are
		 up-to-date, conform to technological
		 advancement and changing environment, and
		 meet international standards (Regulatory
		 Guillotine), such as amendment of acts or
		 legislations
2) To study and develop guidance on Regulatory
		 Impact Assessment (RIA) as well as to initiate
		 the use of Regulatory Impact Assessment (RIA)
		 process when enacting laws
3) To develop flexible and principle-based laws
		 and apply the principle of proportionality to
		 regulation process
4) To study and discuss with relevant organizations,
		 such as the Bank of Thailand and the Office of
		 the Securities and Exchange Commission, on joint
		 regulation of financial businesses
Measure 4.1.2 Reviewing applicable laws and
rules to be in conformity with international standards
and consistent with current situation
1) To promote compliance with standards and
		 regulations based on enforcement of the Cyber
		 Security Act and the Personal Data Protection Act
2) To develop standards and regulations that are
		 in line with the Insurance Core Principles (ICP)
3) To study, analyze and evaluate impacts and
		 prepare a guideline for complying with
		 international standards and requirements,
		 such as IFRS 17

096

Office of Insurance Commission (OIC)

INSURANCE DEVELOPMENT PLAN Vol. 4 (2021 – 2025)

“Applicable laws and regulations should be
properly reviewed and become more
principle-based to increase the business
sector’s flexibility.”

4) To increase the role of associations in determining
		 the best practices of business sector in different
		 matters in order to establish business operation
		 standards
Measure 4.1.3 Developing mechanisms and tools
to solve problems faced by insurance companies
in managing crises
		 By developing mechanisms and tools to
solve problems and provide assistance to insurance
companies (Resolution Mechanism) and implementing
crisis management policies and processes to ensure
effective business operations even when facing crises
Strategic direction 4.2 Strengthening Insurance
Personnel’s Capacity, Knowledge and Expertise
Insurance personnel serve as an important factor
to drive and develop insurance business. Under
the changing context and environment of business
operations, it is necessary for insurance personnel to
be of high quality, professional, knowledgeable, ethical,

and have certain expertise like actuaries, accountants,
physicians, and information technology experts. They
must be able to apply technology to increase work
performance, such as Actuarial, Data Science, and IT
Management. To ensure that insurance business will
have sufficient personnel with competency and skills
required to contribute to long-term and sustainable
growth of Thai insurance business, important measures
are established as follows:
Measure 4.2.1 Supporting the development of
personnel in an insurance business and supervisory
body to have skills and expertise in essential matters
1) To determine the standards for insurance
		 personnel who are essential to the insurance
		 system, such as actuary at associate and fellow
		 levels
2) To develop training and workshop courses for
		 insurance personnel in different fields, such as
		 expertise training for actuaries to improve their
		 qualifications, IFRS 17 training to ensure that
		 insurance companies can meet the standards
		 and Continuing
3) To promote a role of the OIC Advance Insurance
		 Institute (OIC AII) to play a role in developing
		 personnel and serve as an insurance research
		 center
4) To support cooperation between the insurance
		 business sector, educational institutions and
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		 other agencies to develop courses to produce
		 insurance personnel as well as to provide
		 students with advices on career path in the fields
		 that remain short in the insurance business, such
		 as actuary, surveyor, and insurance accountant
Strategic direction 4.3 Developing Work Systems,
Databases and Technologies Required for Promotion
and Development of Insurance Business
Rapid advancement of technology changes the way
insurance industry operates business. Data are used to
gain business advantage. Having a central database to
link data with different organizations gives the insurance
industry an opportunity to improve its operations.
Besides, regulatory body has to use technology to
regulate and supervise insurance business and
automate work processes within the organization. The
regulatory body plays an important role in promoting
the development of technological infrastructures of the
insurance industry by making use of connected data
and work processes to reduce the cost of preparation
of repeated data of the insurance business and related
organizations. This Strategic direction is composed of
two essential measures as follows:
Measure 4.3.1 Developing technological
infrastructure of insurance industry in order to jointly
make use of data and work systems
1) To encourage change of format of data stored
		 by the regulatory body and business sector to
		 be machine-readable structured data of the
		 standard format throughout the sector
2) To develop data required for development of
		 insurance industry, such as insurance bureau
		 system (IBS) database, claims database, health
		 database, and compulsory motor insurance
		 database, that the business sector can have
		 access and use for preparing business plans and
		 developing insurance products
3) To support dissemination of data in the form of
		 open data and allow connection with data
		 disseminated in the form of open API for public
		 sector and insurance industry
4) To encourage data linkage with other public
		 agencies to make use of related data, such as
		 data linkage with the Department of Business
		 Development through the Linkage Center of
		 the Ministry of Interior

097

5) To study and support the business sector to
		 develop Central Platform/Application that can
		 be used throughout the insurance industry
6) To study the feasibility of establishment of the
		 national insurance database administration and
		 development center
Strategic direction 4.4 Transforming the OIC to be
the SMART OIC
Rapid advancement of technology causes OIC as
a regulatory body to adjust its supervisory practices,
organizational culture, and work processes to increase
its flexibility. This is carried out by modifying internal
environment of the organization, including work
culture, methods and processes with an introduction
of technology to improve the efficiency of work
processes, including adoption of supervisory
technology (SupTech) in a variety of forms, such
as AI or Data Visualization. OIC also arranges its
organizational structure in a manner that supports
the execution of missions, promotes organizational
culture, improves personnel’s attitude, and enhances
the personnel’s skills, knowledge and competency.
To transform OIC into SMART OIC, the four important
measures are established as follows:
Measure 4.4.1 Developing personnel’s capacity,
work systems, and use technology to increase the
efficiency of operation and regulation by the OIC
1) To develop personnel’s capacity, change work
		 systems, and improve mindset and skills of
		 the personnel in order to lead to innovations
2) To build an environment that promotes quick
		 performance by using technology to increase
		 the efficiency of office works and services
		 provided to people
3) To develop automated regulatory process and
		 increase the efficiency of data analysis for
		 supervision and inspection and combine data
		 between internal units of the office by using
		 Supervisory Technology (SupTech)
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4. Three-Year Goals of the Insurance Development Plan Vol. 4		
Intended outcomes of the Insurance Development Plan Vol. 4 are as follows:

STRATEGY

Developing and
Encouraging the Insurance
Business to Align
Strategies and Business
Models to the New
Environment

STRATEGY

Cultivating insurance
risk management culture
for the general public and
private sector

STRATEGY

Promoting a role insurance
system in providing
sustainable support to the
socioeconomic system

3-Year Goals
• All insurance companies use technology to analyze customers’ risks and
needs in order to offer proper products and have seamless work systems
to provide services from offering insurance products for sale to payment
of benefits.
• There are rules and procedures for issuing new licenses to support business
operations under changing situation.
• Insurance companies have tailor-made insurance products that can compete
with traditional products.
• Insurance companies have access to and use important insurance data to
prepare business plans and develop insurance products.
• Insurance business has fraud database that consists of frauds committed
by the insurance companies and the insured.

3-Year Goals
• People widely use applications or tools for financial and insurance planning
and comparing insurance products.
• Insurance companies and intermediaries give the people knowledge and
advice regarding financial planning and risk management while offering
insurance products for sale.
• Insurance companies comply with standards established by the OIC
in providing services to people and have a claims database.

3-Year Goals
• New insurance products are developed to meet the needs of low-income
people, aging population, and employees of SMEs and to absorb
the public sector’s risks.
• There are measures and policy tools with respect to insurance products,
investment, and funds to support new business operations and rebalance
insurance portfolio.
• All insurance companies invest and have a contribution on environmental,
social and governance (ESG) projects.
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3-Year Goals

STRATEGY

• There is a central insurance database and a guideline for establishing
a central insurance data center.
• There is a central platform (OIC Gateway) to connect with related agencies
as well as an application that the general public and private sector can
use to benefit from the insurance data.
• Supervisory rules enable insurance players and intermediaries to develop
their business and innovations to meet the change and be competitive.
• SupTech is used for supervising and monitoring, such as Automated
Reporting and use of AI to analyze and inspect insurance companies.

Developing insurance
infrastructure to promote
insurance business

5. Intended Outcomes of the Insurance Development Plan Vol. 4
Intended outcomes of the Insurance Development Plan Vol. 4 are as follows:

People

“People have trust in insurance business,
have a good life plan, are protected by
insurance products that meet their needs
with reasonable insurance premiums. They
have access to insurance through a variety of
channels and receive good services.”

“Insurance business enjoys sustainable growth and has corporate
governance as well as effective cost management with the use
of technology. Insurance intermediaries are of good quality and
play a vital role in educating, conducting risk analysis for, and
giving financial planning advices to the people.”

“Insurance system plays an essential
role in strengthening the socio-economic
system to be well prepared for risks and
changes. There are insurance products
that support and give protection to the
public sector, private sector, and the
general public.”

Insurance Business
and Intermediaries

Economic and Social
Systems
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2021 – 2025

2021 – 2023

2. To encourage companies to use technology to improve
their business operations and provision of services to
people in order to reduce costs and work processes of
the companies, such as electronic Know-Your-Customer
(e-KYC), and to promote strategic partnerships between
the companies and business partners
3. To encourage companies to adjust their business operations
in response to new environment and customer behavior
• To study the guideline and suitability for giving virtual
		 insurers an opportunity to enter the market

2024 – 2025

2021 – 2025

1. To review and amend supervisory rules or regulations of
the OIC to be consistent with the results of Insurance
Regulatory Sandbox in order to promote the business
sector’s application of technology to business operations

1.1.1 Encouraging the business sector
to apply technology to business
operations and to digitalize

Period

Major Activities

Major Measures

Strategic direction
1.1 Developing and Improving the Insurance Industry’s Capability to Apply Technology

Goal : Insurance business is stable and able to adjust to the new environment.

OIC

OIC, TLAA,
TGIA

OIC

Main

TLAA, TGIA

Supporting

Person in Charge

STRATEGY 1 : Developing and Encouraging the Insurance Business to Align Strategies and Business Models to the New Environment
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1.1.2 Promoting Thailand as the
InsurTech Hub and Capacity
		Center

Major Measures

Office of Insurance Commission (OIC)

2022 – 2025

2021 – 2025

6. To determine measures for promoting and encouraging
investment in technology, such as use of tax privileges

2. To amend relevant regulations in order to support
InsurTech and increase the opportunity to access the
sources of funding from insurance companies

2024 – 2025

5. To use technology to comply with laws and regulations
(RegTech)

2021 – 2024

2021 – 2025

4. To automate the whole operational business processes,
such as delivery of e-Policy to the insured, utilization of
blockchain technology in the process of collection of
claim data, and application of artificial intelligence to
work processes, to reduce operating costs and time

1. To expand the role of the Center of InsurTech (CIT) as
the insurance One Stop Service center in order to provide
advices and consulting services to insurance companies
and startups in every aspect (Capacity Center) as well as
to promote and support Thailand to become a leader in
insurance technology in order to move forward to becoming
the InsurTech Hub

Period

Major Activities

OIC

OIC

OIC

TLAA, TGIA,
Insurance
Companies

TLAA, TGIA,
Insurance
Companies

Main

TLAA, TGIA

MOF, TLAA,
TGIA

Supporting

Person in Charge
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Period
2024 – 2025

Major Activities
3. To enable startups to enter the insurance market more
quickly, such as by building digital infrastructures that
allow the startups to use the available services more
easily and reduce their investment expenses

OIC, TLAA,
TGIA

Main

Supporting

Person in Charge

2021 – 2022

2021 – 2023

2021 – 2023

1. To encourage the business sector to develop and provide
tools that help with planning, conducting need analysis
and comparing insurance products, such as applications
or websites
2. To develop rules and guidelines required to support
platforms through which insurance products are offered
for sale online or channels for people to have access to
new insurance products
3. To develop channels, tools and platforms suitable for
each target group by using technology

1.2.1 Promoting the development of
		 new channels, forms or methods
to reach all groups of people
by taking transparency and
protection of public interests
		into account

Period

Major Activities

OIC, TLAA,
TGIA,
Insurance
Companies

OIC

TLAA, TGIA

Main

TLAA, TGIA

OIC

Supporting

Person in Charge

Strategic direction
1.2 Cultivating the Development of Channels, Forms, Methods and Products to Ensure that All Groups of People Have Easy Access to Insurance

Major Measures

INSURANCE DEVELOPMENT PLAN Vol. 4 (2021 – 2025)

Office of Insurance Commission (OIC)

Major Measures

102

Office of Insurance Commission (OIC)

2021 – 2022

2024 – 2025

2024 – 2025

1. To develop the process to approve insurance products
that specifically meet people’s lifestyles, such as
enabling a fast track to approve the insurance products
and allowing insurance companies to experimentally sell
such insurance products in the market by determining
the limit and scope and security criteria that the companies
agree with (Product Playground)
2. To develop the insurance products with coverage and
benefits that meet people’s lifestyles, such as insurance
supporting health promotion and tailor-made insurance
3. To enable people to have access to and benefit more
from private health insurance at reasonable prices, such
as promoting the diversity of health insurance products,
to increase alternatives for the insureds, and to cooperate
with private companies focusing on aging population

1.2.2 Supporting the development
of insurance products that
respond to lifestyles of people
		 of all ages and business needs

Period

Major Activities

Major Measures

OIC, TLAA,
TGIA,
Insurance
Companies

TLAA, TGIA,
Insurance
Companies

OIC

Main

OIC

Insurance
Companies

Supporting

Person in Charge
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2021 – 2025

2021 – 2023

2. To encourage modification of life insurance product sale
method to be consistent with changing environment

2023 – 2025

3. To establish a guideline for supervision and examination
in order to evaluate the efficiency of business operations
1. To support the determination of insurance premium
that reflects the insurance cost, types and risk level of
the individual insured

2021 – 2025

2. To study the structure of insurance business operating
costs in order to determine standard operating costs and
underwriting expenses

1.3.2 Encouraging the insurance
		 business sector to modify
its business operations and
		 insurance underwriting for
		long-term sustainability

2021 – 2022

1. To set standards for making a claim for compensation,
such as making a standard checklist for filing a claim
for each type of insurance product

1.3.1 Determining measures to
improve business performance
and reduce operating costs

Period

Major Activities

TLAA, Insurance
Companies,
OIC

TGIA, Insurance
Companies,
OIC

OIC

OIC

TLAA, TGIA

TLAA, TGIA

OIC

Supporting

Person in Charge
Main

Strategic direction
1.3 Improving Competitiveness, Reducing Costs, and Promoting Sustainable Growth of Insurance Companies
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1.3.4 Determining measures, rules
and procedures for insurance
fraud prevention in order to
		 reduce the costs of insurance
		industry

1.3.3 Promoting research on insurance
in order to develop and promote
		 the insurance system

Major Activities

Office of Insurance Commission (OIC)

2021 – 2022

2022 – 2025

2022 – 2023

2. To develop the insurance fraud database

3. To develop a system to inspect and monitor insurance fraud

2022 – 2025

2. To provide financial support for insurance research in
order to develop the body of knowledge in Thailand’s
insurance industry
1. To develop a guideline for insurance business sector
and amend the related laws governing prevention of
insurance fraud

2023

2023 - 2024

3. To promote business expansion and linkage of insurance
market aiming to be Thailand InsurTech Hub among
CLMV countries
1. To encourage the development of central research
database to ensure that all insurance sectors can access
and use for business operations

Period

Major Activities

OIC

OIC, TLAA,
TGIA

OIC, TLAA,
TGIA

OIC, TLAA,
TGIA

OIC

OIC, Insurance
Companies

Main

TLAA, TGIA

LIF, GIF

TLAA, TGIA

Supporting

Person in Charge
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2021 – 2023

2022 – 2025

2021 – 2023

2022 – 2025

1. To develop a database to analyze people’s behavior
and accessibility to insurance as well as to develop plans
for adjusting people’s behavior and attitude to realize
the necessity of insurance
2. To encourage an inclusion of insurance curriculum in all
educational levels and promote out-of-class activities
for youngsters and students
3. To apply new technology, tools and methods to educate
the each target group of the general public and private
sector in a continuous manner
4. To initiate the inclusion of insurance into people’s daily
life with the purpose to give people insurance experience,
especially with respect to risk management, such as giving
them an opportunity to try insurance products

2.1.1 Raising awareness on the
importance of insurance and
use insurance as a part of daily
life and business operations

Period

Major Activities

Major Measures

OIC

Main

TLAA, TGIA

OIC, TLAA,
TGIA

OIC

Insurance
Companies

SEC, MOE,
MOF

TLAA, TGIA

Supporting

Person in Charge

OIC, TLAA,
TGIA

Strategic direction
2.1 Changing the people and private sector’s behavior and attitude to realize the necessity of insurance

Goal : Insurance becomes a part of daily life and helps the general public and private sector with a risk management and a financial planning.

STRATEGY 2 : Cultivating Insurance Risk Management Culture for the General Public and Private Sector
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2021 – 2022

4. To upgrade non-life insurance adjustment standards,
such as development of a guideline for examining
non-life insurance adjustment of a juristic person granted
a license to become a non-life insurance adjuster

2021 – 2025

2022 – 2023

3. To help the general public understand the conditions for
insurance policy coverage sufficiently, completely and easily

1. To promote the changes of the insurance intermediary’s
role from offering the insurance products to providing
complete information and conducting an analysis of
consumer’s risks and needs

2022 – 2025

2. To upgrade market conduct in various aspects for the insured

2.2.2 Enhancing insurance intermediaries’
capacity and supporting them
in offering insurance products

2021 – 2023

1. To develop the processes to provide good services to
the people starting from purchasing insurance policy to
claiming for compensations

2.2.1 Strengthening capability and
support insurance companies in
offering insurance products

Period

Major Activities

Major Measures

TLAA, THAIFA,
TGIA, TIBA

OIC

TLAA, TGIA

OIC

OIC, Insurance
Companies

Main

OIC

TGIA, Non-life
Insurance
Sector

OIC

TLAA, TGIA

TLAA, TGIA

Supporting

Person in Charge

Strategic direction
2.2 Developing a mechanism to protect consumers in terms of insurance to promote confidence in and good attitude towards insurance
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Major Measures
Period
2021 – 2025

2021 – 2025

Major Activities
2. To support insurance intermediaries to offer a diversity of
financial and insurance products in order to create
a market where consumers can purchase products that
are truly suitable for their comprehensive needs
3. To promote the use of technology to support insurance
intermediaries’ process to sell insurance products

INSURANCE DEVELOPMENT PLAN Vol. 4 (2021 – 2025)

Office of Insurance Commission (OIC)

TLAA, TGIA,
TIBA, THAIFA

TLAA, THAIFA

Main

Major Activities
1. To promote the development of a diversity of insurance
products that are necessary and respond to the needs of
people through cooperation between OIC, insurance
business sector and other agencies (cross-sectoral
cooperation), such as insurance for aging population,
long-term care insurance, micro insurance, and agricultural
insurance

Major Measures

3.1.1 Cooperating with relevant
organizations in order to develop
insurance products and manage
risks at the national level

2021 – 2025

Period

Strategic direction
3.1 1 Supporting Risk Management and Implementation of the Public Sector’s Policies

Goal : Insurance system plays a role in driving Thailand’s economy and society.

OIC, TLAA,
TGIA

Main

MOF, MOPH,
MOAC,
Insurance
Companies

Supporting

Person in Charge

OIC

OIC, SEC

Supporting

Person in Charge

STRATEGY 3 : Promoting a Role of the Insurance System in Contributing to Sustainable Development of Economic and Social Systems
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3.1.2 Promoting the use of insurance
for managing the public sector’s
		risks

Major Measures

Office of Insurance Commission (OIC)

2021 – 2025

2024 – 2025

4. To enhance the potential to take the country’s risks by
considering the risk level and funds, especially those risks
arising from environmental change, such as development
of a central database regarding prone areas of the country
and a study of a guideline for setting up a national reinsurer

2. To encourage insurance businesses to invest in assets
related to mega projects and infrastructures, such as
investment in the debenture of companies operating in
the Eastern Economic Corridor (EEC)

2021 – 2025

3. To develop primary laws governing insurance to promote
the development of insurance products, such as Marine
Insurance Act, Agricultural Insurance Act, and Health
Insurance Act

2025

2024 – 2025

2. To study the feasibility and cooperate with relevant
organizations in providing additional compulsory insurance
products, such as migrant worker insurance products and
inclusion of private health insurance system into health benefits

1. To encourage the public sector to use insurance products
to manage the risks of the government, state enterprises,
and government agencies as well as other relevant
procedures, such as requiring a party to the government’s
contract to purchase insurance policy

Period

Major Activities

OIC,
Insurance
Companies

OIC

OIC

OIC

OIC

Main

TGIA, TLAA

MOF

TGIA, MOF

MOF

TLAA, TGIA,
MOL

Supporting

Person in Charge
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2021 – 2022

4. To promote management of information technology and
cyber security risks

2022 - 2023

2021 – 2025

3. To promote voluntary merger and prepare measures to
support such merger

1. To develop tools used to monitor and supervise system risks
and overall stability of insurance business (Macro-prudential
Surveillance)

2023 – 2024

2. To determine measures and guidelines to supervising and
examining insurance business to cover sustainability
assessment and long-term survival of the business (viability)

3.2.2 Enhancing systematic regulation
Framework and overall stability
		 of Insurance business

2022 – 2023

1. To study measures and procedures (policy tools) in terms
of insurance products, investment and funds so that
insurance companies operate business in a manner that
takes long-term growth into account and rebalance the
insurance portfolio, such as procedures for maintaining
funds for high-risk products or determining incentive
measures

3.2.1 Developing guidelines for
strengthening financial security
		 and risk management standards
that respond to business model
		 and emerging risks

Period

Major Activities

OIC

OIC

OIC

OIC

OIC

BOT, SEC

TLAA, TGIA,
Insurance
Companies

TLAA, TGIA

Supporting

Person in Charge
Main

Strategic direction
3.2 Strengthening Financial Stability, Business Operation Standards and Risk Management of Insurance Business
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Period
2021 - 2025

Major Activities
2. To cooperate with other agencies to imporove the systematic
supervision and overall stability of insurance business

OIC

Main

2022 – 2025

2022 – 2025

2021 – 2023

1. To promote the development of insurance products
that contribute to environmental, social and governance
(ESG) sustainability and to encourage insurance companies
to use ESG information as their underwriting criterion
2. To study incentive measures, which will encourage
insurance companies to operate business in conformity
with ESG principles, such as tax measures, and to reward
the insurance companies that operate business in
accordance with ESG principles
3. To encourage insurance business sector to invest in
projects that meet environmental, social and governance
(ESG) challenges or invest in funds with Morningstar
Sustainability Rating

3.3.1 Encouraging business sector
to operate business in
		 a manner that takes account of
environmental, social and
governance (ESG) sustainability
and to play a role in contributing
		 to sustainable growth of the
overall economic and social
systems in terms of environmental,
society and governance

Period

Major Activities

Major Measures

OIC

OIC

OIC,
Insurance
Companies

Main

TLAA, TGIA

MOF

TLAA, TGIA

Supporting

Person in Charge

BOT, SEC

Supporting

Person in Charge

Strategic direction
3.3 Making Insurance Contribute to Thailand’s Sustainable Development of Environmental, Society and Governance (ESG)

Major Measures

Office of Insurance Commission (OIC)
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4.1.1
		
		
		

Undertaking regulatory reform
to ensure consistency with
current situation in order to
reduce obstacles and costs

Major Measures
2021 – 2022

2022 – 2023

2021 – 2025

2022 – 2025

2. To study and develop guidance on Regulatory Impact
Assessment (RIA) as well as to initiate the use of Regulatory
Impact Assessment (RIA) process when enacting laws
3. To develop flexible and principle-based laws and apply
the principle of proportionality to the regulation
4. To study and discuss with relevant organizations, such as
the Bank of Thailand and the Office of the Securities and
Exchange Commission, on joint regulation of financial
businesses

Period

1. To evaluate achievement of laws, review the laws currently in force, and remove unnecessary ones to ensure that
the existing laws are up-to-date, conform to technological advancement and changing environment, and meet international
standards (Regulatory Guillotine), such as amendment of acts
or legislations

Major Activities

Strategic direction
4.1 Supporting Risk Management and Implementation of the Public Sector’s Policies

Goal : To have insurance infrastructure and regulation that support the insurance business operations

STRATEGY 4 : Developing Insurance Infrastructure to Promote Insurance Business
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OIC

OIC

OIC

OIC

Main

BOT, SEC

TLAA, TGIA

TLAA, TGIA

TLAA, TGIA

Supporting

Person in Charge

Reviewing applicable laws and
rules to be in conformity with
international standards and
consistent with current situation

4.1.3 Developing mechanisms/
protocols and tools to solve
problems encountered by
insurance companies in
		managing crisis

4.1.2
		
		
		

Major Measures

2021 – 2023

2021 – 2023

3. To study, analyze and evaluate impacts and prepare
a guideline for complying with international standards
and requirements, such as IFRS 17
4. To increase the role of associations in determining the
best practices of business sector in different matters in
order to establish business operation standards

2024 – 2025

2021 – 2025

2. To develop standards and regulations that are in line with
the Insurance Core Principles (ICPs)

1. To develop mechanisms/protocols and tools to solve
problems and provide assistance to insurance companies
(Resolution Mechanism) as well as to implement crisis
management policies and processes

2021 – 2022

Period

1. To promote the compliance with standards and regulations
based on enforcement of the Cyber Security Act and
the Personal Data Protection Act

Major Activities

Office of Insurance Commission (OIC)

OIC

TLAA, TGIA

OIC

OIC

OIC

Main

BOT, SEC

TLAA, TGIA,
TFAC

TLAA, TGIA

Supporting

Person in Charge

INSURANCE DEVELOPMENT PLAN Vol. 4 (2021 – 2025)

113

2021 – 2025

2021 – 2025

2022 – 2025

2023 – 2025

1. To determine the standards for insurance personnel who
are essential to the insurance system, such as actuary
2. To develop training and workshop courses for insurance
personnel in various fields, such as expertise training for
actuaries to improve their qualifications, IFRS 17 training to
ensure that insurance companies achieve the standards
and Continuing Professional Development (CPD) program
3. To encourage Advanced Insurance Institute to play
a role in developing personnel and serve as an insurance
research center
4. To support cooperation between the insurance business
sector, educational institutions and other agencies to
develop courses to produce insurance personnel as well
as to provide students with advices on career path in the
fields that remain insufficient in the insurance business,
such as actuary, surveyor, and insurance accountant

4.2.1 Supporting the development of
personnel in insurance business and
regulatory body to have skills and expertise in essential matters

Period

Major Activities

Strategic direction
4.2 Strengthening Insurance Personnel’s Capacity, Knowledge and Expertise
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OIC, TLAA,
TGIA

OIC

SOAT, TLAA,
TGIA, TFAC

SOAT, OIC

Main

Educational
Institutions

OIC

TLAA, TGIA

Supporting

Person in Charge

Office of Insurance Commission (OIC)

2022 – 2024

2021 – 2025

2021 – 2022

2021 – 2022

1. To encourage change of format of data stored by
the regulator and business sector to be machine-readable
structured data of the standard format throughout
the sector
2. To develop database required for development of
insurance industry, such as insurance bureau system (IBS),
claim database, health database, and compulsory motor
insurance database, that the business sector can have
access and use for preparing business plans and developing
insurance products
3. To support dissemination of data in the form of open data
and allow connection with data disseminated in the form
of open API for public sector and insurance industry
4. To encourage data linkage with other public agencies to
make use of related data, such as data linkage with the
Department of Business Development through the Linkage
Center of the Ministry of Interior and linkage with the
Department of Land Transport via web service for the
purpose of verification of compulsory motor insurance of
a vehicle that wishes to renew its registration

4.3.1 Developing technological
		 infrastructure of insurance
		 industry in order to jointly make
benefit from data and work
		systems

Period

Major Activities

Major Measures

OIC

OIC

OIC

OIC

Main

TLAA, TGIA

TLAA, TGIA

TLAA, TGIA

Insurance
Companies

Supporting

Person in Charge

Strategic direction
4.3 Developing Work Systems, Databases and Technologies Required for Promotion and Development of Insurance Business
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2021 – 2023

6. To study the feasibility of establishment of the national
insurance database administration and development center

2021 – 2023

2021 – 2023

1. To develop personnel’s capacity, change work systems,
and improve mindset and skills of the personnel in
order to lead to innovations
2. To build an environment that promotes quick performance
by using technology to increase the efficiency of works
and service quality provided to people

4.4.1 D e v e l o p i n g p e r s o n n e l ’ s
capacity, work systems, and
		 use technology to increase the
efficiency of operation and
		 regulation by OIC

Period

2022 – 2025

5. To study and support the business sector to develop
Central Platform/Application that can be used throughout
the insurance industry

Strategic direction
4.4 Transforming the OIC to be the SMART OIC

Period

Major Activities

Major Activities

Major Measures
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TLAA, TGIA

Supporting

OIC

OIC

Main

Supporting

Person in Charge

OIC

OIC, TLAA,
TGIA

Main

Person in Charge

OIC
TLAA
TGIA
TIBA
THAIFA
SOAT
LIF
GIF

BOT
SEC
MOE
MOF
MOPH
MOL
MOAC
TFAC
		

OIC

Main

Supporting

Person in Charge

Bank of Thailand
Office of the Securities and Exchange Commission
Ministry of Education
Ministry of Finance
Ministry of Public Health
Ministry of Labor
Ministry of Agriculture and Cooperatives
Federation of Accounting Professions under the Royal
Patronage of His Majesty the King

2021 – 2023

3. To develop automated regulatory process and increase
the efficiency of data analysis for supervision and
examination and integrate data between internal units of
the office by using Supervisory Technology (SupTech)

Note

Period

Major Activities

Office of Insurance Commission
The Thai Life Assurance Association
Thai General Insurance Association
Thai Insurance Brokers Association
Thai Association of insurance and Financial Advisors
The Society of Actuaries of Thailand
Life Insurance Fund
General Insurance Fund

Major Measures
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Appendix

the Insurance Development Plan Subcommittee
1. Composition of the Subcommittee
1)		
		
2)		
		
3)		
		
4)		
		
		
5)		
		
6)		
7)		
8)		
		
9)
		
10)
11)
12)
13)
14)
		
15)
		

Mr. Rapee Sucharitakul													
A member of the Insurance Commission
Mr. Vichai Assarasakorn													
A member of the Insurance Commission
Mr. Chuchatr Pramoolpol 											
Deputy Secretary-General, Supervision
Mr. Chanapon Mahavong 												
Deputy Secretary-General, Legal, Litigation
and Policyholder Protection
Ms. Vasumadi Vasinondha 												
Deputy Secretary-General, Examination
Representative of the Ministry of Finance								
Representative of the Bank of Thailand								
Representative of the Office of the Securities 						
and Exchange Commission
Assoc. Prof. Thitivadee Chaiyawat										
Representative of Academic Institution
President of the Thai Insurance Business Council 					
Representative of the Thai General Insurance Association			
Representative of the Thai Life Assurance Association 				
Representative of the Thai Bankers Association 						
Ms. Mayurin Sutthirattanapan 										
Assistant Secretary-General, Organization Strategy
Ms. Prapapas Kulpawaropas												
Senior Director, Strategy and Risk Management Department

Chairperson
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member and Secretary
Assistant Secretary

2. Responsibilities and Duties
1) To determine the procedures and action plans to implement the insurance development plan and submit
		 to the Insurance Commission for approval
2) To provide recommendations and directions in relation to the preparation of the Insurance Development
		 Plan in order to ensure the compliance with future business environment and submit to the Insurance
		 Commission for approval
3) To report the implementation results of the insurance development plan to the Insurance Commission
4) To perform other duties assigned by the Insurance Commission
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The Task Force for the Insurance Development Plan Vol. 4
1. Composition of the Task Force
1)		
		
2)		
		
3)		
		
4)		
		
5)		
		
6)
		
7)		
		
8)		
		
9)		
		
10)

Ms. Mayurin Sutthirattanapan												
Assistant Secretary-General, Organizational Strategy
Ms. Aryusri Kumbunlue														
Assistant Secretary-General, Examination		
Ms. Prapapas Kulpawaropas													
Senior Director, Strategy and Risk Management Department
Ms. Thanita Anusonadisai													
Senior Director, Budget Finance and Accounting Department
Ms. Siripak Suwannadath														
Senior Director, Office of Road Victims Protection Department
Ms. Jindamanee Tangkoonsombati										
Senior Advisor, Insurance
Ms. Ubonwan Sangthong 													
Director, Off-Site Analysis Division 2
Mr. Shinnapong Krasin														
Head of Center of InsurTech, Thailand
Ms. Manuschanok Vachiratrangsalit 										
Director, Office of the Secretary-General
Ms. Lalisa Pattarasaengthai 													
Chief Expert, Acting Head of Market Conduct Law Section
11) Ms. Nathporn Keechanonda 												
Chief Expert, Acting Head of Non-Life Insurance Business
		 Supervision Section
12) Ms. Lalida Pattarasaengthai 													
Chief Expert, Acting Head of On-Site Examination Section 3/1

Chairperson
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member
Member and Secretary
Member and Assistant Secretary
Member and Assistant Secretary
Member and Assistant Secretary

2. Responsibilities and Duties
1) To prepare, collect and analyze relevant data to support a study of business environment that impacts the
		 performance of the OIC and Thai insurance business.
2) To consider and advise the direction, policy and measures to develop Thai insurance business, which
		 will be used to support the development of the draft Insurance Development Plan Vol. 4
3) To cooperate with relevant units within the OIC and advisors to achieve the established goals
4) To perform other duties assigned by the Secretary-General.

