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บทสรุปผู้บริหาร
		
การประกันภัย เริ่มมีความส�ำคัญและมีบทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548 – 2557) ธุรกิจประกันภัยไทย
มีอตั ราการขยายตัวของเบีย้ ประกันภัยเฉลีย่ ปีละ 12.40% แต่หาก
เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศที่ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากการประกั น ภั ย
อย่ า งแพร่ ห ลาย ยั ง พบว่ า ประชากรไทยยั ง ใช้ ก ารประกั น ภั ย
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงน้อยมาก พิจารณา
ได้จากสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อ GDP (Insurance Penetration)
ของไทยมีค่าเท่ากับร้อยละ 5.80 ในขณะที่สัดส่วนเบี้ยประกันภัย
ต่อ GDP ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอังกฤษ อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ
10.80 และร้อยละ 10.60 สัดส่วนการถือครองกรมธรรม์ประกัน
ชีวติ ของประชากรไทย มีเพียงร้อยละ 37.77 แต่ขณะทีป่ ระเทศญี่ปุ่น
มีสัดส่วนการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตเกินร้อยละ 100 และ
หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน พบว่า
ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นการประกั น ภั ย ของประชากรไทย (Insurance
Density) ยั ง มี มู ล ค่ า น้ อ ยกว่ า ประเทศสิ ง คโปร์ แ ละมาเลเซี ย
กล่าวคือ ในปัจจุบนั ค่าใช้จา่ ยด้านการประกันภัยของประชากรไทย
มีคา่ เท่ากับ 10,826 บาท ในขณะที่ Insurance Density ของประเทศ
มาเลเซียมีมูลค่าเท่ากับ 18,375 บาท และ Insurance Density
ของประเทศสิงคโปร์มีมูลค่า 131,565 บาท
		
ภายใต้การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันภัย
ทั้งสองฉบับที่ผ่านมา ธุรกิจประกันภัยไทยมีการพัฒนาต่อเนื่ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยแผนพั ฒ นาการประกั น ภั ย ฉบั บ ที่ 1 มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย จากกรมการประกันภัย
เป็นส�ำนักงาน คปภ. รวมถึงปรับปรุง พ.ร.บ.ประกันชีวิต และ
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ซึง่ เป็นกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย
และเมื่อเข้าสู่ช่วงของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็น
ช่วงที่ปรับเปลี่ยนหน่วยงานก�ำกับดูแลเป็นส�ำนักงาน คปภ. แล้ว
จึงได้มีการก�ำหนดแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
โดยได้พฒ
ั นามาตรฐานการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย โดยน�ำระบบ
การก�ำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) ระบบสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า มาใช้ร่วมกับการเร่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านการประกันภัยและการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย

		
ภายหลังจบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 ธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตและมีความมัน่ คงอยูใ่ นเกณฑ์ดี
เมื่อเทียบกับช่วงของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 และสามารถผ่านบททดสอบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย
ในปี 2554 ว่ า มี ศักยภาพและความมั่นคงเพียงพอและสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเศรษฐกิจชะลอตัวก็ตาม
แต่อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นบริบท
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (New Normal) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบการเงินโลก
ที่มีค วามเชื่ อ มโยงกั น มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ต ลาดเงิ น และตลาดทุ น ในประเทศไทยได้ รั บ ผลกระทบจากความผั น ผวน
จากระบบเศรษฐกิจโลกได้ง่ายและทวีความรุนแรงมากขึ้น ท�ำให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตที่ต�่ำลงและเติบโตช้ากว่า
ในอดีตทีผ่ า่ นมา นอกจากนี้ ยังมีปจั จัยการเปลีย่ นแปลงอืน่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง อาทิ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรของไทย
ทั้งการขาดแคลนแรงงานและการเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ข องประชากรไทยที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยของ
ประชากรและภาครั ฐ ในการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศที่ ส ่ ง ผลให้ เ กิ ด ภั ย ธรรมชาติ ร ้ า ยแรง
ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับ รวมถึงแรงผลักดันจากการเข้าสู่
การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) การพัฒนา
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีร่ วดเร็ว ท�ำให้ชว่ งระยะเวลาต่อไปข้างหน้าธุรกิจประกันภัยไทยต้องเผชิญกั บ
สภาวะการแข่งขันทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ทัง้ จากคูแ่ ข่งหน้าใหม่ๆ จากภายในและภายนอกประเทศในช่วงระยะเวลาถัดไป
		
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 ได้ผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และกลั่นกรอง
โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย ซึ่งมีองค์ประกอบจากผู้แทนกระทรวงการคลัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ธุรกิจประกันชีวติ ธุรกิจประกันวินาศภัย และสถาบันการศึกษา โดยมี นางธาริษา วัฒนเกส
อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ในคณะกรรมการก�ำกับ
และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย เป็ น ประธาน เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ ผนพั ฒ นาการประกั น ภั ย ที่ มี ค วามเหมาะสม
และเป็นแนวทางรองรับให้ธุรกิจประกันภัยสามารถเตรียมตัวให้พร้อมกับความท้าทายในอนาคตได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
(ครม.) มีมติรับทราบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563) แล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
		
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายหลักทีต่ อ้ งการมุง่ เน้นให้ “ระบบประกันภัยไทย
เติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน” โดยคาดหวังให้ระบบประกันภัย มีความมั่นคง
และด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรี และประชาชนมีความรูแ้ ละตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการประกันภัย สามารถใช้ประโยชน์จากการประกันภัยได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์
ได้แก่

• เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ
• ยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจประกันภัย
• ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย

• เสริมสรางความรูความเขาใจดานการประกันภัย
• สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย
ใหสอดคลองกับความตองการและความเสี่ยง
• ขยายชองทางการเขาถึงประกันภัยของประชาชน

บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง เขมแข็งทางการเงิน
มีการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณภาพและ
เปนที่เช�อมั่นไววางใจของประชาชน

ประชาชนมีความรู และเขาใจสิทธิ สามารถเขาถึง
การประกันภัย และเลือกใชเปนเคร�องมือ
ในการบริหารความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

การเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมประกันภัย

การเสริมสรางความรูและ
การเขาถึงการประกันภัย

GROWTH & CREDIBILITY
ยุทธศาสตรที่ 3

การสรางสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 4

การเสริมสรางโครงสราง
พื้นฐานดานการประกันภัย

บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแขงขัน
พรอมรับสภาพแวดลอมที่มีความเปนพลวัตรสูง

ระบบประกันภัยมีโครงสรางพื้นฐาน
ที่เอื้อตอการพัฒนาธุรกิจประกันภัย

• เสริมสรางการแขงขันผานการผอนคลาย
การกำกับผลิตภัณฑประกันภัย
• พัฒนาการการกำกับและกระบวนการ
ใหความเห็นชอบ / อนุมัติผลิตภัณฑประกันภัย
• สงเสริมการเช�อมโยงตลาดประกันภัย
ในภูมิภาคอาเซียน

• พัฒนาและยกระดับการกำกับบุคลากรประกันภัย
ใหเปนมืออาชีพ
• เสริมสรางศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ
• ผลักดันใหการประกันภัยเปนเคร�องมือ
บริหารความเสี่ยง
• เสริมสรางศักยภาพของหนวยงานกำกับ

		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิม่ ศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าบริษทั ประกันภัย มีความมั่นคง
เข้มแข็งทางการเงิน มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน โดย
		
1) เสริมสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการ โดยพัฒนากรอบการก�ำกับเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง ระยะที่ 2
(RBC 2) และการลดต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ โดยน�ำระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Business
		
2) ยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจประกันภัย โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ การเปิดเผยข้อมูล และรวมถึงการคัดกรองบุคคลที่มีคุณภาพในการเข้ามาด�ำเนินธุรกิจประกันภัย
		
3) ยกระดั บ พฤติ ก รรมทางตลาดของระบบประกั น ภั ย โดยให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ กระบวนงาน
ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อนเป็นล�ำดับแรก ประกอบด้วยการจัดการสินไหมทดแทนและการก�ำกับดูแลคนกลาง
ประกันภัย
		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความรูแ้ ละการเข้าถึงการประกันภัย เพือ่ ให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจ
และตระหนักถึงความส�ำคัญของการประกันภัย และใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิต
และทรัพย์สิน โดย
		
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ผ่านการพัฒนาเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการและ
สื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย
		
2) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง โดยมุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย รวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ และ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ
		
3) ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน ผ่านการพัฒนากระบวนการขายประกันภัย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย และช่องทางการเข้าถึงส�ำหรับรายย่อยและประชาชนในท้องถิ่น
		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน เพื่อให้บริษัทประกันภัย มีขีดความ
สามารถในการแข่งขัน โดย
		
1) เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและ
อิงกลไกตลาดมากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนในการสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีการพัฒนาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยได้ตามความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญของบริษัท
		
2) พัฒนาการก�ำกับ และกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อลดอุปสรรคและ
ความล่าช้าในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานการก�ำกับตามระดับความมั่นคง
และระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
		
3) ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน โดยส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ด้านการประกันภัยใน CLMV รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการในกลุ่ม CLMV ไม่ว่าจะเป็นด้านการก�ำกับ
และตรวจสอบบริษัทประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการพัฒนาบุคลากร

		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการประกันภัย เพือ่ ให้ระบบประกันภัยมีโครงสร้าง
พืน้ ฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดย
		
1) พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ โดยการสร้างมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากร
ประกั น ภั ย ผลั ก ดั น ให้ ส ถาบั น วิ ท ยาการประกั น ภั ย ระดั บ สู ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการฝึ ก อบรม
และการให้ทุนส�ำหรับบุคลากรประกันภัย และนิสิตนักศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน
		
2) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย และ
พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัยให้สมบูรณ์
		
3) ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการประกันภัยพืชผลส�ำหรับ
เกษตรกร การประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ อาคารสาธารณะ และสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง
		
4) เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก�ำกับ โดยปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
รวมถึงพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย และเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมิน Financial Sector Assessment Program
(FSAP)
		
ทั้งนี้ ภายหลังจบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 คาดหวังว่า Insurance Penetration อยู่ที่ร้อยละ
6.20 จ�ำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรอยู่ที่ร้อยละ 50 มูลค่าเบี้ยประกันภัยต่อหัว (Insurance Density) เท่ากับ
18,000 - 23,000 บาท และสัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนของส�ำนักงาน คปภ. ต่อจ�ำนวน
กรมธรรม์ประกันภัย ไม่เกินร้อยละ 0.016

บทที่ 1

สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อระบบประกันภัยไทย

บทที่ 1

สภาพแวดล้อมและปัจจัยทีม่ ผ
ี ลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย
แผนพัฒนาการประกันภัย ถือเป็นแผนแม่บทด้านการประกันภัยที่ใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นบริบท
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (New Normal) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบการเงินโลกที่มี
ความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากระบบ
เศรษฐกิจโลกได้งา่ ยและมีความรุนแรงมากขึน้ ท�ำให้เศรษฐกิจไทยมีอตั ราการเติบโตทีต่ ำ�่ ลงและเติบโตช้ากว่าในอดีตทีผ่ า่ นมา
ยังมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงอื่นที่มีความส�ำคัญที่ต้องค�ำนึงถึง อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยทั้งการ
ขาดแคลนแรงงาน และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรไทย ที่ถือเป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญต่อการขยายตัวของผลผลิต
ภายในประเทศท�ำให้ประชากรก�ำลังแรงงานเติบโตช้าลงเรื่อยๆ จึงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชากรและ
ภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงในทุกภูมิภาคทั่วโลก
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับ รวมถึงเป็นการเร่งแรงกดดันด้านการขาดแคลน
อาหารและพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีแรงผลักดันจากการเข้าสู่การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว
ท�ำให้ช่วงระยะเวลาต่อไปข้างหน้า ธุรกิจประกันภัยไทยจึงต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ทั้งจากคู่แข่งหน้าใหม่ๆ จากภายในและภายนอกประเทศ
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บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย

ส�ำนักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงกระแส
การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว จึงได้ศกึ ษารวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลการศึกษา
สภาพแวดล้อม ศักยภาพ และขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทยของบริษัท
เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ทิศทางการด�ำเนินงานของสมาคมประกันวินาศภัยไทย
และสมาคมประกันชีวิตไทยในการสร้างศักยภาพ
และขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ
ประกันภัยให้กับการเปิดเสรีตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนอกจากนัน้ ยังได้วิเคราะห์ทิศทาง
การพั ฒ นาประเทศภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ทิศทางการพัฒนา
ตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงความคาดหวังจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนต่อระบบประกันภัย โดยน�ำมา
ประมวลร่วมกับผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
การประกันภัย ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ประกอบ
การจั ด ท�ำแผนพั ฒ นาการประกั น ภั ย ฉบั บ ที่ 3
เพือ่ ก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบประกันภัยไทย
ให้มคี วามเหมาะสม และรองรับให้ธุรกิจประกันภัย
สามารถเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ ความท้ า ทาย
ในอนาคตได้

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย

1) การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจประกันภัยไทย
1.1 แนวทางการประเมินศักยภาพของบริษัทประกันภัย

เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจประกันภัย จึงได้ก�ำหนดแนวทางการประเมินศักยภาพของบริษัทประกันภัย
โดยพิจารณาถึงปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1) ปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

(1)

การวิเคราะหขนาดของธุรกิจ (Business Size
Analysis) ประกอบดวย จำนวนเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง (Gross Premium)
อัตราเบี้ยประกันภัยรับรายใหม
(New Business Premium
Growth Rate (%))
สินทรัพยรวม (Total Asset)
และสวนของผูถือหุนรวม
(Total Equity)

(2)

(3)

การวิเคราะหความสามารถ
ในการชำระหนี้ ประกอบดวย
Premium to Capital และ
Capital Adequacy Ratio (CAR)

การวิเคราะหความสามารถในการทำกำไร ประกอบดวย
อัตราผลตอบแทนตอผูถ อื หุน (Return on Equity Ratio : ROE)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets : ROA)
อัตราสวนกำไรสุทธิ (Proﬁt Ratio)
อัตราสวนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI)
และอัตราเงินจายตามกรมธรรมประกันชีวิต/คาสินไหมทดแทน
(Beneﬁt payment/Claim Ratio)

2) ปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใช้ 8 ดัชนีชี้วัดในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบทีว่ างไว้ และ/หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า กระบวนการบริหารความเสีย่ ง ช่องทางการจ�ำหน่าย ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ การคิดค้นและเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ความน่าเชื่อถือของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก อัตรา
การขยายตัวของเบี้ยประกันภัย และอัตราการขยายตัวของก�ำไรในอดีต
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บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย
1.2 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจประกันภัย ในปี พ.ศ. 2556
(1) ธุรกิจประกันชีวิต
ผลการประเมินศักยภาพของ
ธุรกิจประกันชีวิต จากผลการด�ำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีบริษัทประกันชีวิตที่มี
คะแนนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อยู่ใน
ระดับดีมาก จ�ำนวน 8 บริษัท บริษัทประกัน
ชีวิตที่มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง จ�ำนวน 7 บริ ษั ท
บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ มี ค ะแนนเชิ ง ปริ ม าณ
และเชิงคุณภาพต�ำ่ กว่าเกณฑ์ จ�ำนวน 8 บริษทั
การที่บริษัทมีผลคะแนนต�่ำเป็นผลมาจาก
ความสามารถในการท�ำก�ำไรต�่ ำ แต่ ทั้ ง นี้
บริษัทประกันชีวิตบางบริษัทยังต้องพัฒนา
ความสามารถในการขยายตั ว ด้ า นการรั บ
ประกันภัยและความสามารถในการท�ำก�ำไร
(2) ธุรกิจประกันวินาศภัย
ผลการประเมินศักยภาพของ
ธุรกิจประกันวินาศภัย จากผลการด�ำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีบริษทั ประกันวินาศภัย
ที่ มี ค ะแนนเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
อยู่ในระดับดีมาก จ�ำนวน 16 บริษัท บริษัท
ประกันวินาศภัยที่มีคะแนนเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง จ�ำนวน
16 บริษัท บริษทั ประกันวินาศภัยทีม่ คี ะแนน
เชิงปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพต�่ ำ กว่ า เกณฑ์
จ�ำนวน 24 บริษทั การทีบ่ ริษทั มีผลคะแนนต�่ำ
เป็ น ผลมาจากบริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย
มีขนาดเล็ก มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึง
1,000 ล้านบาทต่อปี และมีอตั ราการขยายตัว
ของเบีย้ ประกันภัยและอัตราในการท�ำก�ำไรตำ�่
ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันภัยและช่องทางการจ�ำหน่าย พบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย

2) ผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันภัย
$

พ.ศ. 2549 - 2554

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1

• ปรับเปลี่ยนโครงสรางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
- กรมการประกันภัย เปลี่ยนเปนสำนักงาน คปภ.
• ปฏิรูปกฎหมายประกันภัย
- พ.ร.บ.ประกันชีวิต และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย
• พัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยใหสอดคลองความตองการ
และสภาพความเสี่ยง

พ.ศ. 2553 - 2557

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2

• พัฒนาการกำกับและตรวจสอบตามความเสี่ยง
• สงเสริมความรูและความเขาใจดานการประกันภัย
• พัฒนาฐานขอมูลกลางดานการประกันภัย
• จัดตั้งสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

พ.ศ. 2559 - 2563

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3

• พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย
- ยกระดับมาตรฐานเงินกองทุน / การปฏิบัติงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
• การผอนคลายการกำกับผลิตภัณฑประกันภัย
• ปรับปรุงกฎหมายดานการประกันภัย
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แผนพัฒนาการประกันภัย

บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย
2.1 แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2549 – 2554)

มีวิสัยทัศน์ คือ “ธุรกิจประกันภัย มีบทบาทน�ำ
ในการพั ฒ นาสร้ า งเสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ให้ ร ะบบ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกระดับ” มุ่งเน้น การปรับโครงสร้าง
การก�ำกับดูแล เพื่อยกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัยให้มีมาตรฐาน มีศักยภาพและขีดความ
สามารถพร้อมแข่งขัน มีการบริหารจัดการและการให้
บริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
ซึ่ ง ผลการพั ฒ นาระบบประกั น ภั ย ตามแผนพั ฒ นา
การประกันภัย ฉบับที่ 1 ที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้

1) การปรับเปลี่ยนสถานภาพองค์กร
ก�ำกับดูแลเป็นหน่วยงานอิสระ โดยปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ โครงสร้างและรูปแบบองค์กร
จาก “กรมการประกันภัย” ซึ่งเป็นส่วนราชการ
เป็ น “ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ที่เป็น
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ส่ ว นราชการ และ
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อให้องค์กรมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทและภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย
2) ปฏิรูปกฎหมายประกันภัย โดยปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 และ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ตามล�ำดับ เพื่อให้กฎเกณฑ์ กติกา
และเครื่องมือในการก�ำกับ ดูแล มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ สาระส�ำคัญในการแก้ไขกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว มี 2 ประเด็นหลัก คือ
		
2.1) การเพิ่มมาตรการก�ำกับดูแลความมั่นคงของบริษัทประกันภัย อาทิ ปรับปรุงให้บริษัทต้องด�ำรง
เงินกองทุนตามขนาดของความเสี่ยงที่บริษัทด�ำเนินงาน (Risk Based Capital) การก�ำหนดให้บริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย
ต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดภายใน 5 ปี และการก�ำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทรัพย์สินไว้ส�ำหรับหนี้สิน
และภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย เป็นต้น
		
2.2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการคุม้ ครองประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ อาทิ ให้คณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีอ�ำนาจในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัยและธนาคารที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย
ก�ำหนดให้ข้อความ หรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย ก�ำหนดให้บริษัทต้อง
เปิดเผยข้ อมู ลเกี่ย วกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนิ นงาน ก�ำหนดให้ บริ ษัท ต้ อ งร่ วมรั บผิ ดต่ อ ความเสี ยหายที่เกิด
จากการกระท�ำของตัวแทนประกันภัยของบริษทั ก�ำหนดให้ผขู้ อรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย
และนายหน้าประกันภัยต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่ส�ำนักงาน คปภ. ประกาศก�ำหนด และการจัดตั้ง
กองทุนคุม้ ครองผูเ้ อาประกันภัย เพือ่ ให้ความคุม้ ครองประชาชนผูเ้ อาประกันภัย หรือผูม้ สี ทิ ธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
ให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินผลประโยชน์ในกรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เป็นต้น
3) ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง ระบบประกั น ภั ย โดยการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย แบบใหม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการและสภาพความเสีย่ ง เช่น กรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน และกรมธรรม์แบบบ�ำนาญ นอกจากนัน้ ยังได้
ผลักดันการเพิ่มจ�ำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่สามารถน�ำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิม 4,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2515 เป็น 100,000 บาท ในปี พ.ศ. 2551
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แผนพัฒนาการประกันภัย

บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย
2.2 แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553 – 2557)

ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก รวมถึงทิศทางการปรับตัวของตลาดเงินและตลาดทุน ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้ริเริ่ม
การทบทวนแผนพัฒนาการประกันภัย ก่อนสิ้นสุดแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 ซึ่งเดิมได้ก�ำหนดให้ครอบคลุมถึง
ปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการ คปภ.) จึงได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553 - 2557) ซึ่งมีองค์ประกอบจากผู้แทนหน่วยงาน
ก�ำกับสถาบันการเงินอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ คปภ. เป็นผู้จัดท�ำ
ร่างกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553 – 2557) เสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. เพื่อก�ำหนดกรอบ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั ฒ นาการของตลาดเงิ น และตลาดทุ น รวมถึ ง มี ศั ก ยภาพและ
ขีดความสามารถในระดับสากล พร้อมส�ำหรับการเปิดเสรีสาขาประกันภัยในอนาคต
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 มีวิสัยทัศน์ คือ “ระบบประกันภัยไทยเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงของสังคมทุกระดับ มีความเข้มแข็ง เป็นมาตรฐานสากล พร้อมรับความท้าทายในอนาคต”
โดยแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 ได้วางกรอบการพัฒนาต่อเนือ่ งจากแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 โดยมุง่ เน้น
การสร้างศักยภาพให้กับระบบประกันภัยภายใต้มาตรฐานการก�ำกับและตรวจสอบตามความเสี่ยงให้ธุรกิจประกันภัย
มีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจ และความท้าทายจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยด�ำเนินการผ่านมาตรการหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย

ทั้งนี้ ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 ได้มีการพัฒนาที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1) การพัฒนาการก�ำกับและตรวจสอบ การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญตามแผนพัฒนาการประกันภัยในการเสริมสร้าง
เสถียรภาพในระบบประกันภัย ประกอบด้วย
		
• การก�ำกั บ เงิ น กองทุ น ตามความเสี่ ย ง โดยได้ อ อกอนุ บั ญ ญั ติ ต ามกฎหมายแม่ บ ทที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย ด�ำรงเงิ น กองทุ น ตามความเสี่ ย งของบริ ษั ท ตั้ ง แต่ กั น ยายน 2554
โดยก�ำหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Solvency CAR) ไปเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 อยู่ที่ร้อยละ 125 และระยะถัดมาบริษัทต้องด�ำรงค่า CAR ในอัตราร้อยละ 140 มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2556
		
• การวิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทประกันภัยตามความเสี่ยง
2) การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านการประกันภัย (Insurance Literacy) ผ่านการบูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และโครงการสร้างเครือข่ายด้านประกันภัยสู่ท้องถิ่น
3) การพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย เพื่อเป็นข้อมูลในการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย อีกทั้ง
เพือ่ ยกระดับการด�ำเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันภัย เพิม่ ศักยภาพของบริษทั ประกันภัยในการแข่งขันในระดับสากล
และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประกันภัยที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน ในระยะแรกได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานฯ
ร่วมกับภาคเอกชนในการก�ำหนดโครงสร้างข้อมูลเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย
4) การจัดตั้งสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ จริยธรรม เพิ่มทักษะ
ด้านการประกันภัยระดับสูงให้แก่บุคลากรประกันภัยทุกระดับ และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
ทั้งนี้ ได้มีการก�ำหนดเป้าหมายเพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 ไว้ดังนี้
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แผนพัฒนาการประกันภัย

บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย

มาตรการหลักที่ 1

การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ตระหนักถึงความส�ำคัญของการประกันภัย
และการเข้าถึงระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ

การส่งเสริมให้การประกันภัยเข้าสู่ประชาชนทุกระดับ และการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย เป็นปัจจัยบ่งชี้
ความส�ำเร็จของการสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน ดังนั้น เกณฑ์การวัดผลจึงเป็นการวัด
เชิงปริมาณ โดยผลการด�ำเนินการเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ แสดงได้ดังนี้
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2557

ผลการด�ำเนินการ ณ ธันวาคม พ.ศ. 2557

1. สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ เป็นร้อยละ 6.00 ในปี พ.ศ. 2557

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ 5.80

2. เบี้ยประกันภัยต่อประชากร จาก 4,600 บาท
ในปี 2552 เป็น 7,500 บาท ในปี พ.ศ. 2557
โดยแบ่งเป็น
- การประกันชีวิต
4,200 บาท
- การประกันวินาศภัย 3,300 บาท

เบี้ยประกันภัยต่อประชากร อยู่ที่ 10,826 บาท
แยกเป็น
- การประกันชีวิต
7,670 บาท
- การประกันวินาศภัย 3,156 บาท

3. จ�ำนวนกรมธรรม์ประกันประกันชีวิตต่อประชากร
จากร้อยละ 26.75 ในปี พ.ศ. 2552
เป็นร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2557

จ�ำนวนกรมธรรม์ประกันประกันชีวิตต่อประชากร
อยู่ที่ ร้อยละ 37.77

4. อัตราการเติบโตของจ�ำนวนกรมธรรม์ประกันภัย
แบบไมโครอินชัวรันส์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
จากปี พ.ศ. 2553

จ�ำนวนกรมธรรม์ประกันภัยแบบไมโครอินชัวรันส์
อยู่ที่ 811,054 กรมธรรม์

จากผลการด�ำเนินงาน
ข้างต้น พบว่า จ�ำนวนกรมธรรม์
ป ระกั น ชี วิ ต ต่ อ ปร ะ ชาก ร
ณ เดือนธันวาคม 2557 อยู่ที่
ร้อยละ 37.77 ในขณะที่เ บี้ย
ประกันภัยต่อประชากรเพิ่มขึ้น
จนถึง 10,826 บาท เกินกว่า
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งแสดง
ให้ เห็นว่า แม้จะมีการใช้จ่าย
ด้านการประกันภัยของประชากร
ต่ อ หั ว เพิ่ ม ขึ้ น แต่ ก ารเข้ า ถึ ง
การประกั น ภั ย ของประชากร
ยังมีข้อจ�ำกัด
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)

21
21

บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย

มาตรการหลักที่ 2

การเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย

เสถียรภาพของระบบประกันภัย แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
ประกันภัย ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ในการสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อระบบประกันภัยของประชาชน โดยด้านความมัน่ คงทางการเงิน
วัดผลจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงตามกฎหมาย และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน วัดผลจาก
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยผลการด�ำเนินการ
เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ แสดงได้ดังนี้
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2557

จ�ำนวนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบแบบ
อัตโนมัติ เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2556 คิดเป็น
ร้อยละ 68.38

แผนพัฒนาการประกันภัย

$$$$$$$$$$$$$$$$$$฿

$$$$$$$$$$$$$$$$$$฿

$$$$$$$$$$$$$$$$$$฿

3. จ�ำนวนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบแบบ
อัตโนมัติ (File & Use) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30
ของการให้ความเห็นชอบทั้งหมด

฿
$$$$$$$$$
฿
$$$$$$$$$$$$$$$$$$

ลดระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์
ประกันภัย จากปี พ.ศ. 2553 ดังนี้
- แบบปกติ ลดลงร้อยละ 10.53
- แบบอัตโนมัติ ลดลงร้อยละ 25
- ชีวิตควบการลงทุน ระยะเวลาเท่ากับปี 2553

$$$$$$$$$$$$$$$$$$฿

2. ลดระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์
ประกันภัยลง ร้อยละ 25

$$$$$$$$$฿$$$$$$$$$$$$$$$$$$฿

มีบริษัทที่ด�ำรงเงินกองทุนต�่ำกว่าร้อยละ 120
จ�ำนวน 2 บริษัท

฿
$$$$$$$$$
฿
$$$$$$$$$$$$$$$$$$

1. บริษัทประกันภัยทุกบริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงไว้ตามกฎหมายไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 120

$$$$$$$$$$$$$$$$$$฿
$$$$$$$$$$$$$$$$$$฿
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ผลการด�ำเนินการ ณ ธันวาคม พ.ศ. 2557

บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย

มาตรการหลักที่ 3

การเพิ่มมาตรฐานการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของประชาชนด้านการประกันภัย

คุณภาพการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนด้านการประกันภัย เป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่ง
ต่อการด�ำเนินธุรกิจประกันภัย ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน และการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน โดยวัดผลจาก
ระบบงานที่เป็นมาตรฐานในการให้บริการประชาชนของบริษัทประกันภัย และการพัฒนากลไกการจัดการข้อพิพาท
ด้านการประกันภัย โดยผลการด�ำเนินการเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ แสดงได้ดังนี้
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2557

ผลการด�ำเนินการ ณ ธันวาคม พ.ศ. 2557

1. บริษัทประกันภัยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานในการ
ให้บริการประชาชนครบวงจรตามมาตรฐาน
Insurance Core Principles : ICPs

บริษัทประกันภัยมีระบบงานที่จ�ำเป็นด้านการให้
บริการประชาชน เช่น มีระบบให้บริการหลังการขาย
โดยจัดท�ำข้อพึงปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
ก่อนการเลือกซื้อประกันภัย ทั้งนี้ ในส่วนของระบบ
งานรับประกันภัย และการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
อยูร่ ะหว่างการศึกษา วิเคราะห์เพือ่ ก�ำหนดมาตรฐาน
ทั้งธุรกิจประกันภัย ต่อไป

2. จัดท�ำโครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานของ
องค์กรพิจารณาตัดสินข้อพิพาทด้านการประกันภัย
(Insurance Dispute Resolution Organization :
IDRO)

จากการศึกษาโครงสร้างและรูปแบบการบริหารงาน
ขององค์กรพิจารณาตัดสินข้อพิพาทด้าน
การประกันภัย พบว่าประเทศไทยมีการด�ำเนินงาน
ด้านอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีลักษณะการด�ำเนินงาน
ที่ใกล้เคียงกับ IDRO อยู่แล้ว จึงไม่มีความจ�ำเป็น
ที่จะจัดตั้ง IDRO ขึ้น

การด�ำเนินงานทีส่ �ำคัญตามแผนพัฒนาการประกันภัยในการเพิม่ มาตรฐานการให้บริการและการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์
ของประชาชนด้านการประกันภัย ส�ำนักงาน คปภ. ได้เห็นถึงความจ�ำเป็นในการเพิม่ ค่ารักษาพยาบาลของค่าเสียหายเบื้องต้น
ตามประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ) เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและค่ารักษาพยาบาล
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปัจจุบนั จึงได้ยนื่ เสนอกระทรวงการคลังในการปรับเพิม่ ความคุม้ ครองส�ำหรับค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
ของผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จากเดิมก�ำหนดความคุ้มครอง
ค่าเสียหายเบือ้ งต้นไว้ 15,000 บาทต่อคน เพิม่ เป็น 30,000 บาทต่อคน เมือ่ รวมกับความเสียหายต่อชีวติ หรือทุพพลภาพถาวร
หรือสูญเสียอวัยวะทีไ่ ด้รบั ค่าสินไหมทดแทน 35,000 บาทต่อคน รวมแล้วจะมีวงเงินความคุม้ ครองค่าเสียหายเบือ้ งต้นสูงสุด
คนละไม่เกิน 65,000 บาท โดยไม่มีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2557 โดยให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 25 ธั น วาคม 2557 เป็ น ต้ น ไป ซึ่ ง จ�ำนวนเงิ น ความคุ ้ ม ครองที่ปรับเพิ่มขึ้น
จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ประสบภัยจากรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประสบภัยจากรถที่ไม่ท�ำประกันภัย
หรือถูกชนแล้ ว หนี ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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มาตรการหลักที่ 4

การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

โครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยที่พร้อมและมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสนับสนุนส�ำคัญในการพัฒนาระบบ
ประกันภัยภายใต้มาตรการอืน่ ๆ ให้ประสบผลส�ำเร็จ โดยวัดผลจากการพัฒนาบุคลากรประกันภัย การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ด้านการประกันภัย และการปรับปรุงกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย โดยผลการด�ำเนินการเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ แสดงได้ดังนี้
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2557
1. ธุรกิจประกันภัยมีความพร้อมด้านบุคลากร โดย
1.1 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ร้อยละ 70 ของบริษัทประกันชีวิต จะต้องมี
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ระดับเฟลโล
- ร้อยละ 70 ของบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมี
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด
1.2 คนกลางประกันภัย
- ร้อยละ 20 ของคนกลางประกันภัยพัฒนาเป็น
ทีป่ รึกษาด้านการประกันภัย (Insurance Advisor)
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- บริษัทประกันชีวิต ร้อยละ 60 มีนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยระดับเฟลโล
- บริษทั ประกันวินาศภัย ร้อยละ 89 มีนกั คณิตศาสตร์
ประกันภัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
มีคนกลางประกันภัยพัฒนาเป็นที่ปรึกษา
ด้านการประกันภัยคิดเป็นร้อยละ 9.2

2. มีฐานข้อมูลกลางของธุรกิจประกันภัยครบวงจร

ส�ำนักงาน คปภ. ประชุมร่วมกับสมาคมประกันชีวติ ไทย
และสมาคมประกันวินาศภัยเพือ่ หารือโครงสร้างข้อมูล
ด้านการประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
รวมถึงการพัฒนาระบบ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
และแนวปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของส�ำนักงาน คปภ.

3. จัดท�ำร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย
ฉบับใหม่แล้วเสร็จ

ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย
ตามแนวทางที่คณะท�ำงานเสนอแนะ โดยมุ่งเน้น
ไปที่หลักเกณฑ์ในการก�ำกับดูแลบริษัทประกันภัย
คนกลางประกันภัย บทก�ำหนดโทษ รวมทั้ง
บทเฉพาะกาล และเป็นไปตามแนวทางการก�ำกับ
ดูแลตามหลักเกณฑ์สากลและมีการน�ำเสนอ
หลักการของร่างต่อหน่วยงานภายในผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบและคดี เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและหาข้อสรุปถึงแนวทาง
ในการปรับปรุงร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

แผนพัฒนาการประกันภัย

บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย

จากข้างต้นจะเห็นว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการประกันภัยโดยเฉพาะนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และคนกลาง
ประกันภัยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญที่ต้องเร่งด�ำเนินการ เนื่องจากนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยแสดงถึงมาตรฐานในการประกอบธุรกิจว่า มีการบริหารจัดการภายใต้ความเสี่ยง และธุรกิจประกันภัย
ให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ คนกลางประกันภัยซึ่งเป็นตัวเชื่อมที่ส�ำคัญระหว่างธุรกิจ
ประกันภัยและประชาชน ต้องได้รบั การพัฒนาทัง้ ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เพือ่ น�ำพา
ภาพลักษณ์ที่ดีของระบบประกันภัยสู่สายตาประชาชน

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย

3) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย
3.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญๆ จากการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบอย่างส�ำคัญ ทั้งในเชิงลบและ
เชิงบวก หรือเป็นโอกาสของการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจไทย รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศไทย
ในอนาคตข้างหน้า
(1) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคจะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
ประเทศต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นและมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก โดยเฉพาะการรวมกลุ่มของภูมิภาคเอเชีย จะส่งผลให้
เอเชียเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีอ�ำนาจต่อรองสูงขึ้น โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :
AEC) ทีจ่ ะเชือ่ มโยงระบบโครงข่ายพืน้ ฐานภายในเพิม่ มากขึน้ ทัง้ เส้นทางคมนาคมทางบก โครงข่ายโทรคมนาคมและโครงข่าย
สายส่งไฟฟ้าและพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนความพยายามส่ ง เสริ ม
การพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดความแตกต่างทางด้านรายได้ ส่งผลให้ประเทศก�ำลังพัฒนาในภู มิ ภ าคมี แ นวโน้ ม
ในการเติบโตสูงและมีความส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
(2) บทบาทของภูมิภาคเอเชีย
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economies) มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและมีอัตรา
การขยายตัวที่รวดเร็วกว่าเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
และภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เข้ามีบทบาทในเศรษฐกิจโลกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชีย (Emerging Asia) ที่มีประเทศจีนและประเทศอินเดีย เป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญ
ในภูมิภาค จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก (World Bank) ในปี ค.ศ. 2030 ภูมิภาคเอเชียจะมีบทบาทในเศรษฐกิจโลก
มากขึ้น กล่าวคือ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกกว่าครึ่ง เป็นผลมาจากการขยายตัวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งคาดการณ์ว่า
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จากเอเชียจะมีสัดส่วนในเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.61 ในปี ค.ศ. 2014 เป็นร้อยละ 47
ในปี ค.ศ. 2030
		
ปัจจัยผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชีย มีหลายประการ ดังนี้
		
• ในปัจจุบนั ประชากรโลกเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
โดยมี ป ั จ จั ย หลั ก ที่ เ ป็ น ตั ว ก�ำหนดการเปลี่ ย นแปลงจ�ำนวน
ประชากร คือ การเกิดและการตาย จากการคาดการณ์ขององค์การ
สหประชาชาติ พบว่า ทั่วโลกจะมีจ�ำนวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น
จาก 6,775 ล้านคน ในปี ค.ศ.2009 เป็น 8,322 ล้านคน ในปี
ค.ศ. 2030 โดยภู มิ ภ าคเอเชี ย จะมี สั ด ส่ ว นประชากรสู ง สุ ด
โดยเพิ่มขึ้นจาก 4,117 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2009 เป็น 4,915
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากรทัง้ โลก โดยมีป ระเทศ
จี น และประเทศอิ น เดี ย เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด
2 อันดับแรกในโลก
26
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บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย
ภาพที่ 1 สัดส่วนประชากรในแต่ละภูมิภาค ระหว่างปี ค.ศ. 2009 และ ปี ค.ศ. 2030

ที่มา : World Population Prospects: The 2010 Revision, United Nations

• ปัจจัยการขยายตัวของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในวัยท�ำงานซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลิต
จากการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ พบว่า ในปี ค.ศ. 2030 ทั่วโลกจะมีประชากรประมาณ 8,300 ล้านคน
กว่าครึ่งของประชากรอาศัยในภูมิภาคเอเชีย โดยประเทศจีนและประเทศอินเดียจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด
2 อันดับแรกของโลก
ภาพที่ 2 สัดส่วนประชากรในวัยทำ�งานในแต่ละภูมิภาค ระหว่างปี ค.ศ. 2009 และ ปี ค.ศ. 2030

ที่มา : World Population Prospects: The 2010 Revision, United Nations

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย
• การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนชนชัน้ กลาง องค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) คาดการณ์ว่า
จ�ำนวนชนชั้นกลางทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 1,800 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2009 เป็น 4,900 ล้านคนในปี ค.ศ. 2030
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ คาดว่าจะมีสดั ส่วนชนชัน้ กลางสูงสุด โดยจะเพิม่ ขึน้ จาก 500 ล้านคนในปี ค.ศ. 2009 เป็น 3,200 ล้านคน
ในปี ค.ศ. 2030 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.09 ของชนชั้นกลางทั่วโลก โดยกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อ
ก่ อ ให้ เกิดการขยายตัวของตลาดในประเทศ ส่งผลให้การใช้จ่ายของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเติบโตขึ้น
จาก 4,952 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2009 เป็น 32,596 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2030 หรือมีสัดส่วนถึงร้อยละ 59
ของการใช้จ่ายของชนชั้นกลางทั่วโลก ซึ่งการเติบโตกลุ่มชนชั้นกลางที่มีก�ำลังซื้อและมีความต้องการบริโภคสินค้าและ
บริการสูง ส่งผลให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ภายในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย ประเทศเหล่านี้เปลี่ยนสถานะ
จากการเป็นเพียงประเทศผู้ผลิตสินค้าให้แก่ประเทศอุตสาหกรรม กลายเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพก่อให้เกิดการค้าขายระหว่างกันเองมากขึ้น
ภาพที่ 3 สัดส่วนชนชั้นกลางในแต่ละภูมิภาค ระหว่างปี ค.ศ. 2009 และ ปี ค.ศ. 2030

ที่มา : 2009 Population Reference Bureau

• การขยายตัวของสัง คมเมือง (Urbanization) จากการขยายตัวของเศรษฐกิจก่อให้เกิดการขยายตัว
ของสังคมเมืองและการจ้างงานในสังคมเมือง ส่งผลให้เกิดการเคลือ่ นย้ายแรงงานจากชนบทมาสูเ่ มืองมากขึน้ ในทางกลับกัน
การเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมือง ส่งผลให้เกิดแหล่งรวมความต้องการสินค้าและบริการ ผลักดันให้เกิดการประหยัด
จากขนาด (Economies of Scale)
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3.2 ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1) โครงสร้างประชากร (Demographic Shift)
การพัฒนาทางการแพทย์และการสาธารณสุข ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตลดลง ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น
จากรายงานของ World Population Prospect : The 2010 Revision จัดท�ำโดยองค์การสหประชาชาติ พบว่า
ปี ค.ศ. 2010 ทั้งโลกมีประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) จ�ำนวนทั้งสิ้น 630 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8.99 ของประชากร
ทั้งหมดและคาดการณ์ว่า ปี ค.ศ. 2050 จะมีประชากรผู้สูงอายุถึง 1,772 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.43 ในขณะที่
อัตราการเกิดของเด็กลดลง โดยจ�ำนวนประชากรวัยเด็ก อายุ 0 - 14 ปี จะมีจ�ำนวนค่อนข้างคงที่ คือ ปี ค.ศ. 2010
มีจ�ำนวน 1,847 ล้านคน และปี ค.ศ. 2050 มีจ�ำนวน 1,908 ล้านคน
โครงสร้างประชากรในประเทศไทยก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยปี ค.ศ. 2011 สัดส่วนประชากรไทย
เมื่อจ�ำแนกตามอายุจะประกอบด้วยวัยเด็ก (1 - 14 ปี) วัยท�ำงาน (15 - 64 ปี) และวัยสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ในสัดส่วน
ร้อยละ 21 ร้อยละ 69 และร้อยละ 10 ตามล�ำดับ และในอีก 5 ปีขา้ งหน้า ในปี ค.ศ. 2016 สัดส่วนมีการเปลีย่ นแปลงเล็กน้อย
เป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ร้อยละ 69 และร้อยละ 13 ตามล�ำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชากรของประเทศไทย มีแนวโน้มว่า
จะมีวัยเด็กลดน้อยลง โดยจ�ำนวนของประชากรสูงอายุมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น แสดงว่าโครงสร้างของประชากรไทย
ได้เปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
จากภาวะประชากรวัยชราที่เพิ่มสูงขึ้น กอปรกับการใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยว มีบุตรน้อยและช้าลง
ส่งผลต่อความต้องการการวางแผนทางการเงิน เพื่อรักษาระดับคุณภาพชีวิตหลังวัยเกษียณ
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1. กลุมประเทศที่มีรายไดสูง
(high income)

2. กลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง - สูง
(upper middle income)
3. กลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง - ต่ำ
(lower upper income)

4. กลุมประเทศที่มีรายไดต่ำ
(low income)

2) ระดับรายได้ของประชากร
ธนาคารโลก (World Bank) ได้น�ำค่าเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อคนต่อปีมาจัดกลุ่มประเทศตามระดับค่าเฉลี่ย
รายได้ประชากรต่อคนต่อปี สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
		
1. กลุ่มประเทศที่มีร ายได้สูง (High Income) คื อ กลุ่ ม ประเทศที่มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ประชากรต่ อ คน
ต่อปีมากกว่า 12,475 เหรียญสหรัฐ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Economies)
		
2. กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง - สูง (Upper Middle Income) คือ กลุ่มประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย
ประชากรต่ อ คนต่ อ ปี ระหว่ า ง 4,125 - 12,475 เหรี ย ญสหรั ฐ กลุ ่ ม นี้ ส ่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ประเทศก�ำลั ง พั ฒ นา
(Developing Economies)
		
3. กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง - ต�่ำ (Lower Upper Income) คือ กลุ่มประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย
ประชากรต่อคนต่อปี ระหว่าง 1,045 - 4,124 เหรียญสหรัฐ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศก�ำลังพัฒนา (Developing
Economies)
		
4. กลุ่มประเทศที่มีร ายได้ต�่ำ (Low Income) คื อ กลุ ่ ม ประเทศที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ประชากรต่ อ คน
ต่อปีน้อยกว่า 1,045 เหรียญสหรัฐ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศด้อยพัฒนา (Underdeveloped Economies)
แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อคนต่อปีเฉพาะภูมิภาคอาเซียน พบว่า สิงคโปร์และบรูไน อยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มีระดับรายได้สูง โดยมีค่าเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อคนต่อปี อยู่ที่ 55,150 เหรียญสหรัฐและ 36,710
เหรียญสหรัฐตามล�ำดับ ในขณะที่ไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง - สูง เช่นเดียวกับมาเลเซีย
โดยมีค่าเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อคนต่อปีอยู่ที่ 5,410 เหรียญสหรัฐ

30

แผนพัฒนาการประกันภัย

บทที่ 1 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย
3) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (Climate Change)
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (Climate Change) เป็นปัจจัยที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นปัจจัยเร่ง
และเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งแผ่นดินไหว ลมพายุ น�้ำท่วม ความแห้งแล้งและภัยธรรมชาติอื่นๆ
ในปัจจุบนั ภัยพิบตั มิ คี วามถีแ่ ละความรุนแรงมากขึน้ สร้างความเสียหายและความสูญเสียต่อชีวติ ทรัพย์สนิ ของประชากรโลก
รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจ�ำนวนมหาศาล สภาพแวดล้อมภายใต้ความไม่แน่นอนของธรรมชาติ
ยังเป็นตัวเร่งแรงกดดันในเรื่องการขาดแคลนอาหาร พลังงานและน�้ำในอนาคตอีกด้วย ปัจจัยดังกล่าวเป็นประเด็น
ทีป่ ระเทศต่างๆ ทัว่ โลกต้องให้ความส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย การตัดสินใจเพือ่ ก�ำหนดแนวทางการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม

3.3 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ทีท่ นั สมัยเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างมากทัง้ ในปัจจุบัน
และในอนาคต ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร รับบริการ และการท�ำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต
โดยในปี ค.ศ. 2014 จ�ำนวนการใช้ Internet ของ
ประชากรทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นจากปี ค.ศ. 2000 ถึง
42.40%
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจประกันภัย นอกจาก
จะมี ป ระโยชน์ แ ล้ ว ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาอาชญากรรมทางคอมพิ ว เตอร์ (Cybercrime) ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาหลั ก ที่ นั บ วั น
จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ

3.4 ปัจจัยด้านการเมือง

สภาพแวดล้อมด้านการเมืองทั้งในระดับการเมือง
ระหว่างประเทศและการเมืองภายในประเทศ
เป็นปัจจัยที่ต้องค�ำนึงถึงในการก�ำหนดทิศทาง
การพัฒนาธุรกิจประกันภัย สามารถสรุป
ประเด็นส�ำคัญๆ ได้ดังนี้
		
1) นโยบายการปฏิรปู ประเทศ
และนโยบายเศรษฐกิจทีม่ คี วามชัดเจนการปฏิรูป
ประเทศ เป็นทิศทางที่น�ำมาซึง่ ความเชือ่ มัน่ ของ
ประชาชนและทุกภาคส่วนโดยรวม
		
2) ภัยก่อการร้าย (Terrorism)
สถานการณ์ ก ารก่ อ การร้ า ยยั ง เป็ น ภั ย คุ ก คาม
ทั่วโลก และมีแนวโน้มขยายออกไปเรื่อยๆ
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4) ทิศทางและตลาดประกันภัยโลก
ข้อมูลสัดส่วนเบีย้ ประกันภัยแบ่งตามภูมภิ าคจาก Swiss Re Economic Research & Consulting ณ ปี พ.ศ. 2557
แสดงให้เห็นว่า ตลาดประกันภัยในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีขนาดใหญ่กว่าตลาดประกันภัยในกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา
โดยทวีปยุโรปมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 35.53 มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยถึง 1,697,529 ล้านเหรียญสหรัฐ
รองลงมา คือ ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปเอเชีย โดยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 29.42 และร้อยละ 27.57
ตามล�ำดับ
แต่หากพิจารณาถึงแนวโน้มการขยายตัวด้วยลักษณะตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ตลาดเริ่มอิ่มตัว การขยายตัว
ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จึงมีอัตราการขยายตัวที่สูงกว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
จะมีค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2557 สูงกว่าประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
โดยกลุม่ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Market) จะมีคา่ เฉลีย่ อัตราการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยอยูท่ รี่ อ้ ยละ 9.29
ในขณะที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จะมีค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัย อยู่ที่ร้อยละ 2.03
ภาพที่ 4 อัตราการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2557

ที่มา : Swiss Re Economic Research & Consulting
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และจากการศึกษาของ Swiss Re Economic Research & Consulting คาดการณ์ว่า ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่
จะมีค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัย ระหว่างปี ค.ศ. 2011 – 2021 สูงกว่าประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
โดยธุรกิจประกันชีวิตจะมีค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 7.9 ธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัว
อยู่ที่ร้อยละ 6.4 ในขณะที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จะมีค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตที่อัตราร้อยละ 2.9
และธุรกิจประกันวินาศภัยที่ร้อยละ 2.6 ส�ำหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ กลุ่มตลาดเกิดใหม่
ในภูมภิ าคเอเชีย (Emerging Asia) มีคา่ เฉลีย่ อัตราการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวติ ทีร่ อ้ ยละ 8.5 และธุรกิจประกันวินาศภัย
ทีร่ อ้ ยละ 8.3
ดังนัน้ ธุรกิจประกันภัยในกลุม่ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มแี นวโน้มการขยายตัวสูงกว่ากลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมหลัก
ดังนั้น ธุรกิจประกันภัยไทยจึงมีโอกาสในการเติบโตและเป็นเป้าหมายการลงทุน เพื่อขยายตลาดจากกลุ่มธุรกิจประกันภัย
ระดับโลก
ตารางที่ 1 แนวโน้มค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยระหว่างปี ค.ศ. 2011 – 2021
Emerging Markets
Emerging Asia
Eastern Europe
Latin America
Middle East
Africa
Industrialised countries
World

ธุรกิจประกันชีวิต

ธุรกิจประกันวินาศภัย

7.9%
8.5%
7.5%
7.5%
8.0%
4.0%
2.9%
3.9%

6.4%
8.3%
4.9%
4.5%
6.6%
4.4%
2.6%
3.4%
ที่มา : Swiss Re Sigma 05/2011
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ซึ่งจะเห็นว่า ธุรกิจประกันภัยไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายตัวที่สูงกว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันภัยไทย มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ในอันดับที่ 8
ของภูมิภาคเอเชีย โดยมีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับอยู่ที่ 21,696 ล้านเหรียญสหรัฐ
ภาพที่ 5 10 ประเทศในเอเชียที่มีมูลค่าเบี้ยประกันมากที่สุด ปี พ.ศ. 2557

4.81%
Other
ประเทศอ�นๆ

Singapore
สิงคโปร

5.30%
India
อินเดีย

1.20%

malaysia
มาเลเซีย

12.11%

2.05%

36.41%
Japan
ญี่ปุน

1.65%

Thailand
ไทย

Japan ญี่ปุน
Indonesia อินโดนีเซีย
malaysia มาเลเซีย
Thailand ไทย
Singapore สิงคโปร
Hong Kong ฮองกง

7.26%
Taiwan
ไตหวัน

1.16%

Indonesia
อินโดนีเซีย

South Korea
เกาหลีใต

3.11%

Hong Kong
ฮองกง

24.93%
China
จีน

India อินเดีย
Taiwan ไตหวัน
South Korea เกาหลีใต
China จีน
Other ประเทศอ�นๆ
ที่มา : Swiss Re, World insurance in 2015 (Sigma No. 04/2015)
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บทที่ 2

การประเมินระบบประกันภัยไทย
เพื่อให้สามารถก�ำหนดทิศทางและวางแผนการพัฒนาธุรกิจประกันภัยในช่วงระยะถัดไปได้อย่างเหมาะสม
ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้ประเมินระบบประกันภัยไทยในปัจจุบันออกเป็น 2 มุมมอง คือ ปัจจัยด้านบวก และปัจจัยด้านลบ
ได้ดังนี้

1) ปัจจัยด้านบวก
(1) การพัฒนาแนวทางก�ำกับธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐานสากล พิจารณาจากภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย
ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่ผ่านมา ได้น�ำแนวทางการก�ำกับดูแลตามมาตรฐานสากล (Insurance Core Principles)
ที่ก�ำหนดโดยสมาคมผู้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors
หรือ IAIS) มาปรับใช้กับระบบประกันภัยไทยตามสภาพแวดล้อมและระดับการพัฒนา อาทิ การก�ำกับเงินกองทุน
ตามระดับความเสีย่ ง (Risk Based Capital) การบริหารจัดการความเสีย่ งแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management :
ERM) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันภัย (Disclosure) และการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง
		
การก�ำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง หรือ RBC ที่มีผลบังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และในวันที่
1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ได้ก�ำหนดให้บริษัทประกันภัยด�ำรงเงินกองทุน หรือ Solvency CAR เท่ากับร้อยละ 140
เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงทางการเงินรองรับความผันผวนจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งใน ปี พ.ศ. 2557
บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่สามารถด�ำรงเงินกองทุนได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด แต่ยังมีบริษัทประกันภัยบางส่วนที่มีค่า CAR
ต�่ำกว่าร้อยละ 140 ( 4 บริษัทจาก 86 บริษัท มีค่า CAR ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด (ต�่ำกว่าละ 140))
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(2) ภาพรวมของธุรกิจประกันภัยมีพัฒนาการที่ดี ธุรกิจประกันภัยมีการพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านการขยายตัว
ของขนาดธุรกิจ และความมั่นคง โดยพิจารณาจาก
		
(2.1) การขยายตัวของธุรกิจประกันภัยไทย
			
ธุรกิจประกันภัยไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง จากเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง มีมลู ค่า 366,347
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 704,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 ทัง้ นี้ ค่าเฉลีย่ ของอัตราการขยายตัวของเบีย้ ประกันภัย
รับโดยตรง ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2557 อยู่ที่ร้อยละ 13.90 ทั้งนี้ จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่า ในปี พ.ศ. 2558
ธุรกิจประกันภัยจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.46 คิดเป็นมูลค่าเบี้ยประกันภัยประมาณ 742,408 ล้านบาท แยกเป็ น
ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต มี อั ต ราการขยายตั ว ที่ ร ้ อ ยละ 6.91 คิ ด เป็ น เบี้ ย ประกั น ภั ย ประมาณ 533,211 ล้ า นบาทและ
ธุรกิจประกันวินาศภัย มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 1.92 คิดเป็นมูลค่าเบี้ยประกันภัยประมาณ 209,197 ล้านบาท
ภาพที่ 6 อัตราการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2557 และแนวโน้มปี พ.ศ. 2558
หนวย : ลานบาท
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
๐

21.90%

14.04%

10.43%

16.25%

9.73%

9.40%

11.97%

13.25%
13.67%
5.80%

14.36%
14.57%
13.86%

11.62%
11.03%
13.03%

18.74%

13.06%
13.02%

29.39% 13.14%

2555
2554
2553
2552
2551
2550
201,942 221,598 258,533 296,213 328,897 390,517
ชีวิต
วินาศภัย 91,002 101,899 107,814 122,756 138,755 179,530
รวม
292,944 323,497 366,347 418,969 467,652 570,074

9.24%

5.46%

13.00%

6.91%

1.05%

1.92%

2558
2557
2556
441,349 498,752 533,211
203,121 205,248 209,197
644,470 704,000 742,408

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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(2.2) บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของธุรกิจประกันภัยไทย
			
ระบบประกันภัยมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณา
จากปัจจัยบ่งชี้ 3 ประการ คือ
			
(2.2.1) สัดส่วนเบีย้ ประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration)
ภาพที่ 7 สัดส่วนเบีย้ ประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration)
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2557
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ธุรกิจประกันชีวิต

1.71

1.69

2555
2012

3.71

4.11

2556
2013

2557
2014

ธุรกิจประกันวินาศภัย
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

		
ในปี พ.ศ. 2557 สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 5.80 แยกเป็น
ธุรกิจประกันชีวิต มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 4.11 และธุรกิจประกันวินาศภัย มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 1.69 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจในส่วนของการประกันภัย
เพิ่มมากขึ้น
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(2.2.2) ค่าเบี้ยประกันภัยต่อหัว (Insurance Density)

ภาพที่ 8 มูลค่าเบีย้ ประกันภัยต่อหัว (Insurance Density) ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2557
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ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

		
ในปี พ.ศ. 2557 มูลค่าเบี้ยประกันภัยต่อหัว มีมูลค่าอยู่ที่ 10,826 บาท แยกเป็นธุรกิจประกันชีวิต
มีมูลค่าอยูท่ ี่ 7,670 บาท และธุรกิจประกันวินาศภัย มีมูลค่าอยู่ที่ 3,156 บาท

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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(2.2.3) จ�ำนวนกรมธรรม์ประกันภัยต่อประชากร
ภาพที่ 9 จ�ำนวนกรมธรรม์ประกันภัยต่อประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2557
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ธุรกิจประกันวินาศภัย
ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ในปี พ.ศ. 2557 จ�ำนวนกรมธรรม์ประกันภัยต่อประชากร อยู่ที่ร้อยละ 121.96 แยกเป็นธุรกิจประกันชีวิต จ�ำนวน
กรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรอยู่ที่ร้อยละ 37.77 และธุรกิจประกันวินาศภัย จ�ำนวนกรมธรรม์ประกันวินาศภัย
ต่อประชากรอยู่ที่ร้อยละ 84.19
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(2.3) ภาพรวมเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัย โดยพิจารณาจาก
			
(2.3.1) ค่า CAR เฉลี่ยของทั้งธุรกิจประกันภัย แสดงให้เห็นว่าธุรกิจประกันภัย มีความมั่นคง
ทางการเงินในภาพรวม พบว่าบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่สามารถด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงได้ โดยในปี
พ.ศ. 2557 ค่า CAR เฉลี่ยของทั้งธุรกิจประกันภัย อยู่ที่ร้อยละ 438.41
ตารางที่ 2 ค่า CAR เฉลี่ยของธุรกิจประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2557
ค่า CAR เฉลี่ย

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ธุรกิจประกันภัย

390.57%

383.03%

341.31%

438.41%

ธุรกิจประกันชีวิต

384.92%

351.97%

344.92%

399.78%

ธุรกิจประกันวินาศภัย

396.21%

414.21%

337.70%

377.04%

			
(2.3.2) สินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันภัย โดยสินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันภัย ขยายตัวจาก
มูลค่า 597,558 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 1,375,956 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557
ตารางที่ 3 สินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2557
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ค่าเฉลี่ยของธุรกิจประกันภัย

597,558

715,159

1,139,824

1,153,266

1,193,282

1,375,956

ธุรกิจประกันชีวิต

1,047,384

1,242,708

1,488,137

1,714,249

1,902,433

2,280,084

ธุรกิจประกันวินาศภัย

147,732

187,609

791,511

592,285

484,131

471,828

			
(2.3.3) สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันภัย โดยสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันภัย ขยายตัว
จากมูลค่า 564,898 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 1,233,177 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557
ตารางที่ 4 สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2557
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ค่าเฉลี่ยของธุรกิจประกันภัย

564,898

675,525

852,515

945,054

1,030,809

1,233,177

ธุรกิจประกันชีวิต

1,002,593

1,193,274

1,422,905

1,642,156

1,805,681

2,173,497

ธุรกิจประกันวินาศภัย

127,202

157,775

282,125

247,951

255,937

292,857
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(3) ประชาชนมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
		
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพความเสี่ยง
ของประชาชนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่ความถี่และรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ในวงกว้าง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับระดับความรู้และระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ส่งผลให้ประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนชั้นกลาง (Middle Class) มีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็น
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตามสภาพความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะเป็นทางเลือกส�ำคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงของประชาชน โดยจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล พบว่า
(3.1) ภัยพิบัติ ปัจจุบันมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชากร รวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้ประชาชนเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ที่ ร องรั บ ความเสี่ ย งดั ง กล่ า วเพื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ความมั่ น คงให้ กั บ ชี วิ ต ทรั พ ย์ สิ น และการเยี ย วยาทางการเงิ น
เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น จากข้อมูลของ Swiss Re พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีภัยพิบัติเกิดขึ้นถึง 336 ครั้ง ซึ่งเป็นความเสียหาย
ต่อระบบเศรษฐกิจถึง 109,000 ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นความเสียหายต่อระบบประกันภัยถึง 34,708 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส�ำหรับในประเทศไทยเองนั้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย มีความรุนแรงขนาด
6.3 แมกนิจดู มีจงั หวัดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ หมด 7 จังหวัด สร้างความเสียหายให้แก่บา้ นเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัยและอาคารสถานที่
ในวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนเริ่มตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีความคุ้มครองหรือมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองภัยจากภัยพิบัติและมหันตภัยต่างๆ จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น
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ภาพที่ 10 ภัยพิบัติ ความเสียหายทางเศรษฐกิจและความเสียหายจากการรับประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2557
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(3.2) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากรายงานของ World Population Prospect : The 2010 Revision
จัดท�ำโดยองค์การสหประชาชาติ พบว่า ปี ค.ศ. 2010 ทั้งโลกมีประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) จ�ำนวนทั้งสิ้น
630 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8.99 ของประชากรทั้งหมดและคาดการณ์ว่า ปี ค.ศ. 2050 จะมีประชากรผู้สูงอายุถึง
1,772 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.43 ในขณะที่อัตราการเกิดของเด็กลดลง โดยจ�ำนวนประชากรวัยเด็ก อายุ 0 - 14 ปี
จะมีจ�ำนวนค่อนข้างคงที่ คือ ปี ค.ศ. 2010 มีจ�ำนวน 1,847 ล้านคน และ ปี ค.ศ. 2050 มีจ�ำนวน 1,908 ล้านคน
ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ในช่วงปี ค.ศ. 2001 - 2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ
โลกก�ำลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Aging Society) ซึง่ แต่ละประเทศจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม
ของแต่ละประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหาร
โครงสร้างประชากรไทยก็มที ศิ ทางเดียวกันกับประชากรโลก โดยข้อมูลจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Aging Society) มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2005
โดยมีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศและคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged
society) ในช่วงปี ค.ศ. 2024 - 2025 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะท�ำให้สังคมไทยในอนาคตขาดแคลนประชากร
วัยท�ำงานและขาดแคลนแรงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่สนับสนุนสวัสดิการให้ผู้สูงอายุต้องเพิ่มมากขึ้น อาทิ
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันสังคม สุขภาพอนามัยและสวัสดิการผู้สูงอายุ จึงส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเติบโตช้าลง

ตารางที่ 5 ประมาณการประชากรโลกระหว่างปี ค.ศ. 2000 – 2025
ประชากรโลก (%)

ประชากรไทย (%)

ค.ศ.

จำ�นวนรวม
(ล้านคน)

0-14 ปี

15-59 ปี

60 ปี
ขึ้นไป

2000

6,070.578

30.1

59.9

10.0

62.237

2005

6,453.627

28.3

61.3

10.4

2010

6,830.282

27.0

61.9

2015

7,197.247

26.1

2020

7,540.238

2025

7,851.455

จำ�นวนรวม
0-14 ปี
(ล้านคน)

15-59 ปี

60 ปี
ขึ้นไป

24.7

65.9

9.4

64.765

23.0

66.7

10.3

11.1

67.042

21.2

67.1

11.7

61.6

12.3

69.056

20.2

66.0

13.8

25.2

61.2

13.6

70.821

19.0

64.2

16.8

24.2

60.8

15.0

72.288

18.0

62.0

20.0

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ดังนั้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลต่อการเพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินและ
การลงทุน เพื่อรองรับวัยเกษียณ (Long Term Investment Product for Retirement Saving, Health Care)
แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรกลุ่มนี้ได้เช่นกัน ดังนั้น นอกเหนือจากการแข่งขันภายใน
ธุรกิจประกันภัยด้วยกันเองแล้ว ธุรกิจประกันภัยยังต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันกับสินค้าและบริการทางการเงินอืน่ ๆ ด้วย
จึ ง จ�ำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้ อ งมี ค วามสามารถในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย ให้ ต อบสนองความต้ อ งการดั ง กล่ า วได้
ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและก�ำลังซื้อส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง การเงินและ
การลงทุนซึ่งการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ จะพิจารณาจากการตอบสนองความต้องการ ราคา คุณภาพและ
ความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น ดังนั้น นัยส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย
ให้เห็นคุณค่า ความส�ำคัญและประโยชน์ของการประกันภัยที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆ

(4) ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
		
ในยุ ค ที่ ร ะบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในชี วิ ต ประจ�ำวั น ของคนทั่ ว ไป นอกจาก
การสืบเสาะค้นหาข้อมูลข่าวสาร ติดต่อสือ่ สารและกระทัง่ การใช้เพือ่ ความบันเทิงแล้ว ปัจจุบนั การซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้า
และบริการทางอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกอีกอย่างว่า การท�ำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (E-Commerce)
		
จากผลการส�ำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กรมหาชน) พบว่า ค่าเฉลี่ยของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์หรือใช้เวลาโดยประมาณ 4.6 ชั่วโมงต่อวัน ในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลา
โดยประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน ในปี พ.ศ. 2557 ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่าเพียงระยะเวลาเพียงหนึ่งปี ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยใช้เวลากับการท่องอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นถึง 56 เปอร์เซ็นต์หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ปัจจุบันนี้ คนใช้เวลา
เกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต
		
ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจประกันภัยไทยในการพัฒนาและสร้างช่องทางการเข้าถึงประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนต�่ำและเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จึงเป็นช่องทางที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่
ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและกลุ่มคนที่มีระดับรายได้ปานกลางขึ้นไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการประกันภัยได้
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(5) ความได้เปรียบของสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย
		
ประเทศต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกัน
มากขึ้นและมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก โดยเฉพาะ
การรวมกลุ ่ ม ของภู มิ ภ าคเอเชี ย จะส่ ง ผลให้ เ อเชี ย เป็ น ตลาดที่ มี
ศักยภาพ มีอ�ำนาจต่อรองสูงขึน้ โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) ที่จะเชื่อมโยงระบบ
โครงข่ายพื้นฐานภายในเพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง เส้ น ทางคมนาคมทางบก
โครงข่ า ยโทรคมนาคมและโครงข่ า ยสายส่ ง ไฟฟ้ า และพลั ง งาน
นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจน
ความพยายามส่งเสริมการพัฒนาประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ ลดความแตกต่าง
ทางด้ า นรายได้ ส่งผลให้ประเทศก�ำลังพัฒนาในภูมิภาคมีแนวโน้ม
ในการเติ บ โตสู ง และมี ค วามส�ำคั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ โลกมากขึ้ น
ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความได้เปรียบจากการที่มีภูมิประเทศตั้งอยู่
กลางภูมิภาคอาเซียน และมีอาณาเขตเชื่อมโยงกันในกลุ่มประเทศ
CLMV ประกอบกับประเทศไทยมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ และความพร้อมของธุรกิจประกันภัยทีด่ กี ว่า ประกอบกับ
ความใกล้ เ คี ย งทางวั ฒ นธรรม ภาษา และความสั ม พั น ธ์ อั น ดี
ระหว่ า งประเทศ ดั ง นั้ น การเปิ ด เสรี ส าขาประกั น ภั ย ตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นโอกาสของธุรกิจประกันภัยไทย
ที่จะผลักดันการเป็นศูนย์กลางการประกันภัยในภูมิภาคนี้
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2) ปัจจัยด้านลบ
จากปัจจัยด้านบวกทีก่ ล่าวมาข้างต้น กล่าวได้วา่ ธุรกิจประกันภัยมีพฒ
ั นาทีด่ ใี นเชิงปริมาณ ทัง้ ในแง่ของการขยายตัว
และเสถียรภาพโดยรวม แต่กล่าวได้ว่ามีปัจจัยด้านลบที่เป็นอุปสรรคต่อระบบประกันภัยไทย ได้ดังนี้
(1) ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้
		
(1.1) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทประกันภัย
			
(1) ธุรกิจประกันชีวติ ในปี พ.ศ. 2556 มีบริษทั ประกันชีวติ ถูกเปรียบเทียบปรับจากการไม่ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ประกันชีวิต จ�ำนวน 5 บริษัท โดยมีฐานความผิด อาทิเช่น ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากที่รัฐมนตรี
ประกาศก�ำหนด ออกกรมธรรม์ประกันภัยไม่เป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ใช้อัตรา
เบี้ยประกันภัยโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และจ่ายบ�ำเหน็จให้แก่บุคคลที่ช่วยให้มีการท�ำสัญญาประกัน
ชีวิต ซึ่งมิใช่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตของบริษัท เป็นต้น
			
(2) ธุรกิจประกันวินาศภัย ในปี พ.ศ. 2556 มีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเปรียบเทียบปรับ
จากการไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย จ�ำนวน 24 บริษัท โดยมีฐานความผิด อาทิเช่น ออกกรมธรรม์ประกันภัย
ไม่เป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ไม่ยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย
ที่ ต ้ อ งจ่ายหรือคืนแก่ผู้เอาประกันภัย ไม่ยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทภายในระยะเวลา
ที่ ก ฎหมายก�ำหนด ฝ่ า ฝื น ค�ำสั่ ง นายทะเบี ย นรั บ โดยประกั น ภั ย ระหว่ า งมี ค�ำสั่ ง ให้ บ ริ ษั ท หยุ ด รั บ ประกั น วิ น าศภั ย
เป็นการชัว่ คราวและไม่สามารถแก้ไขฐานะและการด�ำเนินการของบริษทั ภายในระยะเวลาทีก่ �ำหนด และบันทึกสมุดทะเบียน
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเกินระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด เป็นต้น
			
(3) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของคนกลางประกันภัย เนื่องจากช่องทางการจ�ำหน่ายในปัจจุบัน
ที่มีบทบาทส�ำคัญที่สุด คือ การขายผ่านคนกลางประกันภัย ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 53.60 ส�ำหรับ
ธุรกิจประกันชีวิตและร้อยละ 71.54 ส�ำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย จึงท�ำให้การจัดจ�ำหน่ายผ่านคนกลางประกันภัย
มีข้อจ�ำกัดและมีปัญหา เช่น คนกลางประกันภัยบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ อาทิ รับช�ำระเบี้ยประกันภัยแต่ไม่ได้
น�ำเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัทประกันภัยซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย หรือปลอมลายมือ
ชื่อบุคคลอื่นในใบค�ำขอเอาประกันภัยและด�ำเนินการขอเอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย เป็นต้น รวมถึงมาตรการ
ในการควบคุ ม คนกลางประกั น ภั ย ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย ต่ า งๆ ยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ จึ ง ท�ำให้ ป ระชาชน
ขาดความเชื่อมัน่ ในการเข้าถึงการประกันภัยผ่านคนกลางประกันภัย
		(1.2) การร้องเรียนด้านการประกันภัย จากสถิติเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย ที่เข้ามาที่ส�ำนักงาน
คปภ. พบว่า มีปริมาณโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 10,000 เรื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่ระบบ
ไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนของส�ำนักงาน คปภ. ต่อจ�ำนวนกรมธรรม์ประกันภัย อยู่ที่ร้อยละ 0.014 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ ทั้งนี้ ประเด็นการร้องเรียนส่วนใหญ่มาจาก
ประชาชน/ผู้เอาประกันภัย ยังขาดความเข้าใจในเงื่อนไขตามสัญญาประกันภัย เพราะสัญญาประกันภัยมีความซับซ้อน
และหลากหลายรู ป แบบ หากผู ้ ข ายให้ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ค รบถ้ ว นหรื อ ผู ้ เ อาประกั น ภั ย ไม่ ไ ด้ ซั ก ถามข้ อ สงสั ย ให้ ชั ด เจน
ก็ จ ะเกิ ด ความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนได้
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ตารางที่ 6 จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2557

จำนวนเรื่องรองเรียน ตอสำนักงาน คปภ. (เรื่อง)

ป พ.ศ.
ค.ศ.

ประกันภัยรถภาคบังคับ

ประกันชีวิต

ประกันวินาศภัย

รวม

783

11,116

14,582

2550
2007

2,683

2551
2008

2,463

1,054 8,542

12,059

2552
2009

1,509

1,177

7,320

10,006

2553
2010

900

1,207 6,394

8,501

2554
2011

528

1,336 5,430

7,294

2555
2012

661

1,471

6,714

8,846

2556
2013

1,077

2,096 7,302

10,475

2557
2014

611

2,323

8,217

11,201

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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(1.3) ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2557 มีบริษทั ประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย
จ�ำนวน 8 บริษัท ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นโดยรวมของระบบประกันภัย
(2) โครงสร้างธุรกิจประกันภัย ไม่รองรับการเติบโตและการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน
(2.1) ธุรกิจประกันชีวิตไทย
			
(2.1.1) โครงสร้างธุรกิจประกันชีวิตไทย
ธุรกิจประกันชีวติ ไทย มีบริษทั ประกันชีวติ รวม 23 บริษทั หากแบ่งบริษทั ตามการถือครองหุน้
และนโยบายการด�ำเนินธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
				
- กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นต่างชาติ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 บริษัท
บริษัทประกันชีวิตกลุ่มนี้ถือครองส่วนแบ่งตลาดรวมกัน ร้อยละ 37.05
				
- กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนักลงทุนไทย และมีอ�ำนาจบริหารจัดการ
มีจ�ำนวน 7 บริษัท ถือครองส่วนแบ่งตลาดรวมกัน ร้อยละ 17.83
				
- กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ถือหุ้นโดยธนาคาร และมีนโยบายขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผ่านช่องทางธนาคารเป็นหลัก มีจ�ำนวน 6 บริษัท ถือครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ 45.12

ธุรกิจ

ประกันชีวิตไทย
ตางชาติ

ธนาคาร

10 บริษัท

6 บริษัท

สวนแบงทางการตลาด

สวนแบงทางการตลาด

รอยละ 37.05

รอยละ 45.12

นักลงทุนไทย
7 บริษัท

สวนแบงทางการตลาด

รอยละ 17.83
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ภาพที่ 11 ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจประกันชีวิตตามเบี้ยประกันชีวิตรับโดยตรง ปี พ.ศ. 2557
(แยกบริษัทตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นและการด�ำเนินธุรกิจ)

รอยละ
50
40

45.12%
37.05%

0

22.64%

Overseas

17.83%
12.63%
Local

(8 บริษัท)

10

(10 บริษัท)

20

(5 บริษัท)

30

15.06%
Bank

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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(2.1.2) สภาพแวดล้อมการแข่งขัน
			
ในปี พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันชีวิต มีจ�ำนวนบริษัทประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น 23 บริษัท
บริษัทขนาดใหญ่ 5 บริษัทแรก ครอบครองส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ 70.48 โดยบริษัทประกันชีวิต ขนาดใหญ่ 4 อันดับแรก
มีส่วนแบ่งตลาดใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 22.64 ร้อยละ 15.06 ร้อยละ 12.63 และร้อยละ 10.37
ตามล�ำดับ โดยบริษัทประกันชีวิตที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 มีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ 38.71 ในปี พ.ศ. 2551
แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวที่ดี และศักยภาพของบริษัทประกันชีวิตขนาดกลางที่สามารถแข่งขันได้ ตัวแปรที่ส�ำคัญ
คือ การขยายตัวของการขายประกันชีวิตผ่านธนาคาร
ภาพที่ 12 ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจประกันชีวิต ปี พ.ศ. 2557

5ครองส
บริวษนแบัทประกั
น
ชี
ว
ต
ิ
งตลาด รอยละ 70.48
9.78%

10.37%

15.06%

22.64%
29.52%

เอไอเอ
ไทยประกันชีวิต
กรุงเทพประกันชีวิต

12.63%

เมืองไทยประกันชีวิต
กรุงไทย-แอกซา
อ�นๆ
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หากเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดจากเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2557
พบว่า กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ถือหุ้นโดยธนาคารเริ่มมีบทบาทส�ำคัญ และครอบครองส่วนแบ่งตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยการขายประกันชีวิตผ่านเครือข่ายธนาคารที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี
			
โดยปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทประกันชีวิตต่างชาติที่เคยครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดมีส่วนแบ่ง
ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 37 ในขณะที่กลุ่มธนาคารมีส่วนแบ่งตลาดมากถึงร้อยละ 45 ส�ำหรับกลุ่มบริษัทประกันชีวิตไทย
อยู่ร้อยละ 18
			
ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ในการผลั ก ดั น การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ในกลุ ่ ม ธนาคาร คื อ
การขายประกันชีวิตผ่านธนาคารที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตลอด 7 ปีที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2550 มีสัดส่วนการขาย
ผ่านธนาคารเพียงร้อยละ 12.41 แต่ในปี พ.ศ. 2557 มีสัดส่วนถึงร้อยละ 41.86
ภาพที่ 13 แนวโน้มการขายผ่านช่องทางต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2557
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(2.2) ธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
		
(2.2.1) โครงสร้างธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
ธุรกิจประกันวินาศภัย ประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัย จ�ำนวน 56 บริษัท หากแบ่งบริษัท
ตามการถือครองหุ้น และนโยบายการด�ำเนินธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
			
- กลุ ่ ม บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ที่ มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ เ ป็ น ต่ า งชาติ มี จ�ำนวนทั้ ง สิ้ น 20 บริ ษั ท
ถือครองส่วนแบ่งตลาดรวมกัน ร้อยละ 26.96
			
- กลุ ่ ม บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ที่ มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ เ ป็ น นั ก ลงทุ น ไทย 30 บริ ษั ท ถื อ ครอง
ส่วนแบ่งตลาดรวมกัน ร้อยละ 51.79
			
- กลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นธนาคาร 6 บริษัท ถือครองส่วนแบ่งตลาด
รวมกัน ร้อยละ 21.25
ภาพที่ 14 ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัย ตามเบีย้ ประกันวินาศภัยรับโดยตรง ปี พ.ศ. 2557
(แยกบริษทั ตามสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ และการด�ำเนินธุรกิจ)
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(2.2.2) สภาพแวดล้อมการแข่งขัน
				
ในปี พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันวินาศภัย มีบริษัทรวมทั้งสิ้น 56 บริษัท (ไม่นับรวมบริษัท
ประกันสุขภาพ 4 บริษัท) บริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง 10 บริษัทแรกครองส่วนแบ่งตลาด ถึงร้อยละ 62.89
โดยส่วนมากเป็นบริษัทรับประกันภัยรถยนต์ ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กจ�ำนวน 46 บริษัท มีส่วนแบ่งรวมกันเพียง
ร้อยละ 37.11 หรือแต่ละบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 0.02 ถึงร้อยละ 2.53 ซึ่งบริษัทขนาดเล็กจ�ำนวนมาก
เหล่านี้ จึงมีข้อจ�ำกัดด้านเงินทุน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีด้านการประกันภัยซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งในการ
พัฒนาธุรกิจประกันภัยในภาพรวมโครงสร้างธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน มีความแตกต่างของขนาดค่อนข้างมาก
ภาพที่ 15 ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี พ.ศ. 2557
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ปัจจัยส�ำคัญอีกประการในธุรกิจประกันวินาศภัย คือ ช่องทางการจ�ำหน่าย ปัจจุบันช่องทาง
การจ�ำหน่ า ยที่ มี บ ทบาทส�ำคั ญ ยิ่ ง ในธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย คื อ ช่ อ งทางนายหน้ า ประกั น ภั ย กล่ า วคื อ มี ก ารขาย
ประกันวินาศภัยผ่านช่องทางนายหน้าถึงร้อยละ 57.10 ของมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งหมด รองลงมาคือ การขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยผ่านตัวแทนและธนาคาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.44 และร้อยละ 12.25 ตามล�ำดับ
ภาพที่ 16 สัดส่วนเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี พ.ศ. 2557
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ประกันวินาศภัย

(2.2.3) ภาพรวม Loss Ratio, Expenses Ratio และ Combined Ratio ของธุ ร กิ จ
ภาพที่ 17 ภาพรวม Loss Ratio, Expenses Ratio และ Combined Ratio
ของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี พ.ศ. 2557
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โดยหลักการพืน้ ฐานของการประกันภัยแล้ว บริษทั ประกันวินาศภัยจะท�ำหน้าทีใ่ นการรับเสีย่ งภัย
แทนลู ก ค้ า หรื อ ผู ้ เ อาประกั น ภั ย ในกรณี ที่ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย หรื อ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ผู ้ เ อาประกั น ภั ย ตามเงื่ อ นไข
ที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งจะเรียกว่า การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายหลัก
ของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งที่ต้องจ่ายไปจากการรับประกันภัย โดยทั่วไปมักจะมีการน�ำค่าสินไหมทดแทน
มาเทียบกับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned Premiums) ซึ่งเรียกว่า อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัย
ที่ถือเป็นรายได้ (Loss Ratio) อัตราส่วนนี้เป็นส่วนที่บ่งบอกได้ว่า ในแต่ละปีบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยไปเป็นสัดส่วนเท่าใด เมือ่ เทียบกับเบีย้ ประกันภัยทีร่ บั มาจากผูเ้ อาประกันภัย ถ้าหากอัตราส่วนดังกล่าว
มีค่าสูง จะส่งผลให้รายรับหรือผลประกอบการของบริษัทลดลง ในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราส่วนดังกล่าวมีค่าต�่ำจะส่งผลให้
รายรับหรือผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น ส�ำหรับปี พ.ศ. 2557 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Loss Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 43.22 ซึ่งกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
เป็นนักลงทุนไทย มีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 47.73
			
นอกจากนี้ ยั ง มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยอี ก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยหลั ก ๆ ของธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย
ทีร่ องลงมาจากค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ (Commissions and Brokerages) ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
(Operating Expenses) และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (Other Underwriting Expenses) ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้
มักถูกน�ำมาเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premiums) เพื่อให้เห็นถึงสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เมื่ อ เที ย บกั บ เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ สุ ท ธิ เรี ย กว่ า อั ต ราส่ ว นค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ อ เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ สุ ท ธิ (Expenses Ratio)
โดยในปี พ.ศ. 2557 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อเบี้ยประกันภัยสุทธิ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 52.53 ซึ่งกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัย
ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนักลงทุนไทย มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 54.59
			
Combined Ratio เป็นอัตราส่วนหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดประสิทธิภาพของ
การรับประกันภัย โดย Combined Ratio ประกอบด้วยอัตราส่วนคาสินไหมทดแทน อัตราสวนค่าจ้างและบ�ำเหน็จสุทธิ
และอัตราสวนคาใชจายด�ำเนินงานสุทธิ ดังนั้นหาก Combined Ratio ต�่ำกวาร้อยละ 100 แสดงวา ธุรกิจมีก�ำไรจาก
การรับประกันภัย อัตราสวนรวมคาสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี พ.ศ.2557 มีคา่ เฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 97.75 ซึ่งกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนักลงทุนไทย มีค่าเฉลี่ย Combined Ratio สูงที่สุด
อยู่ที่ร้อยละ 102.32
		
(2.3) ประเทศไทยมีระดับเงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงตามกฎหมายและสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
อยู่ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน พิจารณาจาก
		
(1) ระดับเงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงตามกฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบระดับเงินกองทุนขั้นต�่ำ
ที่ต้องด�ำรงตามกฎหมายของบริษัทประกันภัยไทยกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีระดับเงินกองทุน
ทีต่ อ้ งด�ำรงตามกฎหมายอยูใ่ นระดับต�ำ่ เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ (บริษทั ประกันวินาศภัย 30 ล้านบาท และบริษทั ประกันชีวิต
50 ล้านบาท)
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ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบการก�ำกับเงินกองทุนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศ

ระดับเงินกองทุนขั้นต่ำ�ที่ต้องดำ�รงตามกฎหมาย (ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำ(ล้านบาท)

ประกันชีวิต

ประกันวินาศภัย
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ประกันวินาศภัย
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ไม่มีขั้นต�่ำ

1,000

อินโดนีเซีย

ไม่มีขั้นต�่ำ
ไม่มีขั้นต�่ำ

285

285

ฟิลิปปินส์

182.5

182.5

730

730

เวียดนาม

300

150

900

450

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

		
แต่หากพิจารณาทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำของธุรกิจประกันภัยไทย พบว่า บริษัทประกันภัยที่จัดตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2540 บริษัทประกันชีวิตได้ก�ำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำไว้ที่ 500 ล้านบาท และบริษัทประกันวินาศภัย
ก�ำหนดไว้ที่ 300 ล้านบาท แต่ส�ำหรับบริษัทประกันภัยที่จัดตั้งขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2540 ทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำของบริษัท
ประกันชีวิตจะอยู่ที่ 50 ล้านบาทและทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำของบริษัทประกันวินาศภัยจะอยู่ที่ 30 ล้านบาท ซึ่งถือว่า
ทุนจดทะเบียนขั้นต�่ำของบริษัทประกันภัยไทยอยู่ในระดับต�่ำที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
(2) สัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
การก�ำหนดสั ด ส่ ว นผู ้ ถื อ หุ ้ น ต่ า งชาติ
ประเทศไทยจ�ำกัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ในธุรกิจประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ 25 ถือว่า
อยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศอื่ น
ในภูมภิ าคอาเซียน ในขณะทีป่ ระเทศสิงคโปร์
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม สามารถให้ต่างชาติ
สามารถถื อ หุ ้ น ในบริ ษั ท ประกั น ภั ย ได้ ถึ ง
ร้อยละ 100 ส่ ว นประเทศมาเลเซี ย และ
อินโดนีเซีย เปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถ
ถือหุน้ ได้รอ้ ยละ 70 และร้อยละ 80 ตามล�ำดับ
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$

บทที่ 2 การประเมินระบบประกันภัยไทย
ตารางที่ 8 ตารางเปรียบเทียบข้อก�ำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติในบริษัทประกันภัยของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
Thailand

(ไทย)

Singapore
Malaysia

(สิงคโปร)

(มาเลเซีย)

Indonesia

(อินโดนีเซีย)

Philippiness
Vietnam

(ฟลิปปนส)

(เวียดนาม)

25%

25%

100%

100%

70%

70%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

		
ระดับเงินกองทุนขั้นต�่ำที่ต้องด�ำรงตามกฎหมายและสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติของธุรกิจประกันภัยไทย
อยู่ในระดับต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน จึงท�ำให้บริษัทประกันภัยไทย มีข้อจ�ำกัดในเรื่องของเงินทุน
ความสามารถในการพัฒนาเชิงเทคนิค ความเชี่ยวชาญและการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งถือเป็น
หัวใจส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น การเพิ่มระดับ
เงินกองทุนขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งด�ำรงตามกฎหมายและสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับบริษัทประกันภัยไทยให้มีการปรับตัวเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความรู้ความช�ำนาญ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงทางการเงินและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรับประกันภัย ตลอดจนเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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(2.4) การประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยในภูมภิ าคอาเซียน
			
(2.4.1) การประเมิ น ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต
ในภูมิภาคอาเซียน
				
(1) สั ด ส่ ว นเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ (Insurance
Penetration) ของภูมิภาคอาเซียน ปี พ.ศ. 2557
ภาพที่ 18 สัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration)
ของภูมิภาคอาเซียน ปี พ.ศ. 2557

3.60
0.70

1.60

หนวย : รอยละ
Singapore

3.10

Malaysia

(มาเลเซีย)

Thailand

(ไทย)

Indonesia

5.00

(สิงคโปร)

Vietnam

(อินโดนีเซีย)

(เวียดนาม)

Philippines

(ฟลิปปนส)

1.10
ที่มา : Switss Re, Sigma no.04/2015

			
ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(Insurance Penetration) ของภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมี Insurance Penetration อยู่ในอันดับที่ 2
ของภูมิภาคอาเซียน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 3.60 รองจากประเทศสิงคโปร์ที่มีสัดส่วนที่ร้อยละ 5.00 ส�ำหรับประเทศ
มาเลเซียมี Insurance Penetration อยู่ในอันดับที่ 3 มีสัดส่วนร้อยละ 3.10
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บทที่ 2 การประเมินระบบประกันภัยไทย
				

(2) เบีย้ ประกันชีวติ ต่อประชากร (Insurance Density) ของภูมภิ าคอาเซียน ปี พ.ศ. 2557

ภาพที่ 19 มูลค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อหัว (Insurance Density) ของภูมิภาคอาเซียน ปี พ.ศ. 2557

เหรียญสหรัฐ
3000

2,840

2500
2000
1500
1000
500

338

0
Singapore

(สิงคโปร)

Malaysia

(มาเลเซีย)

198

Thailand

(ไทย)

40

Indonesia

(อินโดนีเซีย)

14

44

Vietnam

Philippines

(เวียดนาม)

(ฟลิปปนส)

ที่มา : Swiss Re, Sigma no.04/2015

			
ปี พ.ศ. 2557 มูลค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อหัว (Insurance Density) ซึ่งแสดงให้เห็นค่าใช้จ่าย
ด้านการประกันชีวิตของประชากร พบว่า ประเทศสิงคโปร์มีมูลค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อหัวสูงที่สุดอยู่ที่ 2,840 เหรียญสหรัฐ
รองลงมา คือ ประเทศมาเลเซียมีมูลค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อหัวอยู่ที่ 338 เหรียญสหรัฐ ส�ำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3
มีมูลค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อหัวอยู่ที่ 198 เหรียญสหรัฐ

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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(2.4.2) การประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัย
ในภูมิภาคอาเซียน
				
(1) สัดส่วนเบี้ยประกันวินาศภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance
Penetration) ของภูมิภาคอาเซียน ปี พ.ศ. 2557
ภาพที่ 20 สัดส่วนเบี้ยประกันวินาศภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration)
ของภูมิภาคอาเซียน ปี พ.ศ. 2557

2.20
0.70

0.50

หนวย : รอยละ
Singapore

1.70

Malaysia

(มาเลเซีย)

Thailand

(ไทย)

Indonesia

1.60

(สิงคโปร)

Vietnam

(อินโดนีเซีย)

(เวียดนาม)

Philippines

(ฟลิปปนส)

0.60
ที่มา : Swiss Re, Sigma no.04/2015

			
ปี พ.ศ. 2557 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเบี้ยประกันวินาศภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายใน
ประเทศ (Insurance Penetration) ของภูมิภาคอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมี Insurance Penetration อยู่ในอันดับที่ 1
ของภูมิภาคอาเซียน โดยมีสัดส่วนร้อยละ 2.2 รองลงมา คือ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ที่มีสัดส่วนที่ร้อยละ 1.7
และร้อยละ 1.6 ตามล�ำดับ
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ปี พ.ศ. 2557

(2) มูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยต่อหัว (Insurance Density) ของภูมิภาคอาเซียน

ภาพที่ 21 มูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยต่อหัว (Insurance Density) ของภูมิภาคอาเซียน ปี พ.ศ. 2557

เหรียญสหรัฐ
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(มาเลเซีย)

Thailand

(ไทย)

Indonesia
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14

14

Vietnam
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(เวียดนาม)

(ฟลิปปนส)

ที่มา : Swiss Re, Sigma no.04/2015

			
ปี พ.ศ. 2557 มูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยต่อหัว (Insurance Density) ซึ่งแสดงให้เห็นค่าใช้จ่าย
ด้านการประกันวินาศภัยของประชากร พบว่า ประเทศสิงคโปร์มมี ลู ค่าเบีย้ ประกันวินาศภัยต่อหัวสูงทีส่ ดุ อยูท่ ี่ 919 เหรียญสหรัฐ
รองลงมา คือ ประเทศมาเลเซียมีมลู ค่าเบีย้ ประกันวินาศภัยต่อหัวอยูท่ ี่ 186 เหรียญสหรัฐ ส�ำหรับประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 3
มีมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยต่อหัวอยู่ที่ 125 เหรียญสหรัฐ

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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(2.5) สัดส่วนผลิตภัณฑ์ประกันภัยในภูมภิ าคอาเซียน
			
(1) ธุรกิจประกันชีวติ
ภาพที่ 22 สัดส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ของภูมภิ าคอาเซียน ในปี พ.ศ. 2554

Non-Linked

Linked

20%

1%

32%

68%

80%

Singapore

Malaysia

(สิงคโปร)

(มาเลเซีย)

99%

Thailand

(ไทย)

21%

54%

46%

Indonesia

(อินโดนีเซีย)

45%

55%

Philippines

(ฟลิปปนส)

79%

Vietnam

(เวียดนาม)

ที่มา : Thailand (OIC), Malaysia ( Bank Negara Malaysia), Singapore (Monetary Authority of Singapore)

			
เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตควบการลงทุนเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในประเทศอื่นๆ แต่ส�ำหรับประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ควบการลงทุนยังไม่ได้รับความนิยม จึงมีสัดส่วนที่น้อยมากเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น
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(2) ธุรกิจประกันวินาศภัย

ภาพที่ 23 สัดส่วนผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยของภูมิภาคอาเซียน ในปี พ.ศ. 2554
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34%

32%

10%

11%
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Malaysia

(มาเลเซีย)
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34%

3%
15%

Thailand

(ไทย)
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Indonesia

(อินโดนีเซีย)

Automobile

Vietnam

(เวียดนาม)

Accident & Health

Philippines

(ฟลิปปนส)

Others

ที่มา : Thailand (Thai General Insurance Association), Malaysia ( Bank Negara Malaysia),Singapore (Monetary Authority of Singapore)

			
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในทุกประเทศ อย่างไรก็ตาม
การประกันภัยรถในประเทศไทย มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 59 ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์และ
อินโดนีเซีย การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยรถมีสัดส่วนไม่ต่างกันมากนัก

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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(2.6) ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทประกันภัยไทย เมื่อเทียบกับ
สิงคโปร์และมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า
			
(1) ธุรกิจประกันชีวิต เมื่อเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
ของบริษัทประกันชีวิต ใน 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย (24 บริษัท) สิงคโปร์ (19 บริษัท) และมาเลเซีย (13 บริษัท)
รวมทั้งหมด 56 บริษัท โดยพิจารณาจาก

24
บริษัท
Thailand (ไทย)
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19

13

บริษัท

บริษัท

Singapore (สิงคโปร)

Malaysia (มาเลเซีย)

บทที่ 2 การประเมินระบบประกันภัยไทย
				
(1.1) อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น (Return on Equity Ratio : ROE)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เงิ น ลงทุ น ในส่ ว นของเจ้ า ของจะได้ รั บ ผลตอบแทนกลั บ คื น มาจากการด�ำเนิ น การของกิ จ การนั้ น
ในอัตราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูงแสดงถึงประสิทธิภาพในการหาก�ำไรสูงด้วย
ภาพที่ 24 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity Ratio : ROE)
ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย
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ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY 2556

				
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ของ
ประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 10.03 และมีบริษัท
ประกันชีวิตที่มี ROE สูงกว่าค่าเฉลี่ย จ�ำนวน 24 บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิตไทย 8 บริษัท สิงคโปร์ 8 บริษัท และ
มาเลเซีย 8 บริษัท และมีบริษัทประกันชีวิตที่มี ROE ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย จ�ำนวน 32 บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิตไทย
16 บริษัท สิงคโปร์ 11 บริษัท และมาเลเซีย 5 บริษัท ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่าบริษัทประกันชีวิตไทยร้อยละ 67 มีค่า ROE
ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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บทที่ 2 การประเมินระบบประกันภัยไทย
				
(1.2) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA) แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการท�ำก�ำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ในการด�ำเนินงานว่าให้ผลตอบแทนจากการด�ำเนินงานได้
มากน้อยเพียงใด หากมีค่าสูงแสดงถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพที่ 25 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA)
ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย
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ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY 2556
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บทที่ 2 การประเมินระบบประกันภัยไทย
				
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ของ
ประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 1.6 และมีบริษัท
ประกันชีวิตที่มี ROA สูงกว่าค่าเฉลี่ย จ�ำนวน 31 บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิตไทย 10 บริษัท สิงคโปร์ 8 บริษัท
และมาเลเซีย 13 บริษัท และมีบริษัทประกันชีวิตที่มี ROA ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย จ�ำนวน 25 บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิตไทย
14 บริษัท สิงคโปร์ 11 บริษัท และบริษัท มาเลเซีย 0 บริษัท ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า บริษัทประกันชีวิตไทยร้อยละ 58
มีค่า ROA ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย

บริษัทประกันชีวิตที่มี ROA สูงกวาคาเฉลี่ย จำนวน 31 บริษัท
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บริษัทประกันชีวิตที่มี ROA ต่ำกวาคาเฉลี่ย จำนวน 25 บริษัท

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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บทที่ 2 การประเมินระบบประกันภัยไทย
				
(1.3) อัตราส่วนในการท�ำก�ำไร (Profit Ratio) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทในการท�ำก�ำไร หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้ว โดยค�ำนวณมาจากก�ำไร
(ขาดทุน) สุทธิ/เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง x 100
ภาพที่ 26 อัตราส่วนในการท�ำก�ำไร (Profit Ratio) ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย

110%
90%
70%
50%
30%
10%

Average = 6.52%

- 20%
- 30%
- 40%
Average

คาเฉลี่ย

Thailand

(ไทย)

Singapore

(สิงคโปร)

Malaysia

(มาเลเซีย)

ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY 2556
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บทที่ 2 การประเมินระบบประกันภัยไทย
				
เมื่อเปรียบเที ย บอั ต ราส่ วนในการท�ำก�ำไรของบริ ษั ท ประกั นชี วิต ของประเทศไทย
มาเลเซียและสิงคโปร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนในการท�ำก�ำไรอยู่ที่ร้อยละ 6.52 และมีบริษัทประกันชีวิตที่มี Profit Ratio
สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่จ�ำนวน 27 บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิตไทย 10 บริษัท สิงคโปร์ 8 บริษัทและมาเลเซีย 9 บริษัท
และมีบริษัทประกันชีวิตที่มี Profit Ratio ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย อยู่จ�ำนวน 29 บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิตไทย 14 บริษัท
สิงคโปร์ 11 บริษัทและมาเลเซีย 4 บริษัท ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่าบริษัทประกันชีวิตไทยร้อยละ 58 มี Profit Ratio
ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
				
ดั ง นั้ น จากการเปรี ย บเที ย บผลการด�ำเนิ น งานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
ของธุรกิจประกันชีวิตของ 3 ประเทศ พบว่า ธุรกิจประกันชีวิตของมาเลเซียมีผลการด�ำเนินงานและความสามารถ
ในการท�ำก�ำไรดีทสี่ ดุ หากพิจารณาค่าเฉลีย่ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) พบว่า ธุรกิจประกันชีวติ ไทยมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ่ี
ร้อยละ 0.16 ซึ่ ง มี ผ ลการด�ำเนิ น งานที่ สู ง กว่ า ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ของสิ ง คโปร์ ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย ROA อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ -4.81
แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันภัยไทยมีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และความสามารถในการท�ำก�ำไร
ต�่ำกว่าอีก 2 ประเทศ จึงสรุปได้ว่า ในภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตของประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ มีผลการด�ำเนินงาน
และความสามารถในการท�ำก�ำไรดีกว่าธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

บริษัทประกันชีวิตที่มี Profit Ratio สูงกวาคาเฉลี่ย จำนวน 27 บริษัท
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บริษัทประกันชีวิตที่มี Profit Ratio ต่ำกวาคาเฉลี่ย จำนวน 29 บริษัท
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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บทที่ 2 การประเมินระบบประกันภัยไทย
			
(2) ธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรของบริ ษัท ประกันวินาศภัย ใน 3 ประเทศ คื อ ประเทศไทย (60 บริ ษั ท ) สิ ง คโปร์ (50 บริ ษั ท ) และมาเลเซี ย
(27 บริษัท) รวมทั้งหมด 137 บริษัท โดยพิจารณาจาก ROE ROA และอัตราการท�ำก�ำไร พบว่า
				
(2.1) อั ต ราส่ ว นผลตอบแทนต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น (Return on Equity Ratio : ROE)
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เงิ น ลงทุ น ในส่ ว นของเจ้ า ของ จะได้ รั บ ผลตอบแทนกลั บ คื น มาจากการด�ำเนิ น การของกิ จ การนั้ น
ในอัตราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูงแสดงถึงประสิทธิภาพในการหาก�ำไรสูงด้วย

100%

ภาพที่ 27 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity Ratio : ROE)
ของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย
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ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY 2556
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บทที่ 2 การประเมินระบบประกันภัยไทย
				
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราผลตอบแทนต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย
ประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ พบว่า ค่าเฉลี่ ย อั ตราผลตอบแทนต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ นอยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 4.07 ค่ า เฉลี่ ย ROE
อยู่ที่ร้อยละ 4.07 และมีบริษัทประกันวินาศภัยที่มี ROE สูงกว่าค่าเฉลี่ย จ�ำนวน 84 บริษัท เป็นบริษัทประกันวินาศภัยไทย
29 บริษัท สิงคโปร์ 32 บริษัท และมาเลเซีย 23 บริษัท และมีบริษัทประกันวินาศภัยที่มี ROE ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย จ�ำนวน
53 บริษัท เป็นบริษัทประกันวินาศภัยไทย 31 บริษัท สิงคโปร์ 18 บริษัท และมาเลเซีย 4 บริษัท ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า
บริษัทประกันวินาศภัยไทยร้อยละ 52 มีค่า ROE ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย

บริษัทประกันวินาศภัยที่มี ROE สูงกวาคาเฉลี่ย จำนวน 84 บริษัท
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บริษัทประกันวินาศภัยที่มี ROE ต่ำกวาคาเฉลี่ย จำนวน 53 บริษัท

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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บทที่ 2 การประเมินระบบประกันภัยไทย
				
(2.2) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA) แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการท�ำก�ำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ในการด�ำเนินงานว่าให้ผลตอบแทนจากการด�ำเนินงาน
ได้มากน้อยเพียงใด หากมีค่าสูงแสดงถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพที่ 28 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA)
ของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย
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ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY 2556
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บทที่ 2 การประเมินระบบประกันภัยไทย
				
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บอั ต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ข องธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย
ของประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 2.81 และมีบริษัท
ประกันวินาศภัยที่มี ROA สูงกว่าค่าเฉลี่ย จ�ำนวน 69 บริษัท เป็นบริษัทประกันวินาศภัยไทย 17 บริษัท สิงคโปร์ 33 บริ ษั ท
มาเลเซีย 19 บริษัท และมาเลเซีย 19 บริษัท และมีบริษัทประกันวินาศภัยที่มี ROA ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย จ�ำนวน 68 บริ ษั ท
เป็ น บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ไทย 43 บริ ษั ท สิ ง คโปร์ 17 บริ ษั ท และมาเลเซี ย 8 บริ ษั ท ทั้ ง นี้ สามารถสรุ ป ได้ ว ่ า
บริ ษั ท ประกั น วินาศภัยไทยร้อยละ 72 มีค่า ROA ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย

บริษัทประกันวินาศภัยที่มี ROA สูงกวาคาเฉลี่ย จำนวน 69 บริษัท
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บริษัทประกันวินาศภัยที่มี ROA ต่ำกวาคาเฉลี่ย จำนวน 68 บริษัท
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(2.3) อัตราส่วนในการท�ำก�ำไร (Profit Ratio) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทในการท�ำก�ำไร หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้ว โดยค�ำนวณมาจากก�ำไร
(ขาดทุน) สุทธิ/เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง x 100
ภาพที่ 29 ความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profit Ratio)
ของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย
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ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY 2556
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เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนในการท�ำก�ำไรของบริษัทประกันวินาศภัยของ ประเทศไทย
มาเลเซียและสิงคโปร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนในการท�ำก�ำไรอยู่ที่ร้อยละ 6 และมีบริษัทประกันวินาศภัยที่มี Profit Ratio
สูงกว่าค่าเฉลี่ย จ�ำนวน 73 บริษัท เป็นบริษัทประกันวินาศภัยไทย 21 บริษัท สิงคโปร์ 28 บริษทั และมาเลเซีย 24 บริษัท
และบริษัทประกันวินาศภัยที่มี Profit Ratio ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย จ�ำนวน 64 บริษัท เป็นบริษัทประกันวินาศภัยไทย 39 บริษทั
สิงคโปร์ 22 บริษทั และมาเลเซีย 3 บริษทั ทัง้ นี้ สามารถสรุปได้วา่ บริษทั ประกันวินาศภัยไทยร้อยละ 65 มี Profit Ratio
ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
				
ดังนั้น ในภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และความสามารถในการท�ำก�ำไรต�่ำกว่าธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศมาเลเซีย
และสิงค์โปร์

บริษัทประกันวินาศภัยที่มี Profit Ratio สูงกวาคาเฉลี่ย จำนวน 73 บริษัท
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(2.7) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของธุรกิจประกันภัยไทย เมื่อเทียบกับ
สิงคโปร์และมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2555
ภาพที่ 30 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิของธุรกิจประกันชีวิต
ในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2555
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ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY 2556

			
(1) ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต
รับสุทธิของธุรกิจประกันชีวิตไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2555 พบว่า ธุรกิจประกันชีวิตของ
มาเลเซี ย มี ค ่ า เฉลี่ ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ เบี้ ย ประกั น ชี วิ ต รั บ สุ ท ธิ สู ง ที่ สุ ด อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 32 รองลงมา คื อ
ธุรกิจประกันภัยไทยและสิงคโปร์ตามล�ำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิอยู่ที่
ร้อยละ 27 และร้อยละ 22 ตามล�ำดับ
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(2) ธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า ใช้ จ ่ า ยในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ เบี้ ย ประกั น
วินาศภัยรับสุทธิของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2555 พบว่า ธุรกิจประกัน
วินาศภัยไทย มีค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันวินาศภัยรับสุทธิสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 42 รองลงมาคือ
ธุรกิจประกันวินาศภัยของสิงคโปร์ และมาเลเซียโดยมีค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันวินาศภัย
รับสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 35 และร้อยละ 32 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจประกันภัยไทยมีต้นทุนในการประกอบธุรกิจสูง โดยเฉพาะธุรกิจประกันวินาศภัย
จึงส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ภาพที่ 31 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันวินาศภัยรับสุทธิของธุรกิจประกันวินาศภัย
ในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซียระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2555
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ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY 2556
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(2.8) เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจประกันภัยไทยไม่เทียบเท่ามาตรฐานสากล
เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจประกันภัยไทย ก�ำหนดให้เปิดเผยเพียงข้อมูลฐานะการเงิน
และการด�ำเนินงานในเชิงปริมาณ แต่หากเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล (ICP 20) และประเทศในภูมิภาค อาทิ สิงคโปร์
และมาเลเซีย จะพบว่า การเปิดเผยข้อมูลในการด�ำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต้องเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจน
ของการด�ำเนินธุรกิจ ผลการด�ำเนินงาน และเข้าใจความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้รับประกันภั ย
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรับทราบและประกอบการตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยนั้นๆ
ได้อย่างเหมาะสม
ตารางที่ 9 ตารางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันภัยไทยเทียบกับประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
การเปิดเผยข้อมูล
ประเทศไทย

82

พ.ร.บ.ประกันชีวิตและวินาศภัย กำ�หนดให้นายทะเบียนมีอำ�นาจสั่งให้บริษัทประกันภัย
เปิดเผยฐานะการเงินและการดำ�เนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และการดำ�เนินงาน ซึ่งปัจจุบันกำ�หนดให้บริษทั ต้องเปิดเผยฐานะการเงินและ ผลการดำ�เนินงานรายปี
และรายไตรมาส โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของงวดที่ผ่านมา โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องเป็นปัจจุบันมีความชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสินใจ

ประเทศมาเลเซีย

กำ�หนดให้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ เช่น
1. การกำ�กับดูแลกิจการ โดยผู้รับประกันภัยต้องเปิดเผยเกี่ยวกับแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการ
ภายใต้หัวข้อ”บรรษัทภิบาล” ในรายงานคณะกรรมการที่แนบมาด้วยบัญชีประจำ�ปี
และผลตอบแทนประจำ�ปี
2. รายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันโดยเปิดเผยรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐาน
ที่กำ�หนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของมาเลเซีย (MASB)
3. ผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาคุ้มครอง เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
4. ฐานะทางการเงิน

ประเทศสิงคโปร์

1. กำ�หนดให้ผู้รับประกันภัยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม และเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์และผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจประกันภัยเห็นภาพที่ชัดเจนของการดำ�เนินธุรกิจ
ผลการดำ�เนินงาน และฐานะการเงินของผูร้ บั ประกันภัย โดยการเปิดเผยดังกล่าว
จะทำ�ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ และวิธีการจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ
2. การเปิดเผยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาทิ การกำ�กับดูแล
และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท การดำ�เนินธุรกิจประกันภัย และฐานะการเงิน
ของบริษัทประกันภัย
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(3) การประกันภัยยังไม่กระจายไปสู่ประชาชนทุกระดับ
		
(3.1) การเข้าถึงประชาชนและการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเห็นว่า ระบบประกันภัย
เป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระโยชน์ในการบริหารความเสีย่ ง และเป็นหลักประกันความมัน่ คงในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนยังมี
ช่องว่างอีกมาก โดยพิจารณาจากการถือครองกรมธรรม์ประกันภัยของประชาชนส่วนใหญ่ จะกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง
และในจั ง หวั ด ใหญ่ ๆ เท่ า นั้ น จากข้ อ มู ล ปี พ.ศ. 2557 พบว่ า สั ด ส่ ว นกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ส่ ว นใหญ่ กระจุ ก ตั ว
อยู ่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด มีสัดส่วนถึงร้อยละ 46.33 รองลงมา คือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คิดเป็นร้อยละ 20.74 และร้อยละ 14.50 ตามล�ำดับ
ภาพที่ 36 สัดส่วนกรมธรรม์ประกันภัยแยกตามภูมิภาคของประเทศ ปี พ.ศ. 2557

ภาคเหนือ
11.07%

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
14.50%

20.74%

ภาคใต

7.36%

กรุงเทพฯ

46.33%

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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(3.2) ผลิตภัณฑ์ประกันภัยขาดความหลากหลายไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
				
(1) ธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย และช่ อ งทางการจ�ำหน่ า ยยั ง คงเน้ น
รูป แบบเดิม โดยธุรกิจประกันชีวิต ในปี พ.ศ. 2557 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ประเภทสามัญ
โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ 86.07
ภาพที่ 37 สัดส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบ่งตามเบี้ยประกันชีวิตรับตรง ปี พ.ศ. 2557

อุตสาหกรรม

กลุม

1.55%

11.22%

อุบัติเหตุ

สามัญ

1.16%

86.07%
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แต่ ส�ำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ชี วิ ต แบบควบการลงทุ น (Investment Linked) ยั ง ไม่ ไ ด้
เป็นที่แพร่หลาย เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ ที่ทั้งผู้จ�ำหน่ายและผู้ซื้อต้องมีความรู้ในเรื่องการลงทุน ประกอบกับ
ผลประโยชน์ทางด้านภาษี แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์นี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นในระยะยาว เนื่องจากประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การลงทุ น มากขึ้ น ดั ง นั้ น การผลั ก ดั น ให้ ก ารประกั น ภั ย เข้ า สู ่ ป ระชาชนทุ ก ระดั บ นอกจากจะค�ำนึ ง ถึ ง
สภาพความเสี่ยงแล้วจะต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยที่มีระดับ เบี้ยประกันภัย และระยะเวลา
การจ่ า ยเบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ รายได้ ข องประชากรด้ ว ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ชี วิ ต แบบบ�ำนาญ แม้ ว ่ า จะมี
การขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ได้รับความนิยม ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากเบี้ยประกันภัย
มีราคาสูง เนื่องจากต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยตามผลประโยชน์ที่ต้องการรวมถึงต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยระยะยาว
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ภาพที่ 34 ส่วนแบ่งตลาดแยกตามผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ปี พ.ศ. 2550 – 2557

ป พ.ศ.
ค.ศ.
2550
2007

60.91

5.44

7.19

7.04

2.11

3.79

13.52

2551
2008

60.37

5.42

8.03

7.06

2.71

3.95

12.46

2552
2009

59.48

6.35

9.42

7.05

3.20

3.31

11.19

2553
2010

59.65

8.33

10.22

6.29

3.36

3.46

8.69

2554
2011

59.37

8.91

11.34

5.75

3.62

3.29

7.72

2555
2012

57.89

11.73

11.44

5.44

3.23

2.89

7.38

2556
2013

58.33

12.31

11.48

5.82

2.98

2.61

6.47

2557
2014

57.42

12.60 12.04

4.39

3.43

2.57

6.55

อัคคีภัย

สุขภาพ

ทะเลและขนสง

อ�นๆ

รถยนต

ทรัพยสิน

อุบัติเหตุ

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

		
(2) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่มีบทบาทสูงสุดมาโดยตลอด คือ ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรถยนต์ มีส่วนแบ่งเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงร้อยละ 57.42 มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งสิ้น 114,044
ล้านบาท ซึง่ บริษทั ประกันวินาศภัยทีเ่ ป็นผูน้ �ำด้านการประกันภัยรถยนต์สว่ นมากจะเป็นบริษทั ในกลุม่ ไทยซึง่ มีความเข้มแข็ง
ด้านการให้บริการหลังการขาย เช่น การพิจารณาค่าสินไหมทดแทน และเครือข่ายการซ่อม
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(3.3) ระดับรายได้ของประชากร
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม ได้ จั ด กลุ ่ ม ระดั บ รายได้
ของประชากรออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้สามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
				
1) กลุม่ รายได้สงู คือ กลุม่ ประชากรทีม่ รี ายได้ตอ่ เดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.30 ของประชากรไทยทั้งหมด
				
2) กลุ ่ ม รายได้ ป านกลาง-สู ง คื อ กลุ ่ ม ประชากรที่ มี ร ายได้ ต ่ อ เดื อ นระหว่ า ง
15,001 บาทถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.28 ของประชากรไทยทั้งหมด
				
3) กลุ่มรายได้ปานกลาง-ต�่ำ คือ กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,000
บาทถึง 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.03 ของประชากรไทยทั้งหมด
				
4) กลุ่มรายได้ต�่ำ คือ กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่อเดือนต�่ำกว่า 3,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.39 ของประชากรไทยทั้งหมด
ภาพที่ 35 สัดส่วนประชากรไทย ปี พ.ศ. 2556 ตามระดับรายได้

รายได
ปานกลาง-สูง

รายไดสูง

12.28%

4.30%

รายไดต่ำ

รายได
ปานกลาง-ต่ำ

12.39%

71.03%

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้การประกันภัยยังไม่สามารถกระจายและเข้าถึงประชาชนได้ทั่วทุกกลุ่ม คือ
ความสามารถในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เนือ่ งจากประชากรไทยส่วนใหญ่มรี ายได้อยูใ่ นระดับปานกลาง - ตำ�่ ถึงรายได้ต�่ำ
(มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 83.50 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น จึงเป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญ
ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยของประชาชน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมถึงช่องทางการเข้าถึงในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่ตอบสนองเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีก�ำลังซื้อ หรือมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง-สูง ถึงรายได้สูง (มีรายได้ต่อเดือน
เกิน 15,000 บาท) หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 16.50 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ส�ำหรับรายย่อย จึงมีความจ�ำเป็นเพือ่ ให้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึงการประกันภัยและใช้การประกันภัยเป็นเครือ่ งมือ
ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินด้วยตนเอง
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(4) โครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยไม่เอื้อต่อการแข่งขัน
		
(4.1) บทบาทของภาครัฐ
			
(1) มาตรการทางภาษี การสนับสนุนธุรกิจประกันภัยของภาครัฐในปัจจุบนั เป็นการให้สทิ ธิประโยชน์
ทางภาษีแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันค่าเบี้ยประกันภัยที่กรมสรรพากรยินยอมให้ผู้มีเงินได้ น�ำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา มี 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่
				
(1.1) ค่าเบีย้ ประกันชีวติ โดยน�ำมาหักลดหย่อนได้ตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
				
(1.2) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา โดยน�ำมาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง
แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
				
(1.3) ค่าเบีย้ ประกันชีวติ แบบบ�ำนาญ โดยน�ำมาหักลดหย่อนได้ตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของเงินได้และต้องไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่เกิน
500,000 บาท
			
(2) บูรณาการกับภาครัฐในการน�ำการประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่มี
ผลต่อสาธารณะ อาทิเช่น การประกันภัยส�ำหรับรถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสารสาธารณะ สถานประกอบการที่มี
ความเสี่ยงสูง และอาคารสาธารณะ รวมถึงการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
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(4.2) ผลการส�ำรวจทัศนคติของนักเรียน นักศึกษาต่ออาชีพประกันภัย โดย Chartered Insurance
Institute’s (CII) จากกลุม่ ตัวอย่าง 1,755 คน พบว่า มีเพียงร้อยละ 1 สนใจเข้าท�ำงานในสาขาประกันภัย ในขณะทีร่ อ้ ยละ 15
สนใจเข้ า ท�ำงานในสาขาการเงิ น และร้ อ ยละ 22 สนใจท�ำงานด้ า นการบริ ก ารวิ ช าชี พ รวมถึ ง กฎหมายและบั ญ ชี
โดยมี สาเหตุมาจากนักเรียนและนักศึกษาเห็นว่า อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเป็นอาชีพที่ไม่น่าสนใจและมีความรู้
เกี่ยวกับการประกันภัยน้อยมาก จึงขาดความสนใจในการเข้าสูอ่ าชีพประกันภัย และส่งผลถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ประกันภัย

15%

1%

การประกันภัย

การเงิน

22%

การบริการวิชาชีพ

(กลุมตัวอยาง 1,755 คน)
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(4.3) ฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System) ที่จะมีส่วนช่วย
สนับสนุนการก�ำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ด้านการด�ำเนินงานของบริษัทประกันภัย พฤติกรรมทางตลาด
ในการรับประกันภัยและการจัดการด้านสินไหมทดแทน การประมาณการเงินส�ำรองประกันภัย การบริหารความเสี่ยง
และการก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงเพื่อรองรับการผ่อนคลายการก�ำกับอัตราเบี้ยประกันภัยในอนาคต
สามารถยกระดั บ การด�ำเนิ น กิ จ การของอุ ต สาหกรรมประกั น ภั ย ให้ มี ค วามมั่ น คง มี ก ารบริ ห ารงานที่ ดี ต ลอดจน
เป็ น ที่ เชื่ อ มั่นของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมโดยรวมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันฐานข้อมูลกลาง
ด้านการประกันภัยยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์
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(4.4) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

บริษัทประกันชีวิต (คน)

บริษัทประกันวินาศภัย (คน)

ขึ้นทะเบียนกับ คปภ.

106

86

• มีผลบังคับ

67

53

1) นักคณิตศาสตร์ที่เป็น
Fellow of SOAT
- Fellow จากสมาคม
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- Fellow กิตติมศักดิ์

32

22

25
(ต่างชาติ 17 คน คนไทย 8 คน)
7

20
(ต่างชาติ 16 คน คนไทย 4 คน)
2

2) นักคณิตศาสตร์ทั่วไป
ที่ไม่ได้เป็น Fellow of SOAT

35

31

• ขาดอายุ

39

33
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

		
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีบทบาทส�ำคัญต่อทุกภาคธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคบริการทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัย สถาบันการเงินต่างๆ ธนาคารพาณิชย์ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรม
ประกันภัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเป็นบุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญในการคิดรูปแบบกรมธรรม์ต่างๆ ก�ำหนดอัตรา
เบี้ยประกันภัย และคอยติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมกับให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ต่อ
ความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษทั นอกจากนี้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยยังคอยดูแลเงินกองทุนของบริษทั ให้เพียงพอ
ส�ำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำด้านการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ
		
จากข้ อ มู ล ที่ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ณ วั น ที่
30 มิถุนายน 2558 พบว่า มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีสัญชาติไทยระดับเฟลโล จ�ำนวน 8 คน ซึ่ง 2 ใน 8 คน ท�ำงาน
ในต่างประเทศ เหลือเพียง 6 คนที่ท�ำงานอยู่ในประเทศไทย แต่เทียบกับจ�ำนวนบริษัทประกันวินาศภัย 62 บริษัท และ
บริษัทประกันชีวิต 24 บริษัท จึงท�ำให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยขาดแคลน แม้ว่าปัจจุบันจะมีผู้สนใจและเห็นความส�ำคัญ
ของการประกันภัยเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา แต่ยังน้อยเมื่อเทียบกับอารยประเทศ จึงเห็นได้ว่า ธุรกิจประกันภัย
ไทยยังมีโอกาสขยายตัวได้อกี มากและประเทศไทยต้องเข้าสูก่ ารเปิดเสรีสาขาการประกันภัยภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก
(WTO) ที่ส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยต้องมีการแข่งขันที่สูงขึ้น และมีความต้องการบุคลากรด้านประกันภัยโดยเฉพาะ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย
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บทที่ 3

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
1) แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)

1.1 เป้าหมายของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 จากการประเมินระบบประกันภัยไทยในปัจจุบัน
และความท้าทายในอนาคตที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าธุรกิจประกันภัยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่หากพิจารณา
ในเชิ ง คุ ณ ภาพ พบว่ า ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ไทยยั ง มี ข ้ อ จ�ำกั ด อยู ่ ห ลายประการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพของ
บุคลากรซึ่งมีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจประกันภัยร่วมกับการที่ธุรกิจประกันภัยไทย ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
และขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ ก ้ า วทั น กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็ น พลวั ต ร อย่ า งไรก็ ต าม
การประกอบธุรกิจประกันภัยไทยในอนาคต จ�ำเป็นต้องมุง่ ไปสูก่ ารก�ำกับพฤติกรรมทางตลาด (Market Conduct) นัน่ คือ
ผู้เ อาประกั น ภั ย ต้ องได้รับการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมจากระบบประกั นภั ย ตั้ ง แต่ ก ่ อ นซื้ อ ระหว่ า งซื้ อ และหลั ง ซื้ อ
จึ ง ได้ ก�ำหนดเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 ที่ต้องการมุ่งเน้นให้ระบบประกันภัยไทยเติบโต
อย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน โดยคาดหวังให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
• ระบบประกันภัยมีความมั่นคง และด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
• ประชาชนมีความรู้ และตระหนักถึงความส�ำคัญของการประกันภัย
• สภาพแวดล้อมในระบบประกันภัยเอื้อต่อการแข่งขัน
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1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันภัย

แนวทาง
การพัฒนา

• การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย
• การเสริมสรางความรูและการเขาถึง
การประกันภัย
• การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การแขงขัน
• การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐาน
ดานการประกันภัย

เปาหมาย
ของแผนพัฒนา
การประกันภัย

• ระบบประกันภัยมีความมั่นคง และ
ดำเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ
• ประชาชนมีความรูและตระหนักถึง
ความสำคัญของการประกันภัย
• สภาพแวดลอมในระบบประกันภัย
เอื้อตอการแขงขัน

เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่ �ำหนด จึงได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันภัย ออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลัก
โดยแต่ละยุทธศาสตร์มมี าตรการส�ำคัญทีจ่ ะด�ำเนินการ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย
เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง เข้มแข็งทางการเงิน มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่เชื่อมั่น
ไว้วางใจของประชาชน โดยด�ำเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. เสริมสร้างศักยภาพผูป้ ระกอบการ เพือ่ ให้บริษทั ประกันภัยมีความมัน่ คงเข้มแข็งทางการเงินและมีขดี ความสามารถ
ในการรับประกันภัยตลอดจนเพื่อรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยด�ำเนินการ ดังนี้
		
1.1 ยกระดับมาตรฐานเงินกองทุน เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงทางการเงิน และมีแนวทาง
การก�ำกับเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการ
			
1.1.1 พัฒนากรอบการก�ำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (RBC2) เพื่อเตรียมการ
ยกระดับเข้าสู่ความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงตามกฎหมายให้อยู่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99.5
			
1.1.2 ก�ำหนดให้บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงภายในของบริษัท (Own Risk and
Solvency Assessment)
			
1.1.3 ศึกษาแนวทางการแยกเงินกองทุนในส่วนของผู้เอาประกันภัย (Insurance fund) และ
เงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ fund) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการก�ำหนดนโยบายของผู้บริหาร
ในการปรับปรุงโครงสร้างการก�ำกับดูแล
		
1.2 ผ่อนคลายข้อจ�ำกัดในสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ เพือ่ เปิดโอกาสให้ธรุ กิจประกันภัย มีชอ่ งทางการระดมทุน
ที่หลากหลาย และมีการถ่ายโอนระบบงาน ความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Knowledge Transfer) โดยการ
			
1.2.1 ศึกษาแนวทางการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมประกันภัย และข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย
เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติของบริษัทประกันภัย โดยการศึกษาและวิเคราะห์ สภาพธุรกิจ
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติของประเทศต่างๆ รวมถึงรายละเอียด กระบวนการและขัน้ ตอนในการด�ำเนินการ
เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมีผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินกว่า 49%
			
1.2.2 ผลักดันการแก้ไขกฎหมายแม่บทเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถ
เพิ่มสัดส่วนลงทุนในธุรกิจประกันภัยไทย
1.3 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของบริษัท
ประกันภัย โดยการ
			
1.3.1 ทบทวนกฎเกณฑ์ ระเบียบให้มีความกระชับและทันสมัย เพื่อลดความซ�้ำซ้อนและ
อุปสรรคในการแข่งขัน
			
1.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของบริษัทประกันภัย โดยส่งเสริมให้บริษัทประกันภัย
ใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ เพื่อให้บริการสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Insource) และเปิดโอกาสให้สามารถ
ใช้บริการจากบุคคลภายนอกในระบบที่จ�ำเป็นได้ (Outsource)
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1.3.3 น�ำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพและรูปแบบการด�ำเนินงานของธุรกิจประกันภัย
เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Digital Business
			
1.3.4 ศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ประกันภัย เพือ่ ก�ำหนด
แนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
2. ยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและ
ให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของบริษัทประกันภัย มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมต่อหน้าที่รับผิดชอบ โดยด�ำเนินการ ดังนี้
		2.1 ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทประกันภัย
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงมีการก�ำหนดแผนธุรกิจที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
โดยการก�ำหนดกรอบและโครงสร้ า งการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมตามมาตรฐานสากล
เช่ น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัย
		2.2 ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลักของธุรกิจประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัย
มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านทีจ่ �ำเป็นและสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ตำ�่ ในการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักของบริษัท เช่น การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
และการก�ำหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การประกันภัยต่อ การบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ เป็นต้น
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2.3 ก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละความสามารถทีเ่ หมาะสมของผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการ (Significant Person)
เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู ้ มี อ�ำนาจในการจั ด การบริ ษั ท มี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ เ หมาะสมและ
มี ค วามซื่อสัตย์ต่อภารกิจ โดยการ
			
2.3.1 ผลักดันการแก้ไขกฎหมายให้ส�ำนักงาน คปภ. มีอ�ำนาจในการก�ำหนดคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการบริษัท และมีอ�ำนาจในการให้ความเห็นชอบ
			
2.3.2 หารือร่วมกับภาคธุรกิจในการก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องคุณสมบัติและความสามารถที่
เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการบริษัท เช่น ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขพิเศษในการ
พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และเป็นคะแนนพิเศษในการตัดสินรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจ�ำปี เป็นต้น
		
2.4 ยกระดั บ มาตรฐานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยผลั ก ดั น ให้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย
เปิดเผยสารสนเทศทีค่ รอบคลุมเพียงพอในเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ผเู้ อาประกันภัยและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ เห็นภาพทีช่ ัดเจน
ของการด�ำเนินธุรกิจ ผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงินและเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง ซึง่ จะเป็นการสนับสนุนวินยั ตลาด
(Market discipline) และยกระดับความรู้ด้านประกันภัยโดยครอบคลุมสารสนเทศใน 2 ลักษณะ
			
1) รายงานทางการเงิน
			
2) Company Profile และข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
				
• ข้อมูลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (ไตรมาส)
				
• ผลการด�ำเนินงาน (ไตรมาส)
				
• Corporate Governance Framework
3. ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย เพื่อให้ระบบประกันภัยมีการด�ำเนินการ และให้บริการ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรมและประชาชนมีความเชื่อมั่น โดยด�ำเนินการ ดังนี้
		
3.1 พัฒนาการก�ำกับช่องทางการจ�ำหน่าย
			
3.1.1 พัฒนาแนวทางการก�ำกับและตรวจสอบคนกลางประกันภัย
			
3.1.2 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย มี ร ะบบในการควบคุ ม คุ ณ ภาพการขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
		
3.2 ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสินไหม และการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภั ย
ที่เป็น ธรรม มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน
			
3.2.1 พัฒนามาตรฐานของระบบงานและบุคลากรในการจัดการสินไหม และเรื่องร้องเรียน
			
3.2.2 ผลักดันให้ภาคธุรกิจมีการน�ำระบบไปใช้อย่างสมบูรณ์ ผ่านการออกแนวปฏิบตั หิ รือประกาศฯ
พร้อมทั้งก�ำหนดระยะเวลาให้บริษัทเตรียมการและทดสอบระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจสิทธิ สามารถเข้าถึงการประกันภัย และเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยด�ำเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส�ำคั ญ ของการประกั น ภั ย และใช้ ป ระกั น ภั ย เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ กั บ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ผ่ า นการบู รณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และภาคเอกชนในการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัย
เพื่อผลักดันการให้ความรู้ด้านการประกันภัยและการถ่ายทอดความรู้ไปยังสาธารณชน โดยการพัฒนาเครื่องมือ รูปแบบ
วิธีการ และสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชน
รวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันภัย สามารถเลือก
การประกันภัยเป็นเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงให้กับตนเอง
และครอบครัว ได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาสาระ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
(การประกันภัยคืออะไร มีกี่ประเภท
จะเลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับตนเอง)
- ความเสี่ยงของตนเอง ความส�ำคัญ
ของการวางแผนการออม และ
การบริหารความเสี่ยง
- หลักการประกันภัย สิทธิ หน้าที่
และประโยชน์ที่จะได้รับ
- ประเภทและของการประกันชีวิตและ
การประกันวินาศภัยแต่ละประเภท
- ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ผลประโยชน์/ความคุ้มครอง

เครื่องมือและสื่อ
• สื่อทุกประเภท
- วิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์
Social Media
- Web Education
ด้านการประกันภัย
• สื่อทางเลือก
- คู่มือประกันภัยเบื้องต้น
ส�ำหรับประชาชน
- โครงการอาสาสมัครประกันภัย

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)
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กลุ่มเป้าหมาย

เนื้อหาสาระ

เครื่องมือและสื่อ

2) กลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มเยาวชน
นิสิต นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการประกันภัยและสิทธิประโยชน์
ที่จะได้รับตามสัญญาประกันภัย
พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้การประกันภัย
เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ให้กบั ตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังเป็นการบ่มเพาะให้เยาวชน
นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจเลือกเรียน
ด้านการประกันภัยและเลือกเรียนใน
สายการเรียนเพื่อเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรม
ประกันภัยในอนาคต

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
(การประกันภัยคืออะไร มีกี่ประเภท
จะเลือกซือ้ อย่างไรให้เหมาะกับตนเอง)
- ความเสี่ยงของตนเอง การวางแผน
การออม และการบริหารความเสี่ยง
- ประโยชน์ และประเภทของ
การประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย
- อาชีพ เส้นทางอาชีพด้านการประกันภัย
และหลักสูตรด้านการประกันภัย

3) กลุ่มผู้ประกอบการ/SMEs
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้กลุม่ ผูป้ ระกอบการ/
SMEs มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการประกันภัย และสิทธิประโยชน์
ที่จะได้รับตามสัญญาประกันภัย
พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้การประกันภัย
เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ให้กับตนเองและสถานประกอบการ
ได้อย่างเหมาะสม

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
- การบรรยายให้ความรู้
(การประกันภัยคืออะไร มีกี่ประเภท
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
จะเลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับตนเอง) (สภาอุตสาหกรรม
- ความเสี่ยงของตนเอง และประโยชน์
แห่งประเทศไทย และ
ของการประกันภัยในการบริหาร
สภาหอการค้าไทย)
ความเสี่ยง
- คู่มือ แผ่นพับส�ำหรับ SME
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ส�ำหรับ
ธุรกิจ SME

- การจัดกิจกรรม
ด้านการประกันภัยและ
การตอบปัญหา
ด้านการประกันภัย
- การจัดรณรงค์ และ
ให้ความรู้ด้านประกันภัย
- การจัดกิจกรรมแนะน�ำ
อาชีพ
- การสอดแทรกความรู้
ด้านการประกันภัย
ไปกับการให้ความรู้
ทางการเงินในหลักสูตร
การศึกษา

4) กลุม่ หน่วยงานเครือข่าย ประกอบด้วย - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
- การบรรยายให้ความรู้
ต�ำรวจ โรงพยาบาล และหน่วยงาน
(การประกันภัยคืออะไร มีกี่ประเภท
ด้านการประกันภัย/
ภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้มีความร่วมมือ จะเลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับตนเอง) แผ่นพับ
(ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาล - ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ
ส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเช่นหน้าที่
แห่งชาติ กศน. สคบ)
บทลงโทษ สิทธิ ช่องทางการขอรับสิทธิ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานเครือข่าย ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัย
มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยและ จากรถ
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมทั้ง - การประกันภัยที่เกี่ยวข้อง : ประเภท
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เสียหายให้ ผลประโยชน์ สิทธิ หน้าที่ และ
สามารถรับรู้และเข้าใจในสิทธิที่ตนพึงได้รับ ช่องทางติดต่อกับส�ำนักงาน คปภ.
จากการประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
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2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงและความต้องการของประชาชนที่ทันต่อสถานการณ์
โดยด�ำเนินการดังนี้
2.1 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยการ
			
2.1.1 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย เพื่ อ การออมระยะยาวรองรั บ วั ย เกษี ย ณ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ และให้ประชาชนมีหลักประกันความมั่นคงของรายได้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตเมื่อเกษียณอายุการท�ำงาน
			
2.1.2 ผลั ก ดั น ให้ ภ าครั ฐ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารออกหลั ก ทรั พ ย์ / พั น ธบั ต รที่ มี ร ะยะเวลาลงทุ น
ระยะยาว เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย มี แ หล่ ง ในการลงทุ น ระยะยาวที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ภาระผู ก พั น ของบริ ษั ท
ที่ ต ้ อ งจ่ า ยให้ กับผู้เอาประกันภัย
			
2.1.3 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น สุ ข ภาพ โดยการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
ประกันสุขภาพ เพื่อก�ำหนดแนวทางและด�ำเนินการพัฒนาระบบประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับประเทศไทย และ
เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและรองรับสังคมผู้สูงอายุ
		
2.2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย เพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึง
การประกันภัย สามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินด้วยตนเอง
และยังเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการเยียวยาประชาชน โดยผลักดันให้บริษัทประกันภัยพัฒนาและเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อยในรูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจ�ำหน่ายต่างๆ ทีส่ ามารถตอบสนองการด�ำเนินชีวิต
ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการให้มีปริมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น พัฒนากรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี (ด�ำเนินการ
ต่อเนื่อง) และการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อยแบบอื่นๆ
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3. ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการประกันภัยได้เพิม่ ขึ้น
โดยด�ำเนินการดังนี้
3.1 พัฒนาช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนากระบวนการ
ขายประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การก�ำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานของกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในการใช้บริการด้านการประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเกณฑ์การก�ำกับ
และควบคุมความเสี่ยงด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม
		
3.2 ส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยส�ำหรับรายย่อย โดยพัฒนาและสร้างช่องทางการจ�ำหน่าย
ที่สามารถเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และสอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิต อาทิ การขายผลิตภัณฑ์
ประกันภัยผ่านร้านค้าในชุมชน ร้านขายอุปกรณ์เพื่อการเกษตร และร้านขายรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

ONLINE SHOP

STO R E
OPEN

Sale
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน
เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น พร้ อ มรั บ สภาพแวดล้ อ มที่ มี ค วามเป็ น พลวั ต รสู ง
โดยด�ำเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยผ่อนคลายกรอบการก�ำกับ
ราคาและผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความยืดหยุ่นและอิงกลไกตลาดมากขึ้น (Detariffication) เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และธุรกิจประกันภัยมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยได้ตามความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยด�ำเนินการดังนี้		
		
1.1 ก�ำหนดกรอบแนวทางในการผ่อนคลายการก�ำกับราคาและผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยด�ำเนินการ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยก�ำหนดกรอบระยะเวลาการผ่อนคลาย
ในแต่ ล ะประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย ตามความพร้ อ มของธุ ร กิ จ และค�ำนึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ ประชาชนเป็ น หลั ก
โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�ำหรับธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ผู้เอาประกันภัยมีความสามารถในการพิจารณาเลือกซื้อ จะก�ำหนด
ระยะเวลาผ่อนคลายเป็นล�ำดับแรก ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่กระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ จะก�ำหนดระยะเวลา
ผ่อนคลายในล�ำดับต่อไป ทั้งนี้ ก�ำหนดให้มีการผ่อนคลายการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยแต่ละประเภท ประกอบด้วย
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันอัคคีภัยและประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัยสุขภาพ และการประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)
		
1.2 วิเคราะห์ผลกระทบและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงการผ่อนคลายการก�ำกับของผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภท
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2. พัฒนาการก�ำกับ และกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และลดอุปสรรคและความล่าช้าในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย
		
2.1 พัฒนาการก�ำกับและการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามระดับความมั่นคง และระดับ
ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
		
2.2 พัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบและการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์ประกันภัย
ด้วยระบบ I-SERFF
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3. ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยไทย มีบทบาทต่อการรวมตัว
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความพร้อมสามารถรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และเป็นศูนย์กลาง
การประกันภัยที่ส�ำคัญในภูมิภาคอาเซียนโดยด�ำเนินการ ดังนี้
		
3.1 ส่งเสริมการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
			
3.1.1 ศึกษากฎหมาย ระเบียบ กระบวนการขั้นตอนในการเข้าสู่ตลาดประกันภัยของประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
			
3.1.2 ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถขยาย
ธุรกิจได้ในระดับภูมิภาค
			
3.1.3 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการประกันภัยใน CLMV
				
• Regional Headquarter
				
• การบริหารจัดการสินไหมทดแทน
		
		
3.2 ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการประกันภัยในกลุ่ม CLMV โดยการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย
			
3.2.1 แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการตรวจสอบบริษัทประกันภัยในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
			
3.2.2 แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การจัดท�ำตารางมรณะ
การจัดตั้งสมาคมประกันภัยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
			
3.2.3 สนับสนุนการจั ด อบรมความรู ้ ด้ า นการประกั นภั ย ให้ กับหน่ วยงานก�ำกั บดู แลธุ รกิ จ
ประกั น ภัย ในกลุ่มประเทศ CLMV
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
เพื่ อ ให้ ร ะบบประกั น ภั ย มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย โดยผ่ า นกลยุ ท ธ์ ที่ ส�ำคั ญ
4 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้ระบบประกันภัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
อย่างเพียงพอในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย โดยด�ำเนินการ ดังนี้
		
1.1 พัฒนาบุคลากรประกันภัย โดยด�ำเนินการดังนี้
			
1.1.1 ปรับปรุงคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประเมินวินาศภัย
			
1.1.2 ก�ำหนดให้บริษัทประกันภัยมีผู้พิจารณารับประกันภัย (Underwriter) ที่มีคุณสมบัติ
และมีความรู้ตามมาตรฐานสากล
			
1.1.3 พัฒนามาตรฐานความรู้ในสาขาวิชาชีพและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และปรับปรุง
คลังข้อสอบเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานส�ำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
			
1.1.4 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
				
1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บทบาทหน้ า ที่ ข องสมาคมนั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย
แห่งประเทศไทย
				
2) ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย ร่ ว มกั บ สมาคม
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
				
3) จัดท�ำ CPD Continuous Professional Development ของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยร่วมกับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
			
1.1.5 พั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาโดยสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ส ถานศึ ก ษา
ในระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาเปิดสอนหลักสูตรด้านการประกันภัยโดยออกแบบหลักสูตรวิชาเรียน ให้ครอบคลุม
บุคลากรประกันภัยครบวงจร
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1.2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบประกันภัย โดยด�ำเนินการดังนี้
			
1.2.1 ผลักดันให้สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาหลักสูตรและ
การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประกันภัยภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 มุ่งเน้นการพัฒนา
ความรู้ให้กับระบบประกันภัย โดยแบ่งเป็นหลักสูตรส�ำหรับบุคลากรประกันภัยทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ 3 ระดับ ได้แก่
				
1) ระดับปฏิบัติการ
				
2) ผู้บริหารระดับกลาง
				
3) ผู้บริหารระดับสูง
			
1.2.2 ส่งเสริมการให้ทุนส�ำหรับบุคลากรประกันภัย และนิสิต นักศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน
2. เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ เพื่อให้ระบบประกันภัยมีฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย
และการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถรองรับการด�ำเนินงานของหน่วยงานก�ำกับ บริษัทประกันภัย หน่วยงานเครือข่าย
และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด�ำเนินการ ดังนี้
		
2.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย โดยการ
			
2.1.1 สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาส�ำหรับงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมประกันภัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันภัยและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
			
2.1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและเผยแพร่งานวิจัยด้านการประกันภัยและสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		
2.2 พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System) เพือ่ ให้ระบบประกันภัย
มีคลังข้อมูลด้านการประกันภัยที่สมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย การคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและการพัฒนาธุรกิจประกันภัยในอนาคต รวมถึงการป้องกัน
การฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย
		
2.3 ศึกษารูปแบบของหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการประกันภัยที่เหมาะสม
กับระบบประกันภัยของประเทศไทย
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3. ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ภาครัฐสนับสนุนและใช้การประกันภัย
เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงโดยด�ำเนินการ ดังนี้
		
3.1 บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันให้มีการน�ำการประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือ
จัดการความเสี่ยง โดยการ
			
3.1.1 สนับสนุนภาครัฐในการน�ำการประกันภัยมาใช้บริหารความเสี่ยงส�ำหรับการประกันภัย
พืชผลส�ำหรับเกษตรกร
			
3.1.2 ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ในการให้ ก ารประกั น ภั ย มี ส ่ ว นช่ ว ยในการบริ ห าร
ความเสี่ยงภัย เช่น การประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ อาคารสาธารณะ เรือโดยสาร และสถานประกอบการที่มี
ความเสี่ยงสูง เป็นต้น
			
3.1.3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น แนวทางและมาตรการเพื่ อ ลดปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย แบบต่ า งๆ อาทิ มาตรการลดและป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย บนท้ อ งถนน
หรือในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
		
3.2 ผลั ก ดั น มาตรการทางภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การประกั น ภั ย และการลงทุ น ของธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงการคลังในการก�ำหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการด�ำเนินการในภาพรวม
4. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของหน่ ว ยงานก� ำ กั บ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการด�ำเนิ น งานของหน่ ว ยงานก�ำกั บ
ให้มีความพร้อมรองรับความท้าทาย โดยด�ำเนินการ ดังนี้
		
4.1 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
			
4.1.1 ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
			
1) การก�ำกับดูแลบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย
					
• วางโครงสร้างให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี (Corporate
Governance) ตั้งแต่การเริ่มเข้ามาประกอบธุรกิจประกันภัย และในระหว่างการประกอบธุรกิจ
					
• ก�ำกับดูแลบริษัทประกันภัยระหว่างการด�ำเนินธุรกิจจนถึงเลิกกิจการ
					
• ตรวจสอบบริษัทประกันภัย มาตรการแทรกแซงและการแก้ไขฐานะหรือ
การด�ำเนินการของบริษัท
				
2) การก�ำกับดูแลคนกลางประกันภัย
				
3) การปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต/วินาศภัยให้สอดคล้องกับ
การท�ำหน้าที่ของกองทุนในฐานะผู้ช�ำระบัญชีมากขึ้น
				
4) การเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรี โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ
การเปิดเสรีโดยการเปิดเสรีจะยึดหลักมาตรฐานการก�ำกับดูแลที่เท่าเทียมกัน และหลักต่างตอบแทนเป็นส�ำคัญ เช่น
สัดส่วนผู้ถือหุ้น การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยในประเทศภาคี
				
5) ให้มีระบบการขึ้นทะเบียนผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ
			
4.1.2 พัฒนากฎหมายประกันภัยทางทะเล
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4.2 เตรียมความพร้อมเพื่อการประเมิน Financial Sector Assessment Program (FSAP)
			
4.2.1 วางแผนการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประเมิน FSAP
			
4.2.2 ศึกษามาตรฐานการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐาน
และวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง (Gap) โดยตนเอง
			
4.2.3 ด�ำเนินการทบทวนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและเตรียมความพร้อมในการ
เข้าร่วมประเมิน FSAP ในส่วนอื่นๆ
			
4.2.4 จัดล�ำดับความส�ำคัญของข้อบกพร่อง (Gap) และก�ำหนดแนวทางการปรับปรุง
			
4.2.5 ด�ำเนินการปิดข้อบกพร่อง (Gap) ตามแนวทางที่ก�ำหนด
		
4.3 พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
เพิ่มประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแล และมาตรฐานการปฏิบัติงานของส�ำนักงาน โดยการ
			
4.3.1 พัฒนาฐานข้อมูลในส�ำนักงาน อาทิเช่น ข้อมูลเพื่อการ Investigation และข้อมูล
การด�ำเนินงาน และการด�ำเนินคดีในอดีต และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
			
4.3.2 พัฒนาแนวปฏิบัติในการเข้าตรวจสอบและด�ำเนินคดี อาทิเช่น ขั้นตอนในการด�ำเนินการ
การตีความทางกฎหมาย
			
4.3.3 เสริมสร้างศักยภาพด้าน Investigation โดยการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าทีใ่ นการตรวจสอบ
สืบค้นข้อมูล เพื่อประกอบการบังคับใช้กฎหมายและการด�ำเนินคดี
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2) ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันภัย

การวัดผลความส�ำเร็จของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563) จะพิจารณาจากปัจจัยชี้วัด
ความส�ำเร็จด้านพัฒนาการและเสถียรภาพของระบบประกันภัย 5 ปัจจัย ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1

สัดสวนเบี้ยประกันภัยตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(Insurance Penetration)
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงถึงระดับบทบาทของธุรกิจประกันภัยตอระบบเศรษฐกิจไทย
ขอมูลฐาน : 1) ป 2557 สัดสวนเบี้ยประกันภัยตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
อยูที่รอยละ 5.80
2) ป 2557 สัดสวนเบี้ยประกันภัยตอ World GDP
อยูท ร่ี อ ยละ ๖.๒๐ (ขอมูลจาก Sigma No.04/2015, Swiss Re)
เปาหมาย : สัดสวนเบี้ยประกันภัยตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศไทย
อยูในระดับเดียวกับคาเฉลี่ย สัดสวนเบี้ยประกันภัยตอ World GDP
อยูที่รอยละ 6.20

01

ตัวชี้วัดที่ 2

จำนวนกรมธรรมประกันชีวิตตอประชากร
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงถึงระดับการเขาถึงการประกันภัยของประชาชน
ขอมูลฐาน : ป 2557 กรมธรรมประกันชีวิตตอประชากร อยูที่รอยละ 37.77
เปาหมาย : กรมธรรมประกันชีวิตตอประชากร อยูที่รอยละ 50

02

ตัวชี้วัดที่ 3

มูลคาเบี้ยประกันภัยตอหัว (Insurance Density)
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงใหเห็นถึงคาใชจายดานการประกันภัยของประชากร 1 คน
ขอมูลฐาน : 1) ป 2557 มูลคาเบี้ยประกันภัยตอหัวของไทย อยูที่ 10,826 บาท
2) ป 2557 มูลคาเบี้ยประกันภัยตอหัวของโลก อยูที่ 23,170 บาท
เปาหมาย : จำนวนเบี้ยประกันภัยตอประชากรไทยอยูในระดับเดียวกับคาเฉลี่ย
มูลคาเบี้ยประกันภัยตอหัวของโลก ระหวาง 18,000 – 23,000 บาท
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ตัวชี้วัดที่ 4

ระดับความสำเร็จของการยกระดับความมั่นคงทางการเงิน
วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยในดานเสถียรภาพ
และมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย
ขอมูลฐาน : ปจจุบัน หลักเกณฑการดำรงเงินกองทุนกำหนดใหครอบคลุม
ความเสี่ยงหลัก 5 ดาน ไดแก ดานประการกันภัย ดานตลาด ดานเครดิต
ดานการกระจุกตัว และดานการเวนคืนกรมธรรมประกันภัย
(เฉพาะบริษัทประกันชีวิต) โดยอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน
(CAR ratio) ที่ใชในการกำกับติดตาม คือรอยละ 140 นอกจากนี้
กำหนดใหบริษัทจะตองมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงและตองนำสง
แผนการดำเนินงาน 3 ป พรอมแผนการบริหารความเสี่ยง
ใหสำนักงาน คปภ. เพื่อพิจารณาเปนประจำทุกป
เปาหมาย : 1. กำหนดแผนการยกระดับการกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ระยะที่ 2 (RBC 2) รวมกับภาคธุรกิจประกันภัย
2. บริษัทประกันภัยมีการพัฒนาระบบงานที่สำคัญของบริษัท
ใหมีธรรมาภิบาลและสอดคลองกับแนวทางบริหารความเสี่ยง
จัดการความเสี่ยงที่ดี
3. บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงทางการเงิน โดยสามารถ
ดำรงเงินกองทุนครบถวนตามกฎหมาย

04

ตัวชี้วัดที่ 5

สัดสวนเร�องรองเรียนที่เขาสูระบบไกลเกลี่ยเร�องรองเรียน
ของสำนักงาน คปภ. ตอจำนวนกรมธรรมประกันภัย
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงถึงความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับ
สัญญาประกันภัยและคุณภาพ การใหบริการประชาชน
ของธุรกิจประกันภัย
ขอมูลฐาน : ป 2557 สัดสวนเรื่องรองเรียนที่เขาสูระบบไกลเกลี่ยเรื่องรองเรียน
ของสำนักงาน คปภ. ตอจำนวนกรมธรรมประกันภัย อยูท ร่ี อ ยละ 0.014
เปาหมาย : สัดสวนเรือ่ งรองเรียนทีเ่ ขาสูร ะบบไกลเกลีย่ เรือ่ งรองเรียนของสำนักงาน คปภ.
ตอจำนวนกรมธรรมประกันภัย ไมเกินรอยละ 0.016

05
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ค�ำสั่งคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่ ๕ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย
...........................................................
		
ตามที่ ค ณะกรรมการก�ำกั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ได้ มี ค�ำสั่ ง ที่ ๗/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย ไปแล้วนั้น
		
เนื่องจากประธานและอนุกรรมการบางท่านครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนั้น เพื่อให้การก�ำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัย
มีความชัดเจน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงมีค�ำสั่ง ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกค�ำสั่งคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ ๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
		
๒.๑ องค์ประกอบ
			
๑) นางธาริษา วัฒนเกส					
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

ประธานอนุกรรมการ

			
		

๒) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร				
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ

อนุกรรมการ

			

๓) รองเลขาธิการ ส�ำนักงาน คปภ. ทุกด้าน

อนุกรรมการ

			

๔) ผู้แทนกระทรวงการคลัง				

อนุกรรมการ

			

๕) ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย				

อนุกรรมการ

			
			
			

๖) นางพราวพร เสนาณรงค์				
อนุกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

114

แผนพัฒนาการประกันภัย

ภาคผนวก
			

๗) ผศ.ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์					

อนุกรรมการ

			

๘) ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย

			

อนุกรรมการ

			

๙) ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย			

อนุกรรมการ

			

๑๐) ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย

อนุกรรมการ

			

๑๑) ผู้ช่วยเลขาธิการสายกลยุทธ์องค์กร			

เลขานุการ

๑๒) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

		

			

		
		
		
๒.๒ อ�ำนาจหน้าที่
			
๑) ก�ำหนดแนวทางและแผนการด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัยให้บรรลุ
เป้าหมาย
			
๒) ให้ ข ้ อ เสนอแนะและทิ ศ ทางในการจั ด ท�ำแผนพั ฒ นาการประกั น ภั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมและทิศทางในอนาคต
			
๓) ให้รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการต่อคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
			
๔) ด�ำเนินการอืน่ ใด ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
		

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
					

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

					
						
(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)
						
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ค�ำสั่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่ ๑๓๑ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการประกันภัย
...........................................................
		
ตามที่ ไ ด้ มี ค�ำสั่ ง คณะกรรมการก�ำกั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ที่ ๗/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไปแล้วนั้น
		
เนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติให้แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการประกันภัย เพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในระบบอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงก�ำหนดรายละเอียดของแผนการด�ำเนินงาน และ
รวบรวมเป็นร่างแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ ในการพัฒนาระบบประกันภัยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลและเหมาะสม
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้		
		
องค์ประกอบ
			
(๑) นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์				
			
รองเลขาธิการด้านก�ำกับ

ประธานคณะท�ำงาน

			
			

(๒) นายอ�ำนาจ วงศ์พินิจวโรดม				
คณะท�ำงาน
ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ

			
			

(๓) นางสาววสุมดี วสีนนท์
			
ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการก�ำกับ

คณะท�ำงาน

			
			

(๔) นายสมประโชค ปิยะตานนท์				
ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย

คณะท�ำงาน

			
			

(๕) นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา				
ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนา

คณะท�ำงาน

			
			

(๖) นายสุรินทร์ ตนะศุภผล				
ผู้ช่วยเลขาธิการสายกลยุทธ์องค์กร

คณะท�ำงาน

			
			
			

(๗) นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์ 				
ผู้อ�ำนวยการส่วนนโยบายการประกันภัย
ผู้แทนส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

คณะท�ำงาน
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(๘) ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย

		

คณะท�ำงาน

			
			

(๙) ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ คณะท�ำงาน
และตลาดหลักทรัพย์

			
			
			

(๑๐) นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์
			
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนโยบายและแผนงาน
ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย 		

คณะท�ำงาน

			
			
			

(๑๑) นางสาวกัลยา จุกหอม				
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการบริหาร สายงานวิชาการ
ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะท�ำงาน

			
			

(๑๒) นางสาวชัชวริน โชติชูตระกูล
คณะท�ำงานและเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และบริหารยุทธศาสตร์

			
		

(๑๓) นางสาวชญานิน เกิดผลงาม
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง

			
		

(๑๔) นางสาวประภาภัสร์ กุลปวโรภาส
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับธุรกิจและการลงทุนบริษัทประกันวินาศภัย ๑

			
		

(๑๕) นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์

คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

		อ�ำนาจหน้าที่
			
(๑) จัดท�ำรายละเอียด แผนการด�ำเนินงาน ระยะเวลาและเป้าหมายภายใต้กรอบการพัฒนา
ธุรกิจประกันภัยที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัยก�ำหนด
			
(๒) จัดท�ำร่างแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการประกันภัย
			
(๓) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัยมอบหมาย
		

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

				

สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

					
(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
						
เลขาธิการ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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• เสริมสรางการแขงขันผานการผอนคลาย
การกำกับผลิตภัณฑประกันภัย
• พัฒนาการกำกับและกระบวนการใหความเห็นชอบ/
อนุมัติผลิตภัณฑประกันภัย
• สงเสริมการเช�อมโยงตลาดประกันภัย
ในภูมิภาคอาเซียน

บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแขงขัน
พรอมรับสภาพแวดลอมที่มีความเปนพลวัตรสูง

การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการแขงขัน

ยุทธศาสตรที่ 3

• เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ
• ยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจประกันภัย
• ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย

บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง เขมแข็งทางการเงิน
มีการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณภาพและ
เปนที่เช�อมั่นไววางใจของประชาชน

การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย

ยุทธศาสตรที่ 1

GROWTH
&
CREDIBILITY

ระบบประกันภัยมีโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอ
การพัฒนาธุรกิจประกันภัย
• พัฒนาและยกระดับการกำกับบุคลากรประกันภัย
ใหเปนมืออาชีพ
• เสริมสรางศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ
• ผลักดันใหการประกันภัยเปนเคร�องมือ
บริหารความเสี่ยง
• เสริมสรางศักยภาพของหนวยงานกำกับ

การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐาน
ดานการประกันภัย

ยุทธศาสตรที่ 4

• เสริมสรางความรูความเขาใจดานการประกันภัย
• สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัย
ใหสอดคลองกับความตองการและความเสี่ยง
• ขยายชองทางการเขาถึง
การประกันภัยของประชาชน

ประชาชนมีความรู และเขาใจสิทธิ สามารถเขาถึง
การประกันภัย และเลือกใชเปนเคร�องมือ
ในการบริหารความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม

การเสริมสรางความรูแ ละการเขาถึงการประกันภัย

ยุทธศาสตรที่ 2

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)

ภาคผนวก

ภาคผนวก

