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 ธุรกิจประกันภัยอยู2ภายใต<มาตรฐานการกำกับดูแลโดยสมาคมผู<กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ 

(International Association of Insurance Supervisors: IAIS) ที่มีกฎกติกาที่เปhนหลักการระหว2างประเทศ ซ่ึง

ระบบการควบคุมและการกำกับดูแลที่ดี เปhนสิ่งจำเปhนเพื่อให<เกิดความยุติธรรม ความปลอดภัย และความมี

เสถียรภาพในภาคธุรกิจประกันภัย เพ่ือคุ<มครองสิทธิประโยชนFของผู<ถือกรมธรรมF ผู<รับผลประโยชนF และผู<เรียกร<อง

ค2าสินไหมทดแทน ในขณะเดียวกัน ประเทศไทย การประกอบธุรกิจประกันภัยมีลักษณะเปhนธุรกรรมทางการเงิน

ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต2อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศและต2อผู<เอาประกันภัยซึ่งเปhน

ผู<บริโภค จึงจำเปhนต<องตราเปhนพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

 ดังนั้น เมื่อมีความจำเปhนต<องมีกฎหมายกำกับ จึงเกิดการจัดตั้ง สำนักงาน คปภ. ซึ่งมีหน<าที่อยู2ตรงกลาง

ระหว2างภาคธุรกิจและประชาชน กำกับดูแลให<เกิดความสมดุลในการคุ<มครองแก2ทั้งสองฝrาย แต2ด<วยทัศนคติท่ี

แตกต2างกัน นำมาซ่ึงการเกิดปsญหา ตัวอย2างเช2น ประกันเจอจ2ายจบ  

 อย2างไรก็ดี สำนักงาน คปภ. มี Pain Point ในเร่ืองต2างๆ ดังต2อไปน้ี  

 

โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส2งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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Pain Point ของ Regulator การแก&ปeญหา Pain Point 

- สภาวะสมองไหล 

- การไล2ตามภาคธุรกิจไม2ทัน เนื่องจากสำนักงาน 

คปภ. กำกับธุรกิจหลายประเภท ในขณะที่ภาค

ธุรกิจดำเนินธุรกิจประกันเฉพาะเจาะจง เช2น 

บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย อีกท้ัง 

สำนักงาน คปภ. มีการกำหนดวาระในการดำรง

ตำแหน2ง  

- กฎกติกาล<าสมัย หรือมีช2องโหว2 เนื่องจากขั้นตอน

ที่ซับซ<อน และใช<เวลานานกว2ากฎหมายนั้นๆ จะ

ผ2านการเห็นชอบ นำไปสู2การตามไม2ทันพัฒนาการ

ของเทคโนโลยี 

- ตามไม2ทันพัฒนาการของเทคโนโลยี  

- ภาคธุรกิจไม2เข<าใจกฎกติกา ทำให<ปฏิบัติไม2ถูกต<อง 

- กฎกติกา ท่ีออกไปไม2สามารถแก<ปsญหาได<ตรงจุด 

- ไม2มีโรงเรียนสอนในการเปhนเลขาธิการ ว2าจะต<อง

กำกับดูแลอย2างไร 

- หาก Regulate ไม2ดี อาจโดนมาตรา 157 

- ให<ภาคธุรกิจเข<าถึงบทบาทของ Regulator 

- ให<ภาคธุรกิจมีบทบาทในการออกแบบกติกา/ การ

เป~ดรับฟsงความคิดเห็น 

- ให<ภาคธุรกิจเห็นว2า Regulator ปฏิบัติอย2างเที่ยง

ธรรม ไม2เลือกปฏิบัติหรือฟsงความข<างเดียว 

- ทำกติกาให<ศักด์ิสิทธ์ิ 

- ทำกติกาให<มีความยืดหยุ2น 

- ทำให<เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ 

 

 

 การที่กฎหมายไทยตามไม2ทันพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย2างรวดเร็ว ส2งผลให<กองทุนฯ

ต<องจ2ายค2าดำเนินการเอกสารต2างๆ ของผู<เอาประกันภัย เปhนเงินจำนวนมาก สำนักงาน คปภ. จึงดำเนินการพัฒนา

แอปพลิเคชัน เปhนระบบการแจ<งเตือนข<อมูลไปยังผู<เอาประกันภัยทางออนไลนF เพื่อให<สามารถติดต2อสื่อสารกับผู<

เอาประกันภัยได<รวดเร็วยิ ่งขึ ้น และ มีการจัดตั้งโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ

ให<บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) เพื่อเปhนสนามทดสอบผลิตภัณฑFใหม2ๆ 

และหากเกิดผลกระทบไม2ดีหรือทำแล<วไม2ประสบความสำเร็จตามท่ีคาด สามารถบอกเลิกการทำผลิตภัณฑFน้ันๆ ได<  

 

ทิศทางในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ของสำนักงาน คปภ. 

1. เร2งเสริมสร<างความแข็งแกร2งให<ภาคธุรกิจประกันภัยมุ2งสู2ความย่ังยืนอย2างแท<จริง 

2. เร2งปรับปรุงหลักเกณฑFในการกำกับดูแลให<เปhน Principle-based มากข้ึน 

3. ส2งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑFประกันภัยและความสามารถในการรับความเส่ียงภัยท่ีเหมาะสม 
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4. กระตุ<นให<ธุรกิจประกันภัยมีการประยุกตFและใช<ประโยชนFจากเทคโนโลยีอย2างจริงจัง 

5. ผลักดันให<ประกันตอบโจทยFความต<องการของประชาชนทุกกลุ2มอย2างเท2าเทียมกัน 

6. ชูบทบาทสถาบัน วปส. ในการเสริมสร<างความรู<และส2งเสริมงานวิจัยด<านการประกันภัย 

 

 

 

• เทคโนโลยีท่ีมีแนวโน&มนำมาประยุกตZใช&ในอุตสาหกรรมประกันภัย  

1. RegTech / SupTech 

2. Artificial Intelligence  

3. Big Data & Data Analytics 

4. Blockchain 

5. Cloud 

6. Internet of Things (IoT) 

 ซึ่งความก<าวหน<าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นน้ีจะกระทบกับอุตสาหกรรมประกันภัยอย2างรุนแรง ในเรื่องของ

โมเดลธุรกิจใหม2ๆ หลักการรวมความเส่ียง ราคาผลิตภัณฑFท่ีเข<าถึงได< และภูมิทัศนFของประกันภัยรูปแบบใหม2  

 

• หlวงโซlมูลคlาประกันภัย 

ประกอบด<วย 8 เร่ือง ดังน้ี 

1. การขาย / ช2องทางจำหน2าย 

2. ผลิตภัณฑF 

3. การตลาด 

4. การรับประกันภัย 

5. การบริการลูกค<า 

6. การเรียกร<องความเสียหาย 

7. การจ2ายสินไหม 

8. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 โดยกิจกรรมที่ควรนำดิจิทัลมาใช< (Adoption) หรือปรับกระบวนการประกันภัยให<เปhนดิจิทัลมากที่สุด คือ 

การขาย / ช2องทางการจำหน2าย 

 

• แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑZประกันภัยสุขภาพ สำหรับผู&สูงอายุ 

 เนื่องด<วยประเทศไทยที่เข<าสู2สังคมผู<สูงอายุ และพบปsญหาในการขอทำประกันภัยสุขภาพ ทั้งที่ขอทำได<

ยาก หรือมักถูกปฏิเสธ หรือไม2ก็ราคาเบี้ยประกันที่ค2อนข<างสูง สำนักงาน คปภ. จึงได<มีการปรับปรุงสัญญา

ประกันภัยสุขภาพ มาตรฐาน เพื่อรองรับสังคมผู<สูงอายุ และให<ภาคธุรกิจขยายอายุรับประกันภัยสุขภาพให<มากข้ึน 

โดยในปsจจุบันอยู2ระหว2างการประชุมหารือร2วมกับภาคธุรกิจ แต2ทั้งนี้มีวัตถุประสงคFเพื่อให<กลุ2มผู<สูงอายุในปsจจุบัน

โดย คุณชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด<านกำกับ 
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สามารถเข<าถึงประกันภัยสุขภาพได<มากขึ้น และให<มีผลิตภัณฑFเฉพาะสำหรับผู<สูงอายุ รวมถึงเพื ่อให<บริษัท

ประกันภัยสามารถบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับพอรFตการรับประกันภัยผู<สูงอายุได<อย2างเหมาะสม และย่ังยืน  

 

 

 

ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัย 

 ภาพรวมของเบี้ยประกันชีวิตลดลงมากเมื่อเทียบกับป�ก2อนหน<า คิดเปhน 1.93% โดยได<รับผลกระทบจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่มีอัตราค2าครองชีพสูงขึ้น สถานการณFเงินเฟ�อ ความผันผวนของค2าเงินบาท ในขณะที่ประกันชีวิต

บำนาญและประกันสุขภาพปรับตัวสูงข้ึน เน่ืองจากการเข<าสู2สังคมสูงวัยและการให<ความสำคัญกับสุขภาพเพ่ิมข้ึน  

 ในส2วนของภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย เบ้ียประกันภัยเติบโตข้ึน แต2ยังมีผลขาดทุน โดยเพ่ิมข้ึน 2.10% 

จากป�ก2อน สาเหตุหลักมาจากการฟ��นตัวของเศรษฐกิจ และการเป~ดประเทศ 

 

สภาวะความเส่ียงและทิศทางการดำเนินธุรกิจประกันภัยปp 2565 

 จากผลสำรวจมุมมองและแนวคิดของผู<บริหารธุรกิจประกันภัย ที่มีต2อภาพรวมธุรกิจประกันภัยไทย

เกี่ยวกับความเสี่ยงหลักที่คาดว2าจะเกิดขึ้นในอีก 1 ป�ข<างหน<า พบว2า กลุ2ม Life Insurance มีประเด็นที่อาจเปhน

ความเสี่ยงในอนาคต ดังนี้ 1. โรคระบาด 2. ภาวะอัตราดอกเบี้ยผันผวน 3. เศรษฐกิจในประเทศ 4. ภัยคุกคามทาง

ไซเบอรF และ 5. เศรษฐกิจต2างประเทศ โดยเรียงลำดับความเสี ่ยงจากมากไปน<อย ตามลำดับ ในขณะท่ีกลุ2ม 

Nonlife Insurance มีประเด็นที่อาจเปhนความเสี่ยงในอนาคต ดังนี้ 1. โรคระบาด 2. เศรษฐกิจในประเทศ 3. ภัย

คุกคามทางไซเบอรF 4. สภาพภูมิอากาศ/ภัยพิบัติ และ 5. ด<านชื่อเสียง โดยเรียงลำดับความเสี่ยงจากมากไปน<อย 

ตามลำดับ 

 ทิศทางการดำเนินธุรกิจประกันภัยในป� 2565 ผู<บริหารส2วนใหญ2คาดว2าจะมีการเพิ่มงบประมาณทางด<าน 

IT มากที่สุดเมื่อเทียบกับด<านอื่นๆ โดยกิจกรรมที่คาดว2าจะนำเทคโนโลยีมาประยุกตFใช<เปhนลำดับแรก คือ Product 

ท้ังกลุ2ม Life insurance และ Nonlife Insurance  

 อย2างไรก็ดี สำนักงาน คปภ. มีความกังวลในการบริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติ เช2น แผ2นดินไหว น้ำท2วม 

ภาวะความแห<งแล<ง ซึ่งเหตุการณFต2างๆ เหล2านี้ที่เกิดขึ้น มีความเสี่ยงว2าจะกระทบต2อภัยธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ 

และหากพิจารณามูลค2าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติสะสมต้ังแต2อดีตจนถึงปsจจุบัน จะเห็นว2า ในแต2ละป�

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจสะสมจากพายุ อุทกภัย และแผ2นดินไหวอยู2ในระดับสูง ซึ่งมีเพียง 7% ของความสูญเสีย

ทั้งหมดที่ได<รับการประกันภัย ดังนั้น ยังมี Protection Gap ของ แผ2นดินไหว และน้ำท2วมอยู2 ซึ่งสำนักงาน คปภ. 

มีการใช<โมเดล Expand Model Capabilities ในการประเมินความเสี่ยง โดยเปhนการพัฒนาแบบจำลองให<รองรับ

การทดสอบปsจจัยอ่ืนๆ มากข้ึน  เช2น อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน การขยายตัวของเมือง เปhนต<น  

โดย คุณวสุมดี วสีนนทZ รองเลขาธิการด<านตรวจสอบ 
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 สำนักงาน คปภ. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช<ในกระบวนการต2างๆ อย2างเช2น โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการระงับข<อพิพาทด<วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช<ในกระบวนงานระงับข<อ

พิพาทด<วยวิธีอนุญาโตตุลาการ (E-Arbitration) ซึ่งจะรองรับการให<บริการอย2างครบวงจร เช2น การย่ืนคำคัดค<าน 

การวางเงินเปhนหลักประกัน การติดตามสถานะคดี การส2งคำร<อง การนัดหมายแจ<งเตือน รวมไปถึงสามารถดำเนิน

กระบวนพิจารณาผ2านระบบดังกล2าว นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. มีการร2วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวน

กลาง (บช.ก.) ในการกำกับดูแลการฉ<อฉลประกันภัยอีกด<วย  

 

 

 

โดย คุณชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการด<านกฎหมาย คดี และคุ<มครองสิทธิประโยชนF 
 


