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กำรเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจ สงัคม กำรเมือง 

เทคโนโลยี และวิถีชีวิตแบบ

ใหม่ของโลก กบัวิกฤต 

COVID-19

Disrupted by 

technology

Gradually change

Disrupted by 

Covid-19 pandemic

Fast changing

New normal



New Product 

Development 

…

พฒันำรปูแบบ

ผลิตภณัฑ์

ประกนัภยัใหม่ๆ

Swift Response

Tailor made ≠ one size fits all 

More participation



ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเปลี่ยนแปลงของ    
พฤติกรรมผู้บริโภค

โอกาสและความท้าทายของส านักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัยไทย

สังคมผู้สูงอายุและ      
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจและความ

เชื่อมั่นต่อระบบประกนัภยั

เศรษฐกิจชะลอตัวและ       
อัตราดอกเบี้ยต่่า

ปัญหาภัยพิบัติและ          
ความเสี่ยงรูปแบบใหม่

การปรับปรุงกรอบการก่ากบั
ดูแลให้เท่าทันสถานการณ์

ความพร้อมโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์กรต่อ

การเปลี่ยนแปลง
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ภาพภูมิทัศน์ของส่านักงาน คปภ. (Future Outlook)
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Future Outlook

ส่านักงาน คปภ. เปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล

เป็นองค์กรชั้นน ำ มีควำมคล่องตัว ใช้เทคโนโลยีและข้อมูล
เป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวนกำรท ำงำน และเน้นกำร
ท ำงำนร่วมกัน 

พนักงาน มีศักยภาพ สมรรถนะต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจ
พัฒนำพนักงำนทุกระดับให้มีศักยภำพ สมรรถนะ 
และวัฒนธรรมในกำรเรียนรู้ส่ิงใหม่ และยอมรับ      
กำรเปล่ียนแปลง 

โครงสร้างพื้นฐาน เอื้อต่อการส่งเสริม
และลดต้นทุนให้ภาคธุรกิจ

พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เพ่ือส่งเสริมและลดต้นทุน   
ในกำรด ำเนินธุรกิจ อำทิ ปรับปรุงกรอบกำรก ำกับดูแล
ให้เท่ำทันสถำนกำรณ์ ศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรประกันภัย 

ธุรกิจประกันภัย มีความมั่นคง เติบโตในระยะยาว

สร้ำงระบบนิเวศน์ด้ำนกำรประกันภัยที่เหมำะสม เพ่ือส่งเสริม
ให้ธุรกิจประกันภัยมีควำมม่ันคง เติบโตอย่ำงยั่ งยืน และ        
มีศักยภำพในกำรแข่งขัน

ประชาชน มีความเชื่อม่ันและเข้าถึงการประกนัภัย

ส่งเสริมและผลักดันให้กำรประกันภัยเป็นเครื่องมือ
ส ำคัญในกำรรองรับควำมเส่ียงภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ประชำชน

การประกันภัย มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมในการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

มีควำมรู้ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรประกันภัย สำมำรถ
ใช้ระบบประกันภัยบริหำรควำมเส่ียงให้กับตนเองได้อย่ำง
เหมำะสม



แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน คปภ. ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566)

6

ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย ให้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ 
และสอดคล้องกติกาสากล 

สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้าน
การประกันภัย ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย                 

และกลไกที่เป็นธรรม 

สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทัน
กับความก้าวล  า ของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมภายใต้ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม
และ การเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญ และจ าเป็น 

ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑป์ระกันภัย
และความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย
ที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk 
Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาองค์กร : มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั นน า บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการท างานมีความคล่องตัว 

และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

1. ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีเสถียรภาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนัและมีธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต
3. สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังค่านิยมการใช้ระบบประกันภัยในการบรหิารความเสี่ยง รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัย

พันธกิจ

ส านักงาน คปภ. เป็นองค์กรชั นน า 
ที่สร้างเสริมระบบประกันภัย ให้เข้าถึงโดยง่าย เป็นธรรมและยั่งยืน

ปรับเปลี่ยน

วิสัยทัศน์

เช่ือมั่น ก้าวล้่า พัฒนา

แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน คปภ. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนส านักงาน คปภ. แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ และสอดคล้องกติกาสากล

ประเด็นท้าทาย : ประกันภัยไทยก่าลังเผชิญความท้าทายจากหลายมิติ กรอบการก่ากับดูแลต้องเท่าทันและส่งเสริมให้ธุรกิจ
เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยน

1.ปรับเปลี่ยนกรอบการก ากับดูแลให้เป็น Principle 
Based และสอดคล้องกติกาสากล

2. พัฒนาเครื่องมือและเพิ่มมิติการก ากับดูแล         
ให้เท่าทันความเสี่ยงใหม่

3. สร้างกลไกและเครื่องมือเพื่อการป้องกันการฉ้อฉล
ประกันภัย

4. ส่งเสริมงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการประกันภัย 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ก ากับดูแล
ทั งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง

กฎเกณฑ์การก ากับดูแลมีลักษณะ Principle-based

มีมาตรการและเครื่องมือก ากับดูแลที่หลากหลาย 
และมีความยืดหยุ่น 

กรอบแนวทางและกระบวนการก ากับและ
ตรวจสอบธุรกิจเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย

ด าเนินธุรกิจและการลงทุนที่สะท้อนแนวคิดด้าน ESG

มีกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการเงิน
ทั งในและต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดประกันภัย 



1. สร้างความตระหนักด้านการประกันภัยผ่าน
เทคโนโลยี และช่องทางที่หลากหลาย

2. พัฒนาเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม เพิ่มการเข้าถึง 
และช่วยประชาชนวางแผนการเงินและการประกันภัย

3. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และพฤติกรรม
ทางการตลาด

4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง

มีแนวทาง และช่องทางหลากหลายในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการประกันภัย

ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยได้ง่ายขึ น     
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

มีมาตรฐานของบริษัทประกันภัยในการให้บริการ
แก่ประชาชน เช่น การชดใข้ค่าสินไหมทดแทน

คนกลางประกันภัยมีมาตรฐานและจรรยาบรรณ 

ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ
ต่อให้การบริการด้านการประกันภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมั่น : สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยมด้านการประกันภัย
ด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัยและกลไกท่ีเป็นธรรม

ประเด็นท้าทาย : ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย



1. ผลักดันและสร้างระบบนิเวศด้านกฎเกณฑ์และ
โครงสร้างพื นฐานให้ธุรกิจปรับตัวเป็นดิจิทัล

2. พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางส าหรับผู้เล่นรูปแบบ
ใหม่

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ไทยเป็นผู้น า             
ด้านเทคโนโลยี (InsurTech Hub)

4. สร้างกลไกความร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง

มีฐานข้อมูลกลางด้านการประกันชีวิต
และการประกันวินาศภัย (IBS) 

มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
แนวทางในการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรูปแบบใหม่

ศูนย์ CIT มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงเครือข่าย 
InsurTech Startup และพัฒนาองค์ความรู้

เทคโนโลยีด้านการประกันภัย ให้เติบโตในภูมิภาค

ภาคธุรกิจประกันภัยมีความพร้อมรับมือกับ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์

บุคลากรในธุรกิจประกันภัยมีความรอบรู้           
มีคุณภาพและมาตรฐานในการประกอบอาชีพ 

5.  ป้องกัน ตรวจจับความเสี่ยง IT & Cyber Risk

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวล  า : สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัวให้ทันกับความก้าวล  าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมภายใต้ระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็น 

ประเด็นท้าทาย : ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจใหม่และพัฒนานวัตกรรม 
ในขณะเดียวกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีจะกลายเป็นความเสี่ยงส่าคัญที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้น



1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
และออกสู่ตลาดได้เร็ว

2. ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นและตอบสนอง
ความต้องการขั นพื นฐานของประชาชน และพัฒนา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ผลักดันการประกันสุขภาพภาคเอกชนให้เข้าถึง
มากขึ น ในราคาที่เหมาะสม 

4. ส่งเสริมให้การประกันภัยมีบทบาทส าคัญในการ
บริหารความเสี่ยงภาครัฐ

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง

มีกระบวนการด าเนินงานที่สนับสนนุให้ภาคธุรกจิสามารถ     
น าผลิตภัณฑ์ประกันภัยออกสู่ตลาดไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว 

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ       
เช่น Tailor-made

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จ าเป็น รองรับความเสี่ยง 
และความต้องการที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มฐานราก

มีผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าใจได้ง่าย เข้าถึงได้
ในราคาที่เหมาะสม และน าไปต่อยอดสวัสดิการอื่นๆ ได้

มีร่างกฎหมายด้านการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 
และผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย
ท่ีสอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ประเด็นท้าทาย : ผลิตภัณฑ์ประกันภัยในปัจจุบันไม่ตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป



1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะ       
ต่อการขับเคลื่อนภารกิจ

2. วางโครงสร้างและรูปแบบการท างานใหม่ ปลูกฝงั
วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการท างานร่วมกนั 

3. ยกระดับโครงสร้างพื นฐานและระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

4. ปรับกระบวนการท างานและระบบงาน            
ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการตัดสนิใจ

กลยุทธ์ เป้าหมายที่คาดหวัง

พนักงานทุกระดับมีศักยภาพ สมรรถนะ และวัฒนธรรม
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

มีกระบวนการและรูปแบบการท างานใหม่ ที่มีความคล่องตัว 
มีส่วนร่วมในการท างาน และมีการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีในการด าเนินงานมากขึ น

มีสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสม

ส านักงาน คปภ. มีความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการจัดการข้อมูลตามมาตรฐานาสกล
5. สร้างกลไกการมีส่วนร่วม เปิดรับมุมมอง             
จากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั นน า บุคลากรมีศักยภาพสูง กระบวนการท างานมีความคล่องตัว และ
ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ประเด็นท้าทาย : ความเท่าทันขององค์กรต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมของระบบ
ประกันภัย



งานส่าคัญเร่งด่วนที่ต้องเร่งด่าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ที่ 1

เช่ือมั่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ก้าวล้่า
ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4

• ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้มีความทันสมัย และลดต้นทุนให้ภาคธุรกิจ
• พัฒนาเครื่องมือ และฐานข้อมูลในการก ากับดูแล 
• จัดท าฐานข้อมูล และรายงานติดตามการฉ้อฉลประกันภัย

• พัฒนาเครื่องมือและช่องทางในการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักและส่งเสริมเข้าถึงการประกันภัย
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการก ากับดูแลและยกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัย
• พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

• ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจประกันภัย
• พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัยและเปิดให้ภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากข้อมูลประกันภัยรถยนต์และประกันสุขภาพ
• พัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

• ต่อยอดผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับรายย่อย/เกษตรกรรม
• ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบ Tailor-made
• ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย

• ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART OIC
• ยกระดับศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน คปภ.



วิสยัทศัน์ ระบบประกนัภยัไทยมีควำมมัน่คง ยัง่ยืน และแข่งขนัไดใ้นเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลัดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยี ภำครฐั 

ภำคเอกชน และประชำชนเขำ้ถึงกำรประกนัภยัและใชป้ระโยชนใ์นกำรรองรบัควำมเส่ียง

ยทุธศำสตร์

เป้ำประสงค์

• พฒันาและสง่เสริมขดีความสามารถของ

ธรุกิจประกนัภยัในการประยกุตใ์ช ้

เทคโนโลยี

• สง่เสริมใหม้กีารพฒันาชอ่งทาง รปูแบบ 

วิธีการ และผลติภณัฑใ์หป้ระชาชนแต่ละ

กลุม่เขา้ถึงการประกนัภยัไดโ้ดยงา่ย 

สะดวก ทกุเวลา

• สง่เสริมความสามารถในการแขง่ขนั การ

ลดตน้ทนุ และการเตบิโตอย่างยัง่ยืนของ

บริษทัประกนัภยั

• ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมและทศันคตขิอง

ประชาชนและภาคเอกชนใหต้ระหนกัถึง

ความจ าเป็นของการประกนัภยั

• พฒันากลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น

การประกนัภยั เพื่อสรา้งความเชือ่มัน่และ

ทศันคตทิี่ดตีอ่การประกนัภยั

• สนบัสนนุการบริหารความเสีย่งและ

การด าเนนินโยบายภาครัฐ

• เสริมสรา้งความมัน่คงทางการเงนิ 

มาตรฐานการด าเนนิธรุกิจและการ

บริหารความเสีย่งของธรุกิจ

ประกนัภยั

• สง่เสริมใหธ้รุกิจประกนัภยัเป็นสว่น

หนึง่ที่ผลกัดนัใหส้งัคมโดยรวมมี

ความยัง่ยืนทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

สงัคม และธรรมาภบิาล 

• พฒันากฎหมายและหลกัเกณฑใ์นการ

ก ากบัดแูล

• สรา้งเสริมศักยภาพ และความรู้

ความเชีย่วชาญของบคุลากรประกนัภยั

• พฒันาระบบงาน ฐานขอ้มลู และ

เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการสง่เสริมและ

พฒันาธรุกิจประกนัภยั

• ปรับเปลีย่นหนว่ยงานก ากับดแูลสู่

SMART OIC

กลยทุธ์

แผนพฒันำกำรประกนัภยั ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2564 – 2568)

ยทุธศำสตรท่ี์ 1

พฒันาและสง่เสริมใหธ้รุกิจประกนัภยั

ปรบัรปูแบบการด าเนนิธรุกิจ

ใหส้อดรบักบัสภาพแวดลอ้มใหม่

ยทุธศำสตรท่ี์ 2

สรา้งวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

ดา้นการประกนัภยัใหป้ระชำชน

และภำคเอกชน

ยทุธศำสตรท่ี์ 3

ผลกัดนัใหร้ะบบประกนัภยัมีบทบาท

ในการสนบัสนนุระบบเศรษฐกิจ

และสงัคมอย่างยัง่ยืน

ยทุธศำสตรท่ี์ 4

พฒันาโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

ดา้นการประกนัภยั เพื่อสง่เสริม

การด าเนนิธรุกิจประกนัภยั

ธรุกิจประกนัภยัมีความมัน่คงสามารถ

ปรบัตวัเขา้กบัสภาพ

แวดลอ้มใหม่

การประกนัภยัเป็นสว่นหนึง่ใชีวิตประจ าวัน 

ชว่ยบริหารความเสี่ยงและการวางแผน

ทางการเงนิของประชาชนและภาคเอกชน

ระบบประกนัภยัเป็นสว่นหนึง่

ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสงัคมไทย

มีโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นการประกนัภยั

และรปูแบบในการก ากบัดแูลท่ีรองรบั

การด าเนนิธรุกิจประกนัภยั



“ธรุกิจประกนัภยัเตบิโตอย่างยัง่ยืนและมธีรรมาภบิาลที่ดี มีการบริหารจดัการตน้ทนุที่มี

ประสิทธิภาพ โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี คนกลางประกนัภยัมคีณุภาพและมบีทบาทส าคญัในการ

ใหค้วามรู้ วิเคราะห์ ความเสี่ยง และใหค้ าแนะน าการวางแผนทางการเงนิแกป่ระชาชน”

“ประชาชนมีความเชื่อมัน่ต่อธรุกิจประกันภัย มีการวางแผนชีวิตที่ดี ไดร้ับความคุ้มครองดว้ย

ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการในอัตราเบ้ียประกนัภยัที่เหมาะสม โดยสามารถ

เขา้ถึงการประกนัภยัผา่นชอ่งทางที่หลากหลาย และไดร้บัการบริการที่สะดวก”

“ระบบประกันภัยมีบทบาทส าคัญในการเสริมสรา้งใหเ้ศรษฐกิจและสังคมมีความมัน่คง ทนทาน

พรอ้มรบัมอืกบัความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง มีผลิตภณัฑป์ระกนัภยัที่สนบัสนนุและใหค้วามคุม้ครอง

แกภ่าครฐั ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน”

คำดหวงัว่ำ ระบบประกนัภยัไทย (Intended Outcome)

แผนพฒันำกำรประกนัภยั ฉบบัท่ี 4

(พ.ศ. 2564 – 2568)



สง่เสรมิใหมี้ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำร

• การสนบัสนนุการรกัษาสขุภาพ และการประกนัภยั

ท่ีรองรบัสงัคมผูส้งูอายุ

Long-Term Care Product และ Remote Treatment 

• ผลกัดนัการประกนัภยัสขุภาพภาคเอกชน

Private Health Insurance 

ใหป้ระชาชนเขา้ถึงและใชป้ระโยชนจ์ากการประกนัภยั

สขุภาพมากขึน้ในราคาท่ีเหมาะสม

• การพฒันากฎหมายแมบ่ทท่ีเกี่ยวกบัการประกนัภยั

สขุภาพ (ภาคสมคัรใจ)



กำรบรหิำรควำมเสี่ยงทำงกำรเกษตร ปศสุตัว์

และประมงดว้ยกำรประกนัภยั

• เพ่ือพฒันำระบบประกนัภยัใหร้องรบัควำมเสี่ยงภยัของ

เกษตรกรใหมี้ประสิทธิภำพยิ่งข้ึน

• สนบัสนนุและสง่เสรมิใหเ้กษตรกรมีควำมร ูค้วำมเขำ้ใจและ
สำมำรถบรหิำรควำมเสี่ยงภยัจำกภยัธรรมชำติ

• บรษิทัประกนัภยัช่วยรบัภำระควำมเสี่ยงและบรหิำรควำมเสี่ยง
แทนภำครฐัและรองรบันโยบำยของรฐับำลเกี่ยวกบักำรจดักำร

งบประมำณของรฐับำลในกำรชดเชยเยียวยำเกษตรกร

ผ ูป้ระสบภยัพิบติั

• ระบบประกนัภยัรว่มเป็นกลไกในกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร และสอดคลอ้งกบัแผนกำรพฒันำเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ



New Product 

Development 

…

พฒันำรปูแบบ

ผลิตภณัฑ์

ประกนัภยัใหม่ๆ

slogan : เหนือสดุใต.้.ออกสดุตก 



โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) กบัธรุกิจประกนัภยั



ยกระดบัขอ้กฎหมำย

ใหท้นัสมยั

Regulatory Impact Assessment (RIA) 

• กำรวิเครำะหต์น้ทนุ อปุสรรค และประสิทธิภำพของ

กฎระเบียบในปัจจบุนั

• เพ่ือใชใ้นกำรปรบัแนวคิดในกำรก ำกบัดแูลและเปลีย่น
กระบวนกำรท ำงำน รวมถึงกำรพฒันำ Guidelines ต่ำง ๆ

Regulatory Guillotine

✓ การจดัท าระเบียบกระบวนการพิจารณาด าเนนิการ และแนวทางปฏิบตัิ

เกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฉอ้ฉลประกนัภยั (Insurance Fraud)

✓ การปรบัปรงุกฎหมายเกี่ยวกบัการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหเ้ป็นไป

ตามบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัปิระกนัชวิีต/วินาศภยั (แกไ้ขเพิ่มเตมิ 

ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2562

✓ การประสิทธิภาพในการก ากบัดแูล ลดปัญหา อปุสรรค และภาระของบริษทั

ประกนัภยั ตวัแทนและนายหนา้ประกนัชวิีต/วินาศภยั 



OIC Gateway 

I-SERFF ยกระดบันวตักรรม

ประกนัภยั ค ุม้ครองสิทธิ

ประชำชน

Smart 

OIC

โครงกำรพฒันำระบบฐำนขอ้มลู

กลำงดำ้นกำรประกนัภยั

(Insurance Bureau System : IBS)





กำรปรบัเปล่ียนองคก์รม ุง่ส ู่ SMART OIC

เสรมิสรำ้งพ้ืนฐำนภำยใน

ใหแ้ข็งแรง 

(Strengthen Internal Foundation) 

กำรสรำ้งรปูแบบ

กำรท ำงำนใหม ่

(Create New Ways of Working) 

กำรม ุง่เนน้ส ูก่ำรเป็นหน่วยงำน

ก ำกบัดแูลดิจิทลั

(Toward Digitized Regulator) 





The Future of Insurance Regulation and Supervision

: Investment Aspect

เปิดโอกาสการลงทุน
- ธุรกจิที่จดัตั้งขึน้เพ่ือประกอบกจิการสถานพยาบาล 
- โรงพยาบาลหรือกจิการที่เกีย่วกบัการดูแลผู้สูงอายุและผู้มภีาวะพึง่พงิ 
(Long-term care) ในประเทศไทย
- นิตบุิคคลที่ประกอบธุรกจิเทคโนโลยทีี่เป็นประโยชน์ต่อธุรกจิประกนัภัย

ขยายสัดส่วนการลงทุน
- การลงทุนในต่างประเทศ
- การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
หรือหน่วยของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในประเทศไทย
และต่างประเทศ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นตามระดบัความมัน่คงของฐานะ
การเงนิของบริษทัประกนัภัย

ผ่อนคลายการลงทุน

แนวทางการพัฒนาการก่ากับดูแล

การขยายขอบเขตการลงทนุ อาทิ การศกึษา
ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการอนญุาต
ใหล้งทนุสินทรพัยท์างเลือก 

infrastructure bonds 

การลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุโครงสรา้ง
พืน้ฐานท่ีไมไ่ดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

การปรบัปรุงรูปแบบการใหส้ินเชื่อของบรษิัท
ประกนัภยั 

การศกึษาแนวทางการสง่เสรมิใหอ้ตุสาหกรรม
ประกนัภยัปรบัเปล่ียนองคก์ร
(Transformation) เป็น Digital 

Insurance  
การศกึษาเก่ียวกบัการสรา้งความยั่งยืนใหแ้ก่

ธุรกิจประกนัภยัไทยในระยะยาว (resilience)   
สว่นชว่ยในการกระตุน้และการเตบิโตทางเศรษฐกิจ
มหภาค



การพัฒนากรอบการด่ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC)

การค่านวณผลการกระจายความเสี่ยง (Diversification)  
ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัย

• ปรับปรุงค่าสหสัมพันธ์ (ρ) ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และ
ความเสี่ยงด้านประกันภัย จากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 25

• เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563

การค่านวณเงินกองทุนส่าหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากราคา
ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ปรับหลักเกณฑ์การค่านวณเงินกองทุนให้สะท้อนผลจากการใช้เครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยง (Hedging instruments)

• มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563



แนวทำง

กำรก ำกบัดแูล

ธรุกิจ

ประกนัภยั

การเสรมิสรา้งความเขม้แข็ง
ใหก้บักรรมการบรษัิท 

การก ากบัดแูลความเสีย่งเชงิระบบ 
(Systemic risk) และเสถยีรภาพ     
ในภาพรวมของธรุกจิ รวมถงึ       

ความเชือ่มโยงกบัภาคการเงนิอืน่ 

การก ากบัดแูลระดบั
Macroprudential

การก ากบัดแูลความเสีย่งและ
เสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บั

บรษัิทประกนัภัย 

การดแูลความเสีย่งทีม่ผีลกระทบ
ในทกุมติขิองการด าเนนิธรุกจิ

การเพิม่ศักยภาพการประกนัภยั
ในประเทศ

เพิม่ความสามารถในการรับความเสีย่ง
ภายในประเทศ ลดการพึง่พาตา่งประเทศ

❑ การจัดสมัมนาบทบาทหนา้ทีข่องกรรมการบรษัทภายใตบ้รบิทของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป

❑ หลักสตูรอบรมใหค้วามรูแ้กค่ณะกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษัิทประกนัภัยโดยความรว่มมอื
กบัสมาคมสง่สรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

❑ โครงการศกึษาและพัฒนากรอบการด ารงเงนิกองทนุตามระดับความเสีย่ง (RBC) 
เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงของสภาวะการด าเนนิธรุกจิของอตุสาหกรรมประกนัภัยไทย

❑ โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูประกอบการตดิตามปัจจัยเสีย่งตอ่เสถยีรภาพระบบประกนัภัย

❑ โครงการจัดท าแนวทางการก าหนดสถานกาณ์ ปัจจัยและคา่พารามเิตอร ์เพือ่ใชใ้นการ
ทดสอบภาวะวกิฤต (Stress test) ของธรุกจิประกนัภยั

❑ ประกาศ คปภ. วา่ดว้ยเรือ่งการบรหิารความเสีย่งแบบองคร์วมและการประเมนิความเสีย่ง
และความมั่นคงทางการเงนิ (ERM & ORSA)

❑ โครงการจัดท าขอ้สอบส าหรับผูข้อรับใบอนุญาตเป็นนักคณติศาสตรป์ระกนัภยัวา่ดว้ย
กฎหมายประกนัวนิาศภัย

❑ การจัดกจิกรรมการทดสอบซอ้มรับมอืภัยคกุคามทางไซเบอรใ์หแ้กบ่รษัิทประกนัภัย 
(Insurance Sector Cyber Drill)

❑ โครงการก าหนดกรอบการประเมนิระดับความพรอ้มดา้นการรับมอืภยัคกุคามทางไซเบอร ์
(Cyber Resilience Assessment framework: CRAF) 

การก ากบัเชงิหลกัการ (Principle based) และความเหมาะสมกบัขนาดและความซบัซอ้นของธุรกจิ (Proportionality)

การยกระดับธรรมาภบิาลของ
บรษัิทประกนัภยั 

❑ โครงการศกึษาโอกาส ศักยภาพ และแนวทางการก ากบัดแูลอตุสาหกรรมประกนัภยัตอ่
ส าหรับการประกนัวนิาศภัยในประเทศไทย

❑ ศกึษาการจัดตัง้กองทนุกองกลางประกนัภัยตอ่ (Reinsurance Pool) ส าหรับรับความเสีย่ง
ภัยเป็นการเฉพาะ หรอืการจัดตัง้กองทนุมหนัตภัย (Disaster Insurance Fund)



กำรใหค้วำมเห็นชอบผลิตภณัฑป์ระกนัภยั

โครงการ
จัดท ากรอบแนวทางประเมนิการก ากับ

ผลิตภณัฑป์ระกันภยั

พัฒนากระบวนการก ากับการใหค้วาม
เหน็ชอบผลิตภณัฑป์ระกันภยั รวมถงึปัจจัย
อืน่ๆ ทีม่ีผลต่อการก ากับธุรกิจประกันภยั 
เพือ่ให้ธุรกิจประกันภยัมีความยั่งยนื เป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่
เปล่ียนแปลงไป

Product Governance Committee



PENSION
• ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตท่ีใหค้วาม
คุม้ครองการเสียชีวิตช่วงก่อนรับ
บ านาญ

• เม่ือถึงช่วงอายรัุบบ านาญตาม
กรมธรรมแ์ลว้ ผูเ้อาประกนัภยัจะ
ไดรั้บเงินผลประโยชน์บ านาญอยา่ง
ต่อเน่ืองจนถึงวนัครบก าหนดสญัญา

• จ่ายผลประโยชน์ตามการทรงชีพ

• เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือส าหรับการช่วยบริหาร
การเงินเพ่ือใหมี้รายรับเป็นจ านวนเงินท่ี
แน่นอนในช่วงเกษียณ

• สามารถน าไปใชสิ้ทธิในการลดหยอ่นภาษี
เงินไดต้ามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบบั
ท่ี 172 และ 194 รวมสูงสุด 300,000 บาท



การปรับปรุงสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐาน

* หมายเหตุ: มีผลบงัคับใช้ 4 พฤศจกิายน 2564

ค่าสั่งนายทะเบียนที่ 55/2562 
และ 56/2562



รว่มรบัประกนัภยัโดยบรษิทัประกนัวินำศภยั

และบรษิทัประกนัชีวิต รวม 16 บรษิทั

• บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั ทิพยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั ชบับส์ำมคัคีประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั นวกิจประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จ ำกดั (มหำชน) 

• บรษิทั แปซิฟิค ครอส ประกนัสขุภำพ จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั ฟอลคอนประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั มิตรแทป้ระกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั วิรยิะประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั สินมัน่คงประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั อำคเนยป์ระกนัภยั  จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั เอเชียประกนัภยั 1950 จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั กรงุเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)

• บรษิทั ไทยสมทุรประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน)

https://covid19.tgia.org/ 

กรมธรรมป์ระกนัภยั COVID-19 

ส ำหรบัชำวต่ำงชำติท่ีเดินทำงเขำ้

ประเทศไทยตำมท่ี ศบค. ก ำหนด



ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง จ านวนเงินเอา
ประกนัภัย

1. กรณเีสียชีวติ ที่มสีาเหตุมาจากโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(จ่ายตามจ านวนเงินเอาประกนัภัยที่ระบุ)

3,200,000 บาท

2. การรักษาพยาบาลจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)
(จ่ายตามจริง แต่ไม่เกนิจ านวนเงินเอาประกนัภัย
ที่ระบุ)

3,200,000 บาท



• 1. การจลาจล การก่อการร้าย

• 2. ภัยธรรมชาติ

• 3. ถูกท าร้ายร่างกาย

• 4. ถูกข่มขืน

• 5. อบุัตเิหตุ

• 6. การหยุดชะงกัของการเดนิทาง

• 7. การตกทุกข์ได้ยากเน่ืองจากถูกประทุษร้าย

• 8. อาชญากรรมหรือภัยด้านอ่ืนๆ ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด

การประกนัภยัคุ้มครองนักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาติทีเ่ดนิทางเข้ามาในประเทศไทย

หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาการช่วยเหลือเยยีวยา   
ตามกองกองทุนช่วยเหลือเยยีวยานักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาต ิ

โดยอา้งอิงความคุม้ครองตามกองทุนช่วยเหลือเยยีวยานกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา



1. โรคไขห้วดัใหญ่
2. โรคมือ เทา้ ปาก
3. โรคตาแดง/โรคเยือ่บุตาอกัเสบ
4. โรคไขเ้ลือดออก/โรคไขเ้ดงก่ี
5. โรคคาวาซากิ
6. โรคชิคุนกนุยา/โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย
7. โรคมาลาเรีย/โรคไขจ้บัสัน่
8. โรคไขส้มองอกัเสบ
9. โรคติดเช้ือไวรัสซิกา
10. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

*หมายเหตุ : สามารถเลือกโรคทีจ่ะให้คุ้มครองได้

โรคทีใ่ห้ความคุ้มครอง* 

กรมธรรม์ประกนัภัยสุขภาพเฉพาะโรค



กำรรบัประกนัภยัรถยนตต์ำมขอ้มลูตวับคุคลและพฤติกรรมกำรขบัข่ี



ส านักงาน คปภ. 
บูรณาการร่วมกบั

กรมการขนส่งทางบก



ควำมคืบหนำ้

กำรปรบัปรงุและกำรพฒันำ

กฎหมำยประกนัภยั



การแก้ไข พ.ร.บ. ประกันชีวิต/วินาศภัย กลุ่มที่ 2

กลุ่ม 2 เสริมสร้าง
เสถียรภาพและความ

มั่นคงของบริษัท

กรรมการบริษัทต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก                   

นายทะเบียน

บริษัทต้องด ารง

เงินกองทุนขั้นต ่า

ปรับปรุงมาตรการก ากับ
ดูแลบริษัทที่มีปัญหา

การเปิดเผยและรักษา
ความลับข้อมูล

อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยได้พิจารณาหลักการ
ของร่างกฎหมายในวาระ
แรกเสร็จสิ้นแล้ว 
อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข
ถ้อยค า 

“คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2563”



การแก้ไข พ.ร.บ. ประกันชีวิต/วินาศภัย กลุ่มที่ 3

กลุ่ม 3 การส่งเสริมการควบโอน
กิจการและความรับผิดของกรรมการ

ส่งเสริมการควบโอนกิจการ 
แก้ไขข้อจ ากัดที่เกิดจาก

ประเด็นข้อกฎหมาย

ก าหนดความรับผิด                    
ของกรรมการ

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาโดยได้
พิจารณาหลักการของร่างกฎหมาย
ในวาระแรกเสร็จสิ้นแล้ว และจะ
เริ่มจะพิจารณาถ้อยค าเม่ือการ
พิจารณาในกลุ่ม 2 แล้วเสร็จ



ร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล
ที่มาและหลักการส่าคัญมาจาก English Marine Insurance Act 1906 และปรับปรุงให้ทันสมัย 
โดยใช้ Case Law, Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012
และ Insurance Act 2015

ใช้บังคับแก่สัญญาประกันภัยทางทะเล ทั้งการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศและภายในประเทศ 
รวมถึงสัญญาประกันภัยอื่นนอกจากสัญญาประกันภัยทางทะเล หากคู่สัญญาตกลงกัน ทั้งนี้ เป็นการ
สอดคล้องกับหลักวิธีปฏิบัติที่ใช้ในปัจจุบัน

กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวด้วยพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางเป็นศาลที่มีเขตอ่านาจ

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยได้พิจารณาหลักการของร่างกฎหมายในวาระ
แรกเสร็จสิ นแล้ว อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขถ้อยค า





ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัย
ด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการประมง

วัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการ

• เพ่ือใช้ระบบการประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงแทนภาครัฐ

• เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารความเสี่ยง

• เพ่ือให้ระบบประกันภัยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทางการเกษตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

• การน่าระบบประกันภัยรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกษตร 
ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลใช้เงินงบประมาณชดเชยเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ อันจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศไทย



ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยสุขภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ

• เพ่ือให้ระบบประกันภัยร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบ
สาธารณสุข และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ

• เพ่ือให้บริษัทประกันภัยช่วยรับภาระความเสี่ยงและบริหาร
ความเสี่ยงแทนภาครัฐและรองรับนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับ
การจัดการงบประมาณของรัฐบาลในการรองรับภาระค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลของประชาชน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

• การน่าระบบประกันภัยรองรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกัน
สุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลใช้เงินงบประมาณชดเชยเยียวยา
ด้านสุขภาพน้อยลง อันจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทย



แนวทางการศึกษาและจัดท่าร่างฯ

• ศึกษาและจัดท่าข้อมูลด้านการประกันภัยสุขภาพ รูปแบบการบรหิาร
จัดการเกี่ยวกับสุขภาพ มาตรการภาครัฐเกี่ยวกับสขุภาพ กฎหมาย
ทางด้านสุขภาพ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และ
ต่างประเทศ ได้แก่ประเทศไต้หวัน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุน่ 
ประเทศออสเตรเลยี และประเทศเดนมาร์ค

• ยกร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... และ
จัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเกี่ยวกับบทบำทของภำครัฐ บทบำทของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดท ำข้อเสนอมำตรกำรสนับสนุนเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยประสบควำมส ำเร็จ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว
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กฎหมายอนุบัญญัติที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบนั                     
จ่านวน 729 ฉบับ

ประเภท พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ

กฎกระทรวง 8 8 13

ประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบกระทรวง 30 25 7

ประกาศ/ค าสั่ง คปภ. 74 63 4

ประกาศ/ค าสั่งนายทะเบียน 252 126 23

ประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบส านักงาน คปภ. 39 29 28

รวม 403 251 75



Regulatory Guillotine Project

ขอบเขตการด่าเนินงาน ปี 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 (270 วัน / 9 เดือน) : 
วัตถุประสงค์โครงการ : 
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมำยอนุบัญญัติตำม 
พรบ. ประกันชีวิต พรบ. ประกันวินาศภัย และ
พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในครำวเดียว
เพื่อลด ละ เลิกกฎหมำยที่ล้ำสมัย หรือไม่จ ำเป็น และปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ



การด่าเนินงานตามโครงการ

งวดงานที่ 1 งวดงานที่ 2 งวดงานที่ 3

จัดท่าหลักเกณฑ์
1. Regulatory Impact 
Assessment: RIA
2. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมำย
3. Regulatory Guillotine

รับฟังความคิดเห็น
เกณฑ์ฯ

จัดประชุมรับฟังควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ 
RIA และ Regulatory 

Guillotine

วิเคราะห์อุปสรรค
วิเครำะห์ปัญหำ
อุปสรรคจำกกำร
บังคับใช้กฎหมำย

อนุบัญญัติ

รับฟังความเห็นจาก
ภาคธุรกิจ

จัดประชุมท ำควำมเข้ำใจ
และรับฟังควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเกณฑ์ RIA และ 
Regulatory Guillotine

ตลอดจนอนุบัญญัติท่ีควร
ได้รับกำรพิจำรณำตำม

เกณฑ์ จำกผู้มีส่วนได้เสีย

รับฟังความเห็น
จาก Focus 
Group
จัดประชุมท ำ
ควำมเข้ำใจและ
รับฟังควำม
คิดเห็นจำกภำค
ธุรกิจ และ
ส ำนักงำน คปภ. 

ข้อเสนอแนะ
ยกเลิก/แก้ไข

จัดท ำข้อเสนอแนะ
ยกเลิก/แก้ไข

อนุบัญญัติพร้อม
เหตุผล

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม 

2564





การฉ้อฉลประกันภัย

❑ประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่าหนดมาตรฐานขั้นต่่าในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล พ.ศ. 2561

❑ระเบียบส่านักงานคณะกรรมการก่ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการด่าเนินการ
เกี่ยวกับคดีฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. 2563

❑ประกาศ คปภ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย

❑ประกาศนายทะเบียนว่าด้วยการก่าหนดพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉล
ประกันภัย

❑พัฒนาระบบการรายงานการฉ้อฉลประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

❑ในปี 2564 ได้มีการก่าหนดให้มีโครงการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลรายงานการฉ้อฉลด้าน
การประกันภัย



แนวทางการเตรียมความพรอ้มของสา่นักงาน
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล

ประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในการรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ประกอบธุรกิจจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

แต่งตั งคณะท างานศึกษาแนวทางการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจประกันภัย ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้แทนส่านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ผู้แทนจากภาคธุรกิจประกันภัย 

สัมภาษณ์ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อจัดท าการเคลื่อนไหวข้อมูลส่วนบุคคลของภาคอุตสาหกรรม
ประกันภัย (Data flow) 



แนวทางการเตรียมความพรอ้มของส่านักงาน

วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ช่องว่าง ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย (Gap Analysis) 

พัฒนาเอกสารที่รองรับการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลส าหรับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

จัดท ามาตรฐานขั นต่ านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางปฏิบัติ 



Intermediary Enhance

Social Monitoring

IT Audit

IFRS17

SIIRA - Dashboard



Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total

Life

Nonlife

Health

406,869 MB
Total Direct Premium at 2020Q2

- 1.7%
%Change Q2 Total YoY

- 4.9% to - 2.9%
Forecast 2020 Growth

- 3.2%
%Change Q2 Life YoY

+ 1.9%
%Change Q2 Nonlife YoY

+ 16.6%
%Change Q2 Health YoY

ภาพรวมธุรกิจประกันภัย ปัจจัยสนับสนุน
• ประชำชนให้ควำมตระหนักเกี่ยวกับสุขภำพ
• กำรใช้นโยบำยกำรคลังของภำครัฐ
• มำตรกำรลดหย่อนภำษี

ปัจจัยเสี่ยง
• ภำวะเศรษฐกิจหดตัวจำกสถำนกำรณ ์

COVID19
• กำรลดลงของจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
• อัตรำกำรขำยรถยนตห์ดตวั



แผนงาน / โครงการ

ด้าน
ตรวจสอบ

กำรพัฒนำให้สอดคล้องกับบริบทสภำพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตำมควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี

Intermediary Enhance

ระบบตรวจจับและวิเครำะห์พฤตกิรรมทำง
กำรตลำดคนกลำงประกันภัย

Social Monitoring

ระบบวิเครำะห์และจัดกำรข้อมูลส ำหรับใช้ใน
กำรตรวจสอบวิเครำะห์บริษัทประกันภัยและ

ก ำกับดูแลคนกลำงประกันภัย

SIIRA (Dashboard)

กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัสำกล

IFRS17

กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำตรวจสอบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัทประกันภัย

IT Audit



ประกำศหลักเกณฑ์กำรก ำกับบริษัทและคนกลำงประกันภัยฉบับใหม่
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรก ำกับดูแล ลดปัญหำ อุปสรรค และภำระของบริษัทประกันภัย ตัวแทนและนำยหน้ำประกันชีวิต/วินำศภัย 

Intermediary Enhance

3. ให้ธนำคำรสำมำรถให้บริกำรนอก
ส ำนักงำนหรือสำขำได้ แต่จะต้อง

ได้รับควำมยินยอมก่อน 

1. เพิ่มอ ำนำจในกำรก ำกับ
ดูแลตัวแทนและนำยหน้ำ
ประกันชีวิต/วินำศภัยหรือ
ผู้เสนอขำยโดยตรง 

2. เพิ่มเรื่อง Digital Face to Face 
ผู้เสนอขำยสำมำรถเสนอขำยโดยใช้
เสียง หรือเสียงและภำพ โดยให้ถือ
เสมือนเป็นกำรพบลูกค้ำ ในระหว่ำง
สถำนกำรณ์จ ำเป็น และได้รับควำม
ยินยอมจำกลูกค้ำ

4. เพิ่มหลักเกณฑ์ให้
ผู้เสนอขำยต้องมีระบบหรือ

กระบวนงำนเพื่อรองรับ
กำรเสนอขำยกรมธรรม์

ประกันภัยผ่ำนทำง
โทรศัพท์



Social Monitoring

เช่น Facebook Instagram 
Twitter Youtube เป็นต้น 

Social mediaกำรตรวจจับและคัดกรองข่ำวสำรบนสื่อออนไลน์
ของคนกลำงประกันภัย เพื่อใช้วิเครำะห์ข้อมูล
เชิงลบและพฤติกรรมทำงกำรตลำด
ส ำหรับใช้ประเมินควำมเสี่ยงและ
ก ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำ
จำกเรื่องร้องเรียน

เช่น Matichon Thairath เป็นต้น

News website

เช่น Pantip Sanook เป็นต้น

Community Forums



IT Audit

กำรบริหำรโครงกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

IT Project 

Management

กำรก ำกับดูแลด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

IT Governance

กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

IT Risk Management

กำรตรวจสอบด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

IT Audit

กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

IT Security

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

IT Compliance

กำรก ำกับดูแลและกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียงด้ำนควำม

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Cybersecurity

กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ภัย
คุมคำมและควำมเส่ียงด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

Reproting



IFRS17

อบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้แก่บริษัทประกันภัย

Training

ศึกษำผลกระทบและประเมิน
ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ

Assess

เสนอแนะแนวทำง

Guide Revise

ปรับปรุงงบกำรเงินและรำยงำนที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง

กำรศึกษำและเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรบังคับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำประกันภัย (International Financial Reporting 
Standard : IFRS17) ซึ่งคำดว่ำจะมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยในปีพ.ศ. 2567 โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่องบกำรเงิน 

แนวทำงกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของบริษัทประกันภัย รวมถึงกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกันภัยอย่ำงมีสำระส ำคัญ  



SIIRA - Dashboard

กำรจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลควำมเส่ียงจำก
รำยงำนผลกำรตรวจสอบบริษัท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรตรวจสอบบริษัทให้ดียิง่ขึน้

For Onsite 

administration

กำรประมวลผลข้อมูลของบริษัททั้งในเชิงปริมำณ 
(Quantitative) และเชิงคุณภำพ (Qualitative) 
เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน

For Company 

analysis
กำรติดตำมข้อมูลเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อภำพรวมของธุรกิจประกันภัย

เพื่อเพิ่มมุมมองในกำรวิเครำะห์ธุรกิจประกันภัย

For Market 

monitoring

กำรวิเครำะห์ข้อมูลคนกลำงประกันภัยและ
พยำกรณ์ทิศทำงกำรเติบโตของคนกลำงประกันภัย

For Intermediary 

supervision

Analyze

Administration

Monitoring

Supervision
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