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Regulatory Challenges

How to regulated ?Why regulated ?



การประกอบธุรกิจประกันภัยมีลักษณะเป็นธุรกรรมทาง
การเงินประเภทหนึ่งซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบ

เศรษฐกิจและการเงินของประเทศและต่อผู้เอาประกันภัย
ซึ่งเป็นผู้บริโภค จึงจ าเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

Why regulated ?



How to regulated ?

Regulator

จะอยู่ตรงกลางระหว่างภาคธุรกิจและประชาชน 
ที่จะให้ความคุ้มครองแก่ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเกิดการพัฒนา หรือการ

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน



How to regulated?

Regulator perspectives and Business perspective

ความท้าทายที่ส าคญัของ Regulator
คือ การสร้างความสมดุลและผสาน
มุมมองทั้งสองฝ่ายให้กลมกลืนกัน



ปัญหา perspectives แตกต่างกัน
ในฐานะหน่วยงานก ากับดูแล ส านักงาน คปภ. จะเลือกไปทางไหน ?
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เดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
การติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบ “เจอ จ่าย จบ” หรือ COVID 2 in 1 

ตามแบบและข้อความ หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไป และข้อก าหนด ข้อ 2.4.3 และข้อ 2.5.1



❖ ส านักงาน คปภ. คุ้มครองประชาชน..อย่างไร ?

o เพ่ือไม่ให้บริษัทประกันภัยบอกเลิก
กรมธรรม์ประกันภัยจ านวนมาก ๆ 
ในคราวเดียวกัน

o เพ่ือปกป้องผู้เอาประกันภัยไม่ให้ถูก
เอารัดเอาเปรียบจากการบอกเลิก
สัญญาที่ไม่เป็นธรรม

o บริษัทประกันภัยออกมาขานรับผล
ของค าสั่งดังกล่าว โดยยืนยันจะให้
ความคุ้มครองจนครบอายุกรมธรรม์



ตัวอย่างการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในต่างประเทศ
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยด้วยเงื่อนไขทั่วไป

(กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนผิด)
การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยด้วยสาเหตุอื่น

(นอกเหนือการกระท าของผู้เอาประกันภัย)

o ในหลายประเทศ (เยอรมัน UK สเปนออสเตรเลีย บัลแกเรีย 

ฟินแลนด์ สโลวาเกีย ฟิลิปปินส์) ก าหนดใหบ้ริษัทประกันภัย

บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยด้วยเงื่อนไขทั่วไปได้ แต่ต้องเป็น

กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน และเฉพาะที่เกิดจาก

ความผิดของผู้เอาประกันภัย เช่น

• ผู้เอาประกันไม่ช าระเบี้ยประกันภัย

• ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัย

• ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีการคุ้มครอง

• โอนสัญญาประกันภัยไปยังบุคคลอื่น

• การฉ้อฉลประกันภัย

o ในบางประเทศ (อาร์เจนตินา ฝรั่งเศส รัฐฟลอริดา-USA) 

บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยด้วยสาเหตุอื่น ๆ 

นอกเหนือจากการกระท าของผู้เอาประกันภัยได้ เช่น สิทธิ

บอกเลิกของคู่สัญญา / ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นระหว่างสัญญา

o แต่จะต้องมีกฎหมายระบุไว้อย่างชัดแจ้งใหบ้อกเลกิได้ และ

ก าหนดเงื่อนไขให้บริษัทปฏิบัติ โดยไม่เปิดช่องให้บอกเลิกได้

พร้อมกันทุกรายหรือแบบเหมาเข่ง

o ในรัฐฟลอริดา จะต้องได้รับอนุมัติแผนการบอกเลิกกรมธรรม์ 

(early termination plan) จากหน่วยงานก ากับดูแลก่อน 

และจะกระท าได้เฉพาะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ

สาธารณะหรือผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
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แนวค าพิพากษาของศาลต่างประเทศชี้ชัด การบอกเลิกกรมธรรม์

ไม่เป็นธรรม “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”
o ประเทศแอฟริกาใต้เคยมีกรณีที่ศาลพิพากษาว่า การที่บริษัทประกันภัยบอก

เลิกกรมธรรม์ประกันภัยแบบเหมารวมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

o ศาลสูงของเมือง Johannesburg ตัดสินว่า การที่บริษัทประกันภัย 

Constantia บอกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งหมด (5,427 ราย) เนื่องจาก

บริษัทต้องการประกอบธุรกิจเฉพาะประกันวินาศภัย และไม่มีความประสงค์

ด าเนินธุรกิจประกันชีวิตอีกต่อไปเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

o หลักการการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ไม่ได้ให้สิทธิแก่บริษัทประกันภัยในการ

บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่มีเหตุผลจ าเป็น และการบอกเลิกกรมธรรม์

ประกันภัยถือว่าบริษัทได้ฝ่าฝืนหลักการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

(treating customers fairly)



กรณีของประเทศไทย กฎหมายประกันภัยไม่ได้บัญญัติเรื่องการบอกเลิกไว้ จึงต้องยึดตาม
พระราชบญัญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

o แม้ต้องยึดหลักความศักดิ์สิทธ์ิในการ

แสดงเจตนาของคู่สัญญา แต่ก็ต้อง

เป็นไปตามหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

“ข้อสัญญา” หมายความว่า ข้อตกลง ความตกลง และความยินยอม 

รวมทั้งประกาศและค าแจ้งความเพื่อยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดด้วย

“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้เข้าท าสัญญาในฐานะผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ 

ผู้กู้ ผู้เอาประกันภัย ...

“ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ” หมายความว่า ผู้เข้าท าสัญญา

ในฐานะผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ...

“สัญญาส าเร็จรูป” หมายความว่า สัญญาที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษร

โดยมีการก าหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะท าในรูปแบบใด 

ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดน ามาใช้ในการประกอบกิจการของตน

เงื่อนไข คือ

1. เป็นสัญญาส าเร็จรูป

2. ถูกก าหนดโดยผู้ประกอบธุรกิจ

3. ท ากับผู้บริโภค



กรณีของประเทศไทย กฎหมายประกันภัยไม่ได้บัญญัติเรื่องการบอกเลิกไว้ จึงต้องยึดตาม
พระราชบญัญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 (ต่อ)

ผล คือมาตรา 4 ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผูป้ระกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ 

หรือในสัญญาส าเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือ

ผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญา

ที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เปน็ธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาส าเร็จรูปไปในทางที่เป็นคณุแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็น

ผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูปนั้น

ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คูส่ัญญาอีกฝา่ยหนึง่ปฏิบตัิหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญชูน

จะพึงคาดหมายได้ตามปกติเปน็ข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท าให้ได้เปรยีบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึง่ เช่น

...

(3) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญา

ได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ

1. บริษัทจะบอกเลิกตาม

อ าเภอใจโดยอ้างความเสี่ยง

ที่เปลี่ยนไปไม่ได้ 

2. จะตีความให้เป็นโทษกับ

ผู้บริโภคไม่ได้



How to 
regulated?

Pain Point ของ Regulator

o สภาวะสมองไหล

o การไล่ตามภาคธุรกิจไม่ทัน

o กฎกติกาล้าสมัย หรือมีช่องโหว่

o ตามไม่ทันพัฒนาการของเทคโนโลยี

o ภาคธุรกิจไม่เข้าใจกฎกติกา ท าให้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

o กฎกติกา ที่ออกไปไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

o ไม่มีโรงเรียนสอนว่าจะต้องก ากับดูแลอย่างไร

o หาก regulate ไม่ดีอาจโดนมาตรา 157



How to regulated?
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การแก้ปัญหา Pain Point
o ให้ภาคธุรกิจเข้าใจถึงบทบาทของ regulator

o ให้ภาคธุรกิจมีบทบาทในการออกแบบกติกา / การเปิดรับฟังความคิดเห็น (hearing)

o ให้ภาคธุรกิจเห็นว่า regulator ปฏิบัติอย่างเท่ียงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือฟังความข้างเดียว 

o ท ากติกาให้ศักดิ์สิทธิ์

o ท ากติกาให้มีความยืดหยุ่น

o ท าให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ



Challenge
ของการบังคับใช้
กฎหมายให้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง



❑ การบังคับใช้กฎหมายอาจไม่ครอบคลุมถึงรปูแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

❑ การก ากับตรวจสอบอาจท าได้ยากและมีความซับซอ้นมากขึ้น

Changes RegulatorLegal Drafting

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง



Legal Drafting

Hard Law
ก าหนดบทบัญญัติไว้เคร่งครัดและใช้

ถ้อยค าที่ไม่สามารถตีความหรือออก
หลักเกณฑ์ใดๆ มาขยายความเพิ่มเติมได้

ตัวอย่าง
- ในการเสนอขายต้องแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทน

ประกันภัยทุกคร้ัง
- ต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจจากบริษัททุกครั้งที่มีการ

รับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท

Soft Law
มีความยืดหยุ่นโดยสามารถเปิดช่องให้มีการออก

หลักเกณฑ์เพื่อขยายขอบเขตของถ้อยค าที่บัญญัติไว้ได้

ตัวอย่าง
- ให้อ านาจออกประกาศหลักเกณฑใ์ห้บริษัทประกนัภยัปฏบิัติ

เกี่ยวกับวิธีการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
- ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภยัเรือ่ง แนวทางการเข้าร่วมโครงการ
ทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ
ส าหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory 
Sandbox)

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง



Hard Law

พระราชบญัญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

มาตรา 61/3 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ผู้ช าระ
บัญชีส่งจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ที่เกิด
จากการเอาประกันภัย... เพ่ือให้ผู้นั้นยื่นค าทวงหนี้ต่อผู้ช าระบัญชี...

...

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง



Soft Law
พระราชบัญญัติลิขสทิธิ์ พ.ศ. 2537

“ศิลปกรรม” หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(5) งานภาพถ่าย ได้แก่ งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพโดย

ให้แสงผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ ายาซ่ึงมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธี
ใด ๆ อันท าให้เกิดภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง



Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

Smart Sandbox 

• ยืดหยุ่นและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

เพื่อดึงดูดให้ธุรกิจเข้าร่วมทดสอบมากขึ้น 

• จัดงานมอบรางวัล Smart Sandbox of 

the Year ให้กับบริษัทที่มีแนวคิดที่

น่าสนใจ 

Insurance Regulatory Sandbox 
Soft Law
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What is scope of supervision on Big Tech Firm’s 
action on financial activities

Credit: https://www.newharbinger.com/blog/boundaries-guide-empaths-and-sensitives

Big Tech Firm

Financial Institution

Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

Case Study: Big Tech 
Firm Supervision
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Challenge ของการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

Fair Competitive Market

Cross-sector cooperation 
supervision

Balancing supervision 
measures

Case Study: Big Tech 
Firm Supervision



ทิศทาง
การก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย
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ทิศทาง.. การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

………….....................................
เร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
ภาคธุรกิจประกันภัยมุ่งสู่ความ
ยั่งยืนอย่างแท้จริง

…………………………………………..
เร่งปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการ
ก ากับดูแลให้เป็น Principle-
based มากขึ้น

………………………………………….
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและความสามารถใน
การรับความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม

…………………………………………..
กระตุ้นให้ธุรกิจประกันภัยมีการ
ประยุกต์และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีอย่างจริงจัง

…………………………………………..
ผลักดันให้ประกันภัยตอบโจทย์
ความต้องการของประชาชนทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

…………………………………………..
ชูบทบาทสถาบัน วปส. ในการ
เสริมสร้างความรู้และส่งเสริม
งานวิจัยด้านการประกันภัย 



1
เร่งเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจ
ประกันภัยมุ่งสู่ความ
ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ส่งเสริมให้บริษัทมีความม่ันคงทางการเงิน และเสริมสร้าง
ศักยภาพให้พร้อมรองรับความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในด้านธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุก
กระบวนการ ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การพิจารณารับ
ประกันภัย การเสนอขายไปจนถึงการจัดการค่าสินไหมทดแทน 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกันภัย



เกณฑ์การก ากับดูแลมีความยืดหยุ่น ก ากับเท่าที่จ าเป็น 
และสอดคล้องกติกาสากล

ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย

Regulatory Guillotine

เพ่ิม Policy tools ให้บริษัทประกันภัยด าเนินธุรกิจที่
ค านึงถึงการเติบโตในระยะยาว

2
เร่งปรับปรุงหลักเกณฑ์ใน

การก ากับดูแลให้เป็น 
Principle-based มากขึ้น
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ส่งเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ
ความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม

อัพเกรด Insurance Regulatory Sandbox และ Tailor-Made 
Sandbox

New Version คือ Smart Sandbox ที่ยืดหยุ่น ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดรับกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความต้องการของประชาชน 

พัฒนา Insurance Product Development Database
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กระตุ้นให้ธุรกิจประกันภัย
ประยุกต์และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีอย่างจริงจัง

เร่งศึกษาการก าหนดให้บริษัทประกันภัยมีมาตรฐานกลางในการใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการส าคัญ 

เร่งพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย เพื่อต่อยอดสู่การ
จัดต้ังศูนย์บริหารข้อมูลด้านการประกันภัยแห่งชาติ (National 
Insurance Bureau: NIB) 

เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล OIC Gateway ระยะที่ 2 ที่จะขยาย
ผลจาก My Policy สู่ My Portfolio 

เพิ่มบทบาทของศูนย์ CIT ในการขยายเครือข่าย Insurtech ของ
ไทยไปสู่ต่างประเทศ 

เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนา
เครื่องมือในการประเมินความพร้อมของบริษัทประกันภัย (Cyber 
Resilience Assessment framework: CRAF) 
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ผลักดันให้ประกันภัยตอบ
โจทย์ความต้องการของ

ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทียมกัน

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย และพัฒนาสื่อความรู้
ใหม่ ๆ

ส่งเสริมการด าเนินโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่น

ยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย

ต่อยอดระบบรายงานพฤติกรรมการฉ้อฉลประกันภัย เพื่อให้
เชื่อมกับฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS) 

ผลักดันและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยด าเนินธรุกิจโดยค านึงถึง 
ESG อย่างเป็นรูปธรรม 



6
ชูบทบาทสถาบัน วปส. ใน
การเสริมสร้างความรู้และ
ส่งเสริมงานวิจัยด้านการ

ประกันภัย 

เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันภัย

ส่งเสริมงานวิจัยด้านการประกันภัย / ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
หรือนวัตกรรมด้านการประกันภัย 

จัดสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้

พัฒนาหลักสูตรให้เข้มข้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ประกันภัยในยุค New Normal

ขยายพื้นที่ของสถาบันให้สามารถรองรับการจัดอบรมและ
กิจกรรมการต่างๆได้มากขึ้น 



บทสรุป
กฎเกณฑ์ในการก ากับดูแลควรเป็นแบบ soft law ในเชิง principle-based 
ที่มีความยืดหยุ่นและมองไปข้างหน้า

บูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(Cross-sector coordination)

Learning from the past and striking for the future 
เรียนรู้บทเรียนจากอดีตเพ่ือมุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่า 

Planning with foresight  
ตื่นตัวกับทุกเทรนด์ คาดการณ์ให้แม่นย า และปรับตัวให้เร็ว
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