แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

สายกลยุทธ์องค์กร สํานักงาน คปภ.
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ ๑ สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย
๑) การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจประกันภัยไทย
๑.๑ แนวทางการประเมินศักยภาพของบริษัทประกันภัย
๑.๒ ผลการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของบริษัทประกันภัย
๒) ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันภัย
๒.๑ แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๑
๒.๒ แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๒
๓) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย
๓.๑ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
๓.๒ ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
๓.๓ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
๓.๔ ปัจจัยด้านการเมือง
๔) ทิศทางและตลาดประกันภัยโลก
บทที่ ๒ การประเมินระบบประกันภัยไทย
๑) ปัจจัยด้านบวก
๒) ปัจจัยด้านลบ

หน้า
ก
๑
๑
๒
๓
๓
๔
๙
๙
๑๑
๑๒
๑๒
๑๒
๑๕
๑๕
๒๑
๔๑

บทที่ ๓ แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๑) แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๑.๑ เป้าหมายของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓
๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
๒) ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันภัย

๔๑
๔๑
๔๑
๔๑
๔๔
๔๖
๔๗
๕๐

ภาคผนวก
๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย
๒) คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการประกันภัย

๕๒
๕๒
๕๓

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ก

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

บทสรุปผู้บริหาร
...................................
การประกันภัย เริ่มมีความสําคัญและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๗) ธุรกิจประกันภัยไทยมีอัตราการขยายตัวของ
เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยปีละ ๑๒.๔๐% แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศที่ใช้ประโยชน์จากการประกันภัย
อย่างแพร่หลาย ยังพบว่า ประชากรไทยยังใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงน้อยมาก
พิจารณาได้จากสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อ GDP (Insurance Penetration) ของไทยมีค่าเท่ากับร้อยละ ๕.๘๐
ในขณะที่สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อ GDP ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอังกฤษ อยู่ที่ร้อยละ ๑๐.๘๐ และร้อยละ
๑๐.๖๐ สัดส่วนการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตของประชากรไทย มีเพียงร้อยละ ๓๗.๗๗ แต่ขณะที่ประเทศ
ญี่ปุ่นมีสัดส่วนการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตเกินร้อยละ ๑๐๐ และหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาคอาเซียน ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประชากรไทย (Insurance Density) ยังมีมูลค่าน้อยกว่า
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย กล่าวคือ ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประชากรไทย มีค่าเท่ากับ
๑๐,๘๒๖ บาท ในขณะที่ Insurance Density ของประเทศมาเลเซียมีมูลค่าเท่ากับ ๑๘,๓๗๕ บาทและ
Insurance Density ของประเทศสิงคโปร์มีมูลค่า ๑๓๑,๕๖๕ บาท
ภายใต้การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันภัยทั้งสองฉบับที่ผ่านมา ธุรกิจประกันภัยไทย
มีการพัฒนาต่อเนื่องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑
มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย จากกรมการประกันภัย เป็นสํานักงาน คปภ. รวมถึง
ปรับปรุง พ.ร.บ.ประกันชีวิต และ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย และ
เมื่อเข้าสู่ช่วงของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๒ ซึ่งเป็นช่วงที่ปรับเปลี่ยนหน่วยงานกํากับดูแล เป็นสํานักงาน คปภ. แล้ว
จึงได้มีการกําหนดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๒ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสถาบันทางการเงิน และแผนพัฒนา
ตลาดทุน โดยได้พัฒนามาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย โดยนําระบบการกํากับเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (RBC) ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้ ร่วมกับการเร่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันภัย และการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย
ภายหลังจบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๒ ธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตและมีความมั่นคง
อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑ และสามารถผ่านบททดสอบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย
ในปี ๒๕๕๔ ว่า มีศักยภาพและความมั่นคงเพียงพอและสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเศรษฐกิจชะลอตัวก็ตาม
แต่อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาถือเป็น
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (New Normal) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบ
การเงินโลกที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนจากระบบเศรษฐกิจโลกได้ง่ายและมีความรุนแรงมากขึ้น ทําให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตที่ต่ําลง
และเติบโตช้ากว่าในอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงอื่นที่ต้องคํานึงถึง อาทิ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของไทยทั้งการขาดแคลนแรงงาน และการเข้าสู่สังคมวัยชราของประชากรไทย ที่ส่งผลกระทบ
ต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชากรและภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดภัย
ธรรมชาติร้ายแรงในทุกภูมิภาคทั่วโลก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับ รวมถึง
แรงผลักดันจากการเข้าสู่การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว ทําให้ช่วงระยะเวลา
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ต่อไปข้างหน้า ธุรกิจประกันภัยไทยจึงต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งจากคู่แข่งหน้า
ใหม่ๆ จากภายในและภายนอกประเทศในช่วงระยะเวลาถัดไป
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ ได้ผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
กลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย ซึ่งมีองค์ประกอบจากผู้แทนกระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย และสถาบันการศึกษา โดยมี
นางธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
ในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธาน เพื่อให้ได้แผนพัฒนาการประกันภัย
ที่มีความเหมาะสม และเป็นแนวทางรองรับให้ธุรกิจประกันภัยสามารถเตรียมตัวให้พร้อมกับความท้าทายใน
อนาคตได้
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ จึงได้กําหนดเป้าหมายหลักที่ต้องการมุ่งเน้นให้ “ระบบ
ประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน” โดยคาดหวังให้ระบบประกันภัย
มีความมั่นคงและดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรี และประชาชนมีความรู้ และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัย สามารถใช้ประโยชน์จากการประกันภัยได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์หลัก ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกันภัย
มีความมั่นคง เข้มแข็งทางการเงิน มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน
โดย ๑) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ โดยพัฒนากรอบการกํากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ ๒
(RBC ๒) และการลดต้นทุนจากการประกอบธุรกิจ โดยนําระบบ IT มาใช้เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Business
๒) ยกระดับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจประกันภัย โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพในการให้บริการ
การเปิดเผยข้อมูล และรวมถึงการคัดกรองบุคคลที่มีคุณภาพในการเข้ามาดําเนินธุรกิจประกันภัย ๓) ยกระดับ
พฤติกรรมทางการตลาดของระบบประกันภัย โดยให้ความสําคัญกับกระบวนงานที่ส่งผลกระทบกับประชาชน
โดยตรงก่อนเป็นลําดับแรก ประกอบด้วย การจัดการสินไหมทดแทนและการกํากับดูแลคนกลางประกันภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัย และใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน โดย ๑) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย ผ่านการพัฒนาเครื่องมือ
รูปแบบ วิธีการและสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับรายย่อย รวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ และ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ๓) ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของ
ประชาชน ผ่านการพัฒนากระบวนการขายประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย และช่องทางการเข้าถึง
สําหรับรายย่อยและประชาชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน เพื่อให้บริษัทประกันภัย มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดย ๑) เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการกํากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและอิงกลไกตลาดมากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนในการสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีการพัฒนา
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ตามความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญของบริษัท ๒) พัฒนาการ
กํากับ และกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อลดอุปสรรคและความล่าช้าในการให้
ความเห็นชอบและอนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานการกํากับตามระดับความมั่นคง และระดับ
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ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ๓) ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน โดยส่งเสริม
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการประกันภัยใน CLMV ( Regional Headquarter และการบริหารจัดการ
สินไหมทดแทน) รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการในกลุ่ม CLMV ไม่ว่าจะเป็น ด้านการกํากับและ
ตรวจสอบบริษัทประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย เพื่อให้ระบบประกันภัย
มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดย ๑) พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให้เป็น
มืออาชีพ โดยการสร้างมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรประกันภัย ผลักดันให้สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรม และการให้ทุนสําหรับบุคลากรประกันภัย และนิสิตนักศึกษา
ในสาขาที่ขาดแคลน ๒) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบ
ประกันภัย และพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัยให้สมบูรณ์ ๓) ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการประกันภัยพืชผลสําหรับเกษตรกร การประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ อาคาร
สาธารณะ และสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ๔) เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานกํากับ โดยปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย รวมถึงพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย และเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ประเมิน Financial Sector Assessment Program (FSAP)
ทั้งนี้ ภายหลังจบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๓ คาดหวังว่า Insurance Penetration อยู่ที่ร้อยละ
๖.๒๐ จํานวนกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรอยู่ที่ร้อยละ ๕๐ มูลค่าเบี้ยประกันภัยต่อหัว (Insurance
Density) เท่ากับ ๑๘,๐๐๐ – ๒๓,๐๐๐ บาท และสัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนของ
สํานักงาน คปภ. ต่อจํานวนกรมธรรม์ประกันภัย ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๑๖
---------------------------------------
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บทที่ ๑
สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย
...................................
แผนพัฒนาการประกันภัย ถือเป็นแผนแม่บทด้านการประกันภัยที่ใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
พัฒนาธุรกิจประกันภัยไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา
ถือเป็นบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (New Normal) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบ
การเงินโลกที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนจากระบบเศรษฐกิจโลกได้ง่ายและมีความรุนแรงมากขึ้น ทําให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตที่ต่ําลง
และเติบโตช้ากว่าในอดีตที่ผ่านมา ยังมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงอื่นที่มีความสําคัญที่ต้องคํานึงถึง อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยทั้งการขาดแคลนแรงงาน และการเข้าสู่สังคมวัยชราของประชากรไทย
ที่ถือเป็นข้อจํากัดสําคัญต่อการขยายตัวของผลผลิตภายในประเทศทําให้ประชากรกําลังแรงงานเติบโตช้าลงเรื่อยๆ
จึงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชากรและภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงในทุกภูมิภาคทั่วโลก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ทุกระดับ รวมถึงเป็นการเร่งแรงกดดันด้านการขาดแคลนอาหารและพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีแรงผลักดันจากการ
เข้าสู่การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว ทําให้ช่วงระยะเวลาต่อไปข้างหน้า ธุรกิจ
ประกันภัยไทยจึงต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งจากคู่แข่งหน้าใหม่ๆ จากภายในและ
ภายนอกประเทศ
สํานักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้ศึกษารวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลการศึกษาสภาพแวดล้อม ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจประกันภัยไทยของบริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จํากัด ทิศทางการดําเนินงานของสมาคม
ประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทยในการสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ประกันภัยให้กับการเปิดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนั้น ยังได้วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนา
ประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ทิศทางการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน
รวมถึงความคาดหวังจากภาครัฐและภาคเอกชนต่อระบบประกันภัย โดยนํามาประมวลร่วมกับผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓
เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบประกันภัยไทยให้มีความเหมาะสม และรองรับให้ธุรกิจประกันภัยสามารถ
เตรียมตัวให้พร้อมกับความท้าทายในอนาคตได้
๑) การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจประกันภัยไทย
๑.๑ แนวทางการประเมินศักยภาพของบริษัทประกันภัย
เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจประกันภัย จึงได้กําหนดแนวทางการประเมินศักยภาพของบริษัทประกันภัย
โดยพิจารณาถึงปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
๑) ปัจจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ
(๑) การวิเคราะห์ขนาดของธุรกิจ (Business Size Analysis) ประกอบด้วย จํานวนเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง (Gross Premium) อัตราเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ (New Business Premium Growth Rate (%))
สินทรัพย์รวม (Total Asset) และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Total Equity)
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(๒) การวิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไร ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return
on Equity Ratio : ROE) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA) อัตราส่วนกําไรสุทธิ (Profit
Ratio) อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน และอัตราเงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต/ค่าสินไหมทดแทน
(Benefit payment/Claim Ratio)
(๓) การวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนี้ ประกอบด้วย Premium to Capital และ Capital
Adequacy Ratio (CAR)
๒) ปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใช้ ๘ ดัชนีชี้วัดในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ และ/หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า กระบวนการบริหารความเสี่ยง ช่องทาง
การจําหน่าย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การคิดค้นและเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ความน่าเชื่อถือของ
ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก อัตราการขยายตัวของยอดเบี้ยประกันภัย และอัตราการขยายตัวของกําไรในอดีต
๑.๒ ผลการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจประกันภัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
(๑) ธุรกิจประกันชีวิต

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ผลการประเมินศักยภาพของธุรกิจประกันชีวิต จากผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า
บริษัทประกันชีวิตที่มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก จํานวน ๘ บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่มี
คะแนนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ๗ บริษัท บริษัทประกันชีวิตที่มีคะแนนเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน ๘ บริษัท การที่บริษัทมีผลคะแนนต่ําเป็นผลมาจากความสามารถในการทํากําไรต่ํา
แต่ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตบางบริษัทยังต้องพัฒนาความสามารถในการขยายตัวด้านการรับประกันภัยและ
ความสามารถในการทํากําไร

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๒

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

(๒) ธุรกิจประกันวินาศภัย

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ผลการประเมินศักยภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย จากผลการดําเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
พบว่า บริษัทประกันวินาศภัย ที่มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก จํานวน ๑๖ บริษัท บริษัท
ประกันวินาศภัยที่มีคะแนนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ๑๖ บริษัท บริษัทประกันวินาศภัยที่มี
คะแนนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่ํากว่าเกณฑ์ จํานวน ๒๔ บริษัท การที่บริษัทมีผลคะแนนต่ําเป็นผลมาจาก
บริษัทประกันวินาศภัยมีขนาดเล็ก มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึง ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี และมีอัตราการขยายตัว
ของเบี้ยประกันภัยและอัตราในการทํากําไรต่ํา ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันภัยและช่องทางการ
จําหน่าย พบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๒) ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันภัย
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๑

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๒

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓

• ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกํากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย
- กรมการประกันภัย เปลี่ยนเป็น
สํานักงาน คปภ.
- แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกัน
ชีวิต, พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย และ
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

• พัฒนาการกํากับและตรวจสอบ
- RBC
- EWS
- การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ด้านการประกันภัย
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
สําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

• พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
ประกันภัย
- ยกระดับมาตรฐานการดําเนิน
ธุรกิจและการปฏิบตั ิงาน
• การผ่อนคลายการกํากับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
• สร้างกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค

๒.๑ แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔) มีวิสัยทัศน์ คือ “ธุรกิจประกันภัย
มีบทบาทนําในการพัฒนาสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกระดับ” มุ่งเน้น การปรับโครงสร้างการกํากับดูแล เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยให้มีมาตรฐาน มีศักยภาพและขีดความสามารถพร้อมแข่งขัน มีการบริหารจัดการและการให้บริการที่มี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๓

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

คุณภาพ ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งผลการพัฒนาระบบประกันภัยตามแผนพัฒนาการประกันภัย
ฉบับที่ ๑ ที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้
๑) การปรับเปลี่ยนสถานภาพองค์กรกํากับดูแลเป็นหน่วยงานอิสระ โดยปรับปรุงบทบาท
ภารกิจ โครงสร้างและรูปแบบองค์กรจาก “กรมการประกันภัย” ซึ่งเป็นส่วนราชการ เป็น “สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” ที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อให้องค์กร มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและ
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) ปฏิรูปกฎหมายประกันภัย โดยปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ และ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามลําดับ เพื่อให้กฎเกณฑ์ กติกาและเครื่องมือในการกํากับ ดูแล มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ สาระสําคัญในการแก้ไขกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว
มี ๒ ประเด็นหลัก คือ
๒.๑) การเพิ่มมาตรการกํากับดูแลความมั่นคงของบริษัทประกันภัย อาทิ ปรับปรุงให้บริษัท
ต้องดํารงเงินกองทุนตามขนาดของความเสี่ยงที่บริษัทดําเนินงาน (Risk Based Capital) การกําหนดให้บริษัท
ที่จัดตั้งในประเทศไทยต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดภายใน ๕ ปี และการกําหนดให้บริษัทต้องจัดสรร
ทรัพย์สินไว้สําหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย เป็นต้น
๒.๒) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ
ให้คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย และธนาคาร
ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย กําหนดให้ข้อความ หรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนเป็นส่วนหนึ่งของ
กรมธรรม์ประกันภัย กําหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน กําหนดให้
บริษัทต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของตัวแทนประกันภัยของบริษัท กําหนดให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร
และวิธีการที่สํานักงาน คปภ. ประกาศกําหนด และการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้เอาประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครอง
ประชาชนผู้เอาประกันภัย หรือผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ
เงินผลประโยชน์ในกรณีบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น
๓) ส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบใหม่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการและสภาพความเสี่ยง เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และกรมธรรม์แบบบํานาญ
นอกจากนั้นยังได้ผลักดันการเพิ่มจํานวนเบี้ยประกันชีวิตที่สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
จากเดิม ๔,๐๐๐ บาทในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาทในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๒ แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก รวมถึงทิศทาง
การปรับตัวของตลาดเงินและตลาดทุน จึงมีความจําเป็นยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาการประกันภัยก่อนครบ
กําหนดระยะเวลา คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการ คปภ.) จึงได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) ซึ่งมีองค์ประกอบจากผู้แทน
หน่วยงานกํากับสถาบันการเงินอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ คปภ.
เป็นผู้จัดทําร่างกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) เสนอต่อคณะกรรมการ คปภ.
เพื่อกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับพัฒนาการของตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึง
มีศักยภาพและขีดความสามารถในระดับสากล พร้อมสําหรับการเปิดเสรีสาขาประกันภัยในอนาคต
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๔

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๒ มีวิสัยทัศน์ คือ “ระบบประกันภัยไทยเป็นกลไกสําคัญในการ
สร้างหลักประกันความมั่นคงของสังคมทุกระดับ มีความเข้มแข็ง เป็นมาตรฐานสากล พร้อมรับความท้าทาย
ในอนาคต” โดยแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๒ ได้วางกรอบการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาการประกันภัย
ฉบับที่ ๑ โดยมุ่งเน้น การสร้างศักยภาพให้กับระบบประกันภัยภายใต้มาตรฐานการกํากับและตรวจสอบตาม
ความเสี่ยงให้ธุรกิจประกันภัยมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ และความท้าทาย
จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดําเนินการผ่านมาตรการหลัก ๔ ประการ ประกอบด้วย
• มาตรการหลักที่ ๑ : การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัย
และการเข้าถึงระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ
• มาตรการหลักที่ ๒ : การเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย
• มาตรการหลั กที่ ๓ : การเพิ่ มมาตรฐานการให้ บ ริ การและการคุ้มครองสิ ทธิ ป ระโยชน์
ของประชาชนด้านการประกันภัย
• มาตรการหลักที่ ๔ : การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
มาตรการหลักที่ ๑ : การเสริมสร้างความเชื่อมั่น ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยและ
การเข้าถึงระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ
การส่งเสริมให้การประกันภัยเข้าสู่ประชาชนทุกระดับ และการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย
เป็นปัจจัยบ่งชี้ความสําเร็จของการสร้างความเชื่อมั่น และการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน ดังนั้น
เกณฑ์การวัดผลจึงเป็นการวัดเชิงปริมาณ โดยผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ แสดงได้ดังนี้
เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ เป็นร้อยละ ๖.๐๐ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๗
๒. เบี้ยประกันภัยต่อประชากร จาก ๔,๖๐๐ บาท
ในปี ๒๕๕๒ เป็น ๗,๕๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยแบ่งเป็น
- การประกันชีวิต
๔,๒๐๐ บาท
- การประกันวินาศภัย ๓,๓๐๐ บาท
๓. จํานวนกรมธรรม์ประกันประกันชีวิตต่อ
ประชากรจากร้อยละ ๒๖.๗๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็นร้อยละ ๔๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. อัตราการเติบโตของจํานวนกรมธรรม์
ประกันภัยแบบไมโครอินชัวรันส์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒๐ จากปี พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลการดําเนินการ ณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ อยู่ที่ ร้อยละ ๕.๘๐
เบี้ยประกันภัยต่อประชากร อยู่ที่ ๑๐,๘๒๖ บาท
แยกเป็น
- การประกันชีวิต
๗,๖๗๐ บาท
- การประกันวินาศภัย ๓,๑๕๖ บาท
จํานวนกรมธรรม์ประกันประกันชีวิตต่อประชากร
อยู่ที่ ร้อยละ ๓๗.๗๗
จํานวนกรมธรรม์ประกันภัยแบบไมโครอินชัวรันส์
อยู่ที่ ๘๑๑,๐๕๔ กรมธรรม์

จากผลการดําเนินงานข้างต้น พบว่า จํานวนกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗
อยู่ที่ร้อยละ ๓๗.๗๗ ในขณะที่เบี้ยประกันภัยต่อประชากรเพิ่มขึ้นจนถึง ๑๐,๘๒๖ บาท เกินกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้
จึงแสดงให้เห็นว่า แม้จะมีการใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประชากรต่อหัวเพิ่มขึ้น แต่การเข้าถึงการประกันภัย
ของประชากรยังมีข้อจํากัด
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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มาตรการหลักที่ ๒ : การเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย
เสถียรภาพของระบบประกันภัย แสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน และขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทประกันภัย ซึ่งมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัยของประชาชนโดยด้าน
ความมั่นคงทางการเงิน วัดผลจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดํารงตามกฎหมาย และด้านขีด
ความสามารถในการแข่งขัน วัดผลจากความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้แสดงได้ดังนี้
เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. บริษัทประกันภัยทุกบริษัทมีอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดํารงไว้ตาม
กฎหมายไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๑๒๐
๒. ลดระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบ
กรมธรรม์ประกันภัยลง ร้อยละ ๒๕

ผลการดําเนินการ ณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มีบริษัทที่ดํารงเงินกองทุนต่ํากว่าร้อยละ ๑๒๐ จํานวน
๒ บริษัท

ลดระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย
จากปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
- แบบปกติ ลดลงร้อยละ ๑๐.๕๓
- แบบอัตโนมัติ ลดลงร้อยละ ๒๕
- ชีวิตควบการลงทุน ระยะเวลาเท่ากับปี ๒๕๕๓
๓. จํานวนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและ จํานวนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ย
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบแบบ
ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบแบบอัตโนมัติ เพิ่มขึ้นจาก
อัตโนมัติ (File & Use) เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ ของ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเป็น ร้อยละ ๖๘.๓๘
การให้ความเห็นชอบทั้งหมด
การดําเนินงานที่สําคัญตามแผนพัฒนาการประกันภัยในการเสริมสร้างเสถียรภาพในระบบประกันภัย
ได้ดําเนินการผ่านการปรับปรุงแนวทางการกํากับดูแลโดยการออกอนุบัญญัติตามกฎหมายแม่บทที่มีผลบังคับใช้
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้มีการกําหนดให้บริษัทประกันภัยดํารงเงินกองทุนตามความเสี่ยงของบริษัทตั้งแต่กันยายน
๒๕๕๔ โดยกําหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Solvency CAR) ไปเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะแรก
ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ อยู่ที่ร้อยละ ๑๒๕ และระยะถัดมาบริษัทต้องดํารงค่า CAR
ในอัตราร้อยละ ๑๔๐ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
ซึ่งผลจากความเข้มข้นของกรอบการกํากับดูแล จึงพบว่า มีบริษัทประกันภัยบางส่วนที่ยังไม่สามารถปรับตัว
ให้ทันกับกฎเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลได้
มาตรการหลักที่ ๓ : การเพิ่มมาตรฐานการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ด้านการประกันภัย
คุณภาพการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนด้านการประกันภัย เป็นปัจจัยสําคัญยิ่ง
ต่อการดําเนินธุรกิจประกันภัย ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน และการดําเนินธุรกิจที่เป็นมาตรฐาน โดยวัดผล
จากระบบงานที่เป็นมาตรฐานในการให้บริการประชาชนของบริษัทประกันภัย และการพัฒนากลไกการจัดการ
ข้อพิพาทด้านการประกันภัย โดยผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ แสดงได้ดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. บริษัทประกันภัยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน
ในการให้บริการประชาชนครบวงจรตาม
มาตรฐาน Insurance Core Principles : ICPs

๒. จัดทําโครงสร้างและรูปแบบการบริหารงาน
ขององค์กรพิจารณาตัดสินข้อพิพาทด้านการ
ประกันภัย (Insurance Dispute Resolution
Organization : IDRO)

ผลการดําเนินการ ณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
บริษัทประกันภัยมีระบบงานที่จําเป็นด้านการให้บริการ
ประชาชน เช่น มีระบบให้บริการหลังการขาย โดยจัดทํา
ข้อพึงปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนการเลือกซื้อ
ประกันภัย ทั้งนี้ ในส่วนของระบบงานรับประกันภัย และ
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนอยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์
เพื่อกําหนดมาตรฐานทั้งธุรกิจประกันภัย ต่อไป
จากการศึกษาโครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานของ
องค์กรพิจารณาตัดสินข้อพิพาทด้านการประกันภัย พบว่า
ประเทศไทยมีการดําเนินงานด้านอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมี
ลักษณะการดําเนินงานที่ใกล้เคียงกับ IDRO อยู่แล้ว
จึงไม่มีความจําเป็นที่จะจัดตั้ง IDRO ขึ้น

การดําเนินงานที่สําคัญตามแผนพัฒนาการประกันภัยในการเพิ่มมาตรฐานการให้บริการและ
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย สํานักงาน คปภ. ได้เห็นถึงความจําเป็นในการเพิ่ม
ค่ารักษาพยาบาลของค่าเสียหายเบื้องต้นตามประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ
และค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ยื่นเสนอกระทรวงการคลังในการปรับเพิ่มความคุ้มครองสําหรับ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
จากเดิมกําหนดความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นไว้ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคน เพิ่มเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อคน เมื่อรวม
กับความเสียหายต่อชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน ๓๕,๐๐๐ บาทต่อคน
รวมแล้วจะมีวงเงินความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นสูงสุดคนละไม่เกิน ๖๕,๐๐๐ บาท โดยไม่มีการปรับเพิ่ม
เบี้ยประกันภัย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งจํานวนเงินความคุ้มครองที่ปรับเพิ่มขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ประสบภัย
จากรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประสบภัยจากรถที่ไม่ทําประกันภัย หรือถูกชนแล้วหนี ผู้ประสบภัยจะได้รับ
ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
มาตรการหลักที่ ๔ : การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
โครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยที่พร้อมและมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนสนับสนุนสําคัญในการพัฒนา
ระบบประกันภัยภายใต้มาตรการอื่นๆให้ประสบผลสําเร็จ โดยวัดผลจากการพัฒนาบุคลากรประกันภัย การพัฒนา
ฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย และการปรับปรุงกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย โดยผลการดําเนินการ
เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ แสดงได้ดังนี้
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เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. ธุรกิจประกันภัยมีความพร้อมด้านบุคลากร
โดย
๑.๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ร้อยละ ๗๐ ของบริษัทประกันชีวิต จะต้อง
มีนักคณิตศาสตร์ฯ ระดับเฟลโล
- ร้อยละ ๗๐ ของบริษัทประกันวินาศภัย
จะต้องมีนักคณิตศาสตร์ฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกําหนด
๑.๒ คนกลางประกันภัย
- ร้อยละ ๒๐ ของคนกลางประกันภัยพัฒนา
เป็นที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Insurance
Advisor)
๒. มีฐานข้อมูลกลางของธุรกิจประกันภัยครบวงจร

๓. จัดทําร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย
ฉบับใหม่ แล้วเสร็จ

ผลการดําเนินการ ณ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

- บริษัทประกันชีวิตร้อยละ ๖๐ มีนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยระดับเฟลโล
- บริษัทประกันวินาศภัย ร้อยละ ๘๙ มีนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
มีคนกลางประกันภัยพัฒนาเป็นที่ปรึกษาด้านการ
ประกันภัยคิดเป็น ร้อยละ ๙.๒
การประกันชีวิต
บริษัทผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การประกันชีวิตได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ พิจารณาเอกสาร
การออกแบบระบบและทดสอบระบบฯ
การประกันวินาศภัย
สํานักงาน คปภ.ได้รับความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันวินาศภัยกับสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย โดยสมาคมฯ มอบหมายบริษัท
ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จํากัด (TID) และสํานักอัตรา
เบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
ข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย
ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย
ตามแนวทางที่คณะทํางานเสนอแนะ โดยมุ่งเน้นไปที่
หลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลบริษัทประกันภัย คนกลาง
ประกันภัย บทกําหนดโทษ รวมทั้งบทเฉพาะกาล และ
เป็นไปตามแนวทางการกํากับดูแลตามหลักเกณฑ์สากล
และมีการนําเสนอหลักการของร่างต่อหน่วยงานภายใน
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและคดี เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและหาข้อสรุปถึงแนวทางในการปรับปรุง
ร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
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จากข้างต้น จะเห็นว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการประกันภัยโดยเฉพาะนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
และคนกลางประกันภัยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการ เนื่องจาก
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย แสดงถึงมาตรฐานในการประกอบธุรกิจว่า มีการบริหารจัดการภายใต้ความเสี่ยง
และธุรกิจประกันภัยให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้คนกลางประกันภัย ซึ่งเป็น
ตัวเชื่อมที่สําคัญระหว่างธุรกิจประกันภัยและประชาชน ต้องได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เพื่อนําพาภาพลักษณ์ที่ดีของระบบประกันภัยสู่สายตาประชาชน
๓) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบประกันภัยไทย
๓.๑ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญๆ จากการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบอย่างสําคัญ
ทั้งในเชิงลบและเชิงบวก หรือเป็นโอกาสของการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจไทย รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประกันภัยในประเทศไทยในอนาคตข้างหน้า
(๑) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคจะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
ประเทศต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นและมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก โดยเฉพาะการรวมกลุ่มของ
ภูมิภาคเอเชีย จะส่งผลให้เอเชียเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีอํานาจต่อรองสูงขึ้น โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC) ที่จะเชื่อมโยงระบบโครงข่ายพื้นฐานภายในเพิ่มมากขึ้น ทั้งเส้นทาง
คมนาคมทางบก โครงข่ายโทรคมนาคมและโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าและพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือ
ด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนความพยายามส่งเสริมการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดความแตกต่าง
ทางด้านรายได้ ส่งผลให้ประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคมีแนวโน้มในการเติบโตสูงและมีความสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจโลกมากขึ้น
(๒) บทบาทของภูมิภาคเอเชีย
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economies) มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและ
มีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วกว่าเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมประสบปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจและภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เข้ามีบทบาทในเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชีย (Emerging Asia) ที่มีประเทศจีนและประเทศอินเดีย
เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในภูมิภาค จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก (World Bank) ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ภูมิภาค
เอเชียจะมีบทบาทในเศรษฐกิจโลกมากขึ้น กล่าวคือ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกกว่าครึ่ง เป็นผลมาจากการขยายตัว
ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งคาดการณ์ว่า ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จากเอเชียจะมีสัดส่วน ในเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ ๒๖.๖๑ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ เป็นร้อยละ ๔๗ ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐
ปัจจัยผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย มีหลายประการ ดังนี้
• ในปัจจุบัน ประชากรโลก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลักที่เป็นตัวกําหนด
การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรคือการเกิดและการตาย จากการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ พบว่า
ทั่วโลกจะมีจํานวนประชากรจะเพิ่มสูงขึ้น จาก ๖,๗๗๕ ล้านคน ในปี ค.ศ.๒๐๐๙ เป็น ๘,๓๒๒ ล้านคนในปี
ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยภูมิภาคเอเชียจะมีสัดสวนประชากรสูงสุด โดย เพิ่มขึ้นจาก ๔,๑๑๗ ล้านคน ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙
เป็น ๔,๙๑๕ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของประชากรทั้งโลก โดยมีประเทศจีนและประเทศอินเดีย
เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด ๒ อันดับแรกในโลก
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ภาพที่ ๑ สัดส่วนประชากรในแต่ละภูมิภาค ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๙ และปี ค.ศ. ๒๐๓๐

ที่มา : World Population Prospects: The ๒๐๑๐ Revision, United Nations

• ปัจจัยการขยายตัวของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในวัยทํางานซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญในการผลิต จากการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ พบว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ทั่วโลกจะมีประชากร
ประมาณ ๘,๓๐๐ ล้านคน กว่าครึ่งของประชากรอาศัยในภูมิภาคเอเชีย โดยประเทศจีนและประเทศอินเดีย
จะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด ๒ อันดับแรกของโลก
ภาพที่ ๒ สัดส่วนประชากรในวัยทํางานในแต่ละภูมิภาค ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๙ และปี ค.ศ. ๒๐๓๐

ที่มา : World Population Prospects: The ๒๐๑๐ Revision, United Nations

• การเพิ่มขึ้นของจํานวนชนชั้นกลาง OECD คาดการณ์ว่า จํานวนชนชั้นกลางทั่วโลก
จะเพิ่มขึ้นจาก ๑,๘๐๐ ล้านคนในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ เป็น ๔,๙๐๐ ล้านคนในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
คาดว่าจะมีสัดส่วนชนชั้นกลางสูงสุด โดยจะเพิ่มขึ้นจาก ๕๐๐ ล้านคนในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ เป็น ๓,๒๐๐ ล้านคน
ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๖.๐๙ ของชนชั้นกลางทั่วโลก โดยกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มี
กําลังซื้อ ก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดในประเทศ ส่งผลให้การใช้จ่ายของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จะเติบโตขึ้นจาก ๔,๙๕๒ ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ เป็น ๓๒,๕๙๖ ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ.๒๐๓๐
หรือมีสัดส่วนถึงร้อยละ ๕๙ ของการใช้จ่ายของชนชั้นกลางทั่วโลก ซึ่งการเติบโตกลุ่มชนชั้นกลางที่มีกําลังซื้อและ
มีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการสูงส่งผลให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ภายในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ในภูมิภาค
เอเชีย ประเทศเหล่านี้เปลี่ยนสถานะจากการเป็นเพียงประเทศผู้ผลิตสินค้าให้แก่ประเทศอุตสาหกรรม กลายเป็น
ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพก่อให้เกิดการค้าขายระหว่างกันเองมากขึ้น
ภาพที่ ๓ สัดส่วนชนชัน้ กลางในแต่ละภูมภิ าค ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๙ และปี ค.ศ. ๒๐๓๐

ที่มา : ๒๐๐๙ Population Reference Bureau
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• การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ก่อให้เกิดการขยายตัวของสังคมเมืองและการจ้างงานในสังคมเมือง ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบท
มาสู่เมืองมากขึ้น ในทางกลับกันการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมือง ส่งผลให้เกิดแหล่งรวมความต้องการสินค้าและ
บริการ ผลักดันให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale)
๓.๒ ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑) โครงสร้างประชากร (Demographic Shift)
การพัฒนาทางการแพทย์และการสาธารณสุข ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตลดลง ประชากรมีอายุ
ยืนยาวขึ้น จากรายงานของ World Population Prospect : The ๒๐๑๐ Revision จัดทําโดยองค์การสหประชาชาติ
พบว่า ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ทั้งโลกมีประชากรผู้สูงอายุ (อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป) จํานวนทั้งสิ้น ๖๓๐ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๙
ของประชากรทั้งหมดและคาดการณ์ว่า ปี ค.ศ. ๒๐๕๐ จะมีประชากรผู้สูงอายุถึง ๑,๗๗๒ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
๑๙.๔๓ ในขณะที่อัตราการเกิดของเด็กลดลง โดยจํานวนประชากรวัยเด็ก อายุ ๐ – ๑๔ ปี จะมีจํานวนค่อนข้างคงที่
คือ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ มีจํานวน ๑,๘๔๗ ล้านคน และปี ศ.ศ. ๒๐๕๐ มีจํานวน ๑,๙๐๘ ล้านคน
โครงสร้างประชากรในประเทศไทยก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยปี ค.ศ. ๒๐๑๑ สัดส่วนประชากร
ไทยเมื่อจําแนกตามอายุจะประกอบด้วยวัยเด็ก (๑-๑๔ ปี) วัยทํางาน (๑๕-๖๔ ปี ) และวัยสูงอายุ (๖๕ ปีขึ้นไป)
ในสัดส่วนร้อยละ ๒๑ ร้อยละ ๖๙ และร้อยละ ๑๐ ตามลําดับ และในอีก ๕ ปีข้างหน้า ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ สัดส่วน
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๘ ร้อยละ ๖๙ และร้อยละ ๑๓ ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชากร
ของประเทศไทย มีแนวโน้มว่า จะมีวัยเด็กลดน้อยลง โดยจํานวนของประชากรสูงอายุมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น แสดงว่า
โครงสร้างของประชากรได้เปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
จากภาวะประชากรวัยชราที่เพิ่มสูงขึ้น กอปรกับการใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยว มีบุตรน้อยและ
ช้าลง ส่งผลต่อความต้องการการวางแผนทางการเงิน เพื่อรักษาระดับคุณภาพชีวิตหลังวัยเกษียณ
๒) ระดับรายได้ของประชากร
ธนาคารโลก (World Bank) ได้นําค่าเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อคนต่อปีมาจัดกลุ่มประเทศตาม
ระดับค่าเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อคนต่อปี สามารถแบ่งได้เป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง (high income) คือ กลุ่มประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยประชากรต่อคน
ต่อปีมากกว่า ๑๒,๔๗๕ เหรียญสหรัฐ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Economies)
๒. กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง – สูง (upper middle income) คือ กลุ่มประเทศที่มีรายได้
เฉลี่ยประชากรต่อคนต่อปี ระหว่าง ๔,๑๒๕ – ๑๒,๔๗๕ เหรียญสหรัฐ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศกําลังพัฒนา
(Developing Economies)
๓. กลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง – ต่ํา (lower upper income) คือ กลุ่มประเทศที่มีรายได้
เฉลี่ยประชากรต่อคนต่อปี ระหว่าง ๑,๐๔๕ – ๔,๑๒๔ เหรียญสหรัฐ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศกําลังพัฒนา
(Developing Economies)
๔. กลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ํา (low income) คือ กลุ่มประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยประชากรต่อคน
ต่อปีน้อยกว่า ๑,๐๔๕ เหรียญสหรัฐ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศด้อยพัฒนา (Underdeveloped Economies)
แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อคนต่อปีเฉพาะภูมิภาคอาเซียน พบว่า สิงคโปร์และ
บรูไน อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับรายได้สูง โดยมีค่าเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อคนต่อปี อยู่ที่ ๕๕,๑๕๐ เหรียญสหรัฐ
และ ๓๖,๗๑๐ เหรียญสหรัฐ ตามลําดับ ในขณะที่ไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลาง – สูง
เช่นเดียวกับมาเลเซีย โดยมีค่าเฉลี่ยรายได้ประชากรต่อคนต่อปีอยู่ที่ ๕,๔๑๐ เหรียญสหรัฐ
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๓) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (Climate Change)
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (Climate Change) เป็นปัจจัยที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจาก
เป็นปัจจัยเร่งและเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งแผ่นดินไหว ลมพายุ น้ําท่วม ความแห้งแล้งและ
ภัยธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบัน ภัยพิบัติมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายและความสูญเสีย
ต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชากรโลก รวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจํานวนมหาศาล สภาพแวดล้อมภายใต้
ความไม่แน่นอนของธรรมชาติดังกล่าวยังเป็นตัวเร่งแรงกดดัน ในเรื่องการขาดแคลนอาหาร พลังงานและน้ํา
ในอนาคตอีกด้วย เป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ
เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๓ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รับบริการ
และการทําธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ จํานวนการใช้ Internet ของประชากรทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น
จากปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ถึง ๔๒.๔๐%
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจประกันภัย
นอกจากจะมีประโยชน์แล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cybercrime) ซึ่งเป็นปัญหาหลัก
ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของชาติ
๓.๔ ปัจจัยด้านการเมือง
สภาพแวดล้อมด้านการเมืองทั้งในระดับการเมืองระหว่างประเทศและการเมืองภายในประเทศ
เป็นปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงในการกําหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัย สามารถสรุปประเด็นสําคัญๆ ได้ดังนี้
๑) นโยบายการปฏิรูปประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจที่มีความชัดเจนการปฏิรูปประเทศ เป็นทิศทาง
ที่นํามาซึ่งความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนโดยรวม
๒) ภัยก่อการร้าย (Terrorism) สถานการณ์การก่อการร้ายยังเป็นภัยคุกคามทั่วโลก และมีแนวโน้ม
ขยายออกไปเรื่อยๆ
๔) ทิศทางและตลาดประกันภัยโลก
ข้อมูลสัดส่วนเบี้ยประกันภัยแบ่งตามภูมิภาคจาก Swiss Re ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แสดงให้เห็นว่า
ตลาดประกันภัยในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีขนาดใหญ่กว่าตลาดประกันภัยในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา โดยทวีป
ยุโรปมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ ๓๕.๕๓ มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยถึง ๑,๖๙๗,๕๒๙ ล้านเหรียญสหรัฐ
รองลงมาคือ ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปเอเชีย โดยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ ๒๙.๔๒ และร้อยละ
๒๗.๕๗ ตามลําดับ
แต่หากพิจารณาถึงแนวโน้มการขยายตัวด้วยลักษณะตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ตลาด
เริ่มอิ่มตัว การขยายตัวในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จึงมีอัตราการขยายตัวที่สูงกว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
โดยประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะมีค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ สูงกว่า
ประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก โดยกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Market) จะมีค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโต
ของเบี้ยประกันภัย อยู่ที่ร้อยละ ๙.๒๙ ในขณะที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จะมีค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของเบี้ย
ประกันภัย อยู่ที่ร้อยละ ๒.๐๓
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ภาพที่ ๔ อัตราการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
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ที่มา : Swiss Re Economic Research & Consulting

และจากการศึกษาของ Swiss Re Economic Research & Consulting คาดการณ์ว่า ประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่จะมีค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัย ระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๑ – ๒๐๒๑ สูงกว่าประเทศ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก โดยธุรกิจประกันชีวิตจะมีค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ ๗.๙ ธุรกิจประกันวินาศภัย
จะมีค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ ๖.๔ ในขณะที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จะมีค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของ
ธุรกิจประกันชีวิตที่อัตราร้อยละ ๒.๙ และธุรกิจประกันวินาศภัยที่ร้อยละ ๒.๖ สําหรับภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยอัตรา
การขยายตัวสูงสุด คือกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย (Emerging Asia) มีค่าเฉลี่ยอัตราการขยายตัวของธุรกิจ
ประกันชีวิตที่ร้อยละ ๘.๕ และธุรกิจประกันวินาศภัยที่ร้อยละ ๘.๓
ดังนั้น ธุรกิจประกันภัยในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มีแนวโน้มการขยายตัวสูงกว่ากลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรม ดังนั้น ธุรกิจประกันภัยไทยจึงมีโอกาสในการเติบโตและเป็นเป้าหมายการลงทุน เพื่อขยาย
ตลาดจากกลุ่มธุรกิจประกันภัยระดับโลก
ตารางที่ ๑ แนวโน้มค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๑ – ๒๐๒๑
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ที่มา : Swiss Re Economic Research & Consulting

ซึ่งจะเห็นว่า ธุรกิจประกันภัยไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายตัว
ที่สูงกว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ธุรกิจประกันภัยไทย
มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ในอันดับที่ ๘ ของภูมิภาคเอเชีย โดยมีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับอยู่ที่ ๒๑,๖๙๖ ล้านเหรียญสหรัฐ
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ภาพที่ ๕ ๑๐ ประเทศในเอเชียที่มีมูลค่าเบี้ยประกันมากที่สุด ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
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ที่มา : Swiss Re, World insurance in ๒๐๑๕ (Sigma No. ๐๔/๒๐๑๕)

---------------------------------------

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๑๔

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

บทที่ ๒
การประเมินระบบประกันภัยไทย
...................................
เพื่อให้สามารถกําหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาธุรกิจประกันภัยในช่วงระยะถัดไปได้อย่างเหมาะสม
สํานักงาน คปภ. จึงได้ประเมินระบบประกันภัยไทยในปัจจุบันออกเป็น ๒ มุมมอง คือ ปัจจัยด้านบวก และปัจจัย
ด้านลบ ได้ดังนี้
๑) ปัจจัยด้านบวก
(๑) การพัฒนาแนวทางกํากับธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐานสากล พิจารณาจาก
ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ที่ผ่านมา ได้นําแนวทางการ
กํากับดูแลตามมาตรฐานสากล (Insurance Core Principles) ที่กําหนดโดยสมาคมผู้กํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors หรือ IAIS) มาปรับใช้กับระบบประกันภัยไทย
ตามสภาพแวดล้อมและระดับการพัฒนา อาทิ การกํากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital)
การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
ประกันภัย (Disclosure) และการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง
การกํากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง หรือ RBC ที่มีผลบังคับมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
และในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ได้กําหนดให้บริษัทประกันภัยดํารงเงินกองทุน หรือ Solvency CAR
เท่ากับ ร้อยละ ๑๔๐ เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงทางการเงิน รองรับความผันผวนจากภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ ซึ่งใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด แต่ยังมี
บริษัทประกันภัยบางส่วนที่มีค่า CAR ต่ํากว่าร้อยละ ๑๔๐ ( ๔ บริษัทจาก ๘๖ บริษัท มีค่า CAR ต่ํากว่าเกณฑ์
ที่กําหนด (ต่ํากว่าละ ๑๔๐))
(๒) ภาพรวมของธุรกิจประกันภัยมีพัฒนาการที่ดี ธุรกิจประกันภัยมีการพัฒนาการที่ดี
ทั้งด้านการขยายตัวของขนาดธุรกิจ และความมั่นคง โดยพิจารณาจาก
(๒.๑) การขยายตัวของธุรกิจประกันภัยไทย
ธุรกิจประกันภัยไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
มีมูลค่า ๓๖๖,๓๔๗ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น ๗๐๔,๐๐๐ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของ
อัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ระหว่างปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ร้อยละ ๑๓.๙๐ ทั้งนี้ จึงสามารถ
คาดการณ์ได้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ธุรกิจประกันภัยจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ ๕.๔๖ คิดเป็นมูลค่าเบี้ยประกันภัย
ประมาณ ๗๔๒,๔๐๘ ล้านบาท แยกเป็นธุรกิจประกันชีวติ มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ ๖.๙๑ คิดเป็นเบี้ยประกันภัย
ประมาณ ๕๓๓,๒๑๑ ล้านบาทและธุรกิจประกันวินาศภัย มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ ๑.๙๒ คิดเป็นมูลค่าเบี้ย
ประกันภัยประมาณ ๒๐๙,๑๙๗ ล้านบาท

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๑๕

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

ล้านบาท

ภาพที่ ๖ อัตราการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ และแนวโน้มปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๐

๑๓.๐๖%
๒๑.๙๐%

๑๔.๐๔% ๑๐.๔๓%
๑๖.๒๕% ๙.๗๓%
๙.๔๐%

๑๓.๒๕%
๑๖.๖๗%

๑๑.๙๗% ๕.๘๐%

๑๔.๓๖%
๑๔.๕๗%
๑๓.๘๖%

๑๑.๖๒%
๑๑.๐๓%
๑๓.๐๓%

๑๘.๗๔%

๙.๒๔%
๑๓.๐๐%

๕.๔๖%
๖.๙๑%

๑๓.๐๒%

๒๙.๓๙% ๑๓.๑๔%

๑.๐๕%

๑.๙๒%

๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘p
ชีวิต
๒๐๑,๙๔๒ ๒๒๑,๕๙๘ ๒๕๘,๕๓๓ ๒๙๖,๒๑๓ ๓๒๘,๘๙๗ ๓๙๐,๕๑๗ ๔๔๑,๓๔๙ ๔๙๘,๗๕๒ ๕๓๓,๒๑๑
วินาศภัย ๙๑,๐๐๒ ๑๐๑,๘๙๙ ๑๐๗,๘๑๔ ๑๒๒,๗๕๖ ๑๓๘,๗๕๕ ๑๗๙,๕๓๐ ๒๐๓,๑๒๑ ๒๐๕,๒๔๘ ๒๐๙,๑๙๗
รวม
๒๙๒,๙๔๔ ๓๒๓,๔๙๗ ๓๖๖,๓๔๗ ๔๑๘,๙๖๙ ๔๖๗,๖๕๒ ๕๗๐,๐๔๗ ๖๔๔,๔๗๐ ๗๐๔,๐๐๐ ๗๔๒,๔๐๘

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(๒.๒) บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของธุรกิจประกันภัยไทย
ระบบประกันภัยมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยพิจารณาจากปัจจัยบ่งชี้ ๓ ประการ คือ
(๒.๒.๑) สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration)
ภาพที่ ๗ สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗
(ปี พ.ศ.)

(%)

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
อยู่ที่ร้อยละ ๕.๘๐ แยกเป็นธุรกิจประกันชีวิต มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ ๔.๑๑ และธุรกิจประกันวินาศภัย มีสัดส่วน
อยู่ที่ร้อยละ ๑.๖๙ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่า ธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญ
ในระบบเศรษฐกิจในส่วนของการประกันภัยเพิ่มมากขึ้น

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๑๖

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

(๒.๒.๒) ค่าเบี้ยประกันภัยต่อหัว (Insurance density)
ภาพที่ ๘ มูลค่าเบี้ยประกันภัยต่อหัว (Insurance density) ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗
(ปี พ.ศ.)
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๔
๒๕๕๓
๒๕๕๒
๒๕๕๑
๒๕๕๐

๗,๖๗๐
๖,๘๓๐
๖,๐๕๙
๕,๑๓๓
๒,๑๖๕
๔,๖๓๗
๑,๙๒๒
๔,๐๗๐
๑,๖๙๗
๓,๔๙๖
๑,๖๐๗
๓,๒๐๓
๑,๔๔๔

๐

๒,๐๐๐

๔,๐๐๐

๓,๑๕๖
๓,๑๔๓
๒,๗๘๕

๖,๐๐๐

ธุรกิจประกันชีวิต

๘,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

ธุรกิจประกันวินาศภัย

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มูลค่าเบี้ยประกันภัยต่อหัว มีมูลค่าอยู่ที่ ๑๐,๘๒๖ บาท
แยกเป็นธุรกิจประกันชีวิต มีมูลค่าอยู่ที่ ๗,๖๗๐ บาท และธุรกิจประกันวินาศภัย มีมูลค่าอยู่ที่ ๓,๑๕๖ บาท
(๒.๒.๓) จํานวนกรมธรรม์ประกันภัยต่อประชากร
ภาพที่ ๙ จํานวนกรมธรรม์ประกันภัยต่อประชากร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗
๑๐๐ (ร้อยละ)
๘๐
๖๐
๔๙.๔๐
๔๐
๒๐
๒๓.๖๖
๐
๒๕๕๐

(บาท)

๕๘.๘๙

๖๕.๕๘

๗๓.๙๑

๘๐.๕๗

๘๔.๑๙

๕๑.๐๕

๕๔.๗๖

๒๕.๔๘

๒๗.๐๒

๒๘.๓๒

๓๐.๔๑

๓๒.๔๗

๓๔.๖๘

๓๗.๗๗

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓
ประกันชีวิต

๒๕๕๔
ประกันวินาศภัย

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

(ปี พ.ศ.)

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวนกรมธรรม์ประกันภัยต่อประชากร อยู่ที่ร้อยละ
๑๒๑.๙๖ แยกเป็นธุรกิจประกันชีวิต จํานวนกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรอยู่ที่ร้อยละ ๓๗.๗๗ และธุรกิจ
ประกันวินาศภัย จํานวนกรมธรรม์ประกันวินาศภัยต่อประชากรอยู่ที่ร้อยละ ๘๔.๑๙
(๒.๓) ภาพรวมเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัย โดยพิจารณาจาก
(๒.๓.๑) ค่า CAR เฉลี่ยของทั้งธุรกิจประกันภัย แสดงให้เห็นว่าธุรกิจประกันภัย
มีความมั่นคงทางการเงิน ในภาพรวม พบว่า บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่สามารถดํารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยงได้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ค่า CAR เฉลี่ยของทั้งธุรกิจประกันภัย อยู่ที่ร้อยละ ๔๓๘.๔๑
ตารางที่ ๒ ค่า CAR เฉลี่ยของธุรกิจประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗

ค่า CAR เฉลี่ย
ธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
๓๙๐.๕๗% ๓๘๓.๐๓% ๓๔๑.๓๑% ๔๓๘.๔๑%
๓๘๔.๙๒% ๓๕๑.๙๗% ๓๔๔.๙๒% ๓๙๙.๗๘%
๓๙๖.๒๑% ๔๑๔.๒๑% ๓๓๗.๗๐% ๔๗๗.๐๔%

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๑๗

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

(๒.๓.๒) สินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันภัย โดยสินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันภัย
ขยายตัวจากมูลค่า ๕๙๗,๕๕๘ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น ๑,๓๗๕,๙๕๖ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ตารางที่ ๓ สินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗

สินทรัพย์รวม(ล้านบาท)
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ค่าเฉลี่ยของธุรกิจประกันภัย ๕๙๗,๕๕๘ ๗๑๕,๑๕๙ ๑,๑๓๙,๘๒๔ ๑,๑๕๓,๒๖๖ ๑,๑๙๓,๒๘๒ ๑,๓๗๕,๙๕๖
ธุรกิจประกันชีวิต
๑,๐๔๗,๓๘๔ ๑,๒๔๒,๗๐๘ ๑,๔๘๘,๑๓๗ ๑,๗๑๔,๒๔๖ ๑,๙๐๒,๔๓๓ ๒,๒๘๐,๐๘๔
ธุรกิจประกันวินาศภัย
๑๔๗,๗๓๒ ๑๘๗,๖๐๙ ๗๙๑,๕๑๑ ๕๙๒,๒๘๕ ๔๘๔,๑๓๑ ๔๗๑,๘๒๘

(๒.๓.๓) สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันภัย โดยสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจ
ประกันภัย ขยายตัวจากมูลค่า ๕๖๔,๘๙๘ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น ๑,๒๓๓,๑๗๗ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ตารางที่ ๔ สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗

สินทรัพย์ลงทุน (ล้านบาท)
ปี ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๓
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ค่าเฉลี่ยของธุรกิจประกันภัย ๕๖๔,๘๙๘ ๖๗๕,๕๒๕ ๘๕๒,๕๑๕ ๙๔๕,๐๕๔ ๑,๐๓๐,๘๐๙ ๑,๒๓๓,๑๗๗
ธุรกิจประกันชีวิต
๑,๐๐๒,๕๙๓ ๑,๑๙๓,๒๗๔ ๑,๔๒๒,๙๐๕ ๑,๖๔๒,๑๕๖ ๑,๘๐๕,๖๘๑ ๒,๑๗๓,๔๙๗
ธุรกิจประกันวินาศภัย
๑๒๗,๒๐๒ ๑๕๗,๗๗๕ ๒๘๒,๑๒๕ ๒๔๗,๙๕๑ ๒๕๕,๙๓๗ ๒๙๒,๘๕๗

(๓) ประชาชนมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
สภาพความเสี่ยงของประชาชนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่ความถี่และรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินในวงกว้าง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับระดับความรู้และระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชน ส่งผลให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนชั้นกลาง (Middle Class) มีความต้องการผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตามสภาพความเสี่ยงต่างๆ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะเป็นทางเลือกสําคัญในการบริหารความเสี่ยงของประชาชน โดยจากการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล พบว่า
(๒.๑) ภัยพิบัติ ปัจจุบันมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชากร รวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจจํานวนมาก จึงทําให้ประชาชนเกิดความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิต ทรัพย์สิน
และการเยียวยาทางการเงินเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น จากข้อมูลของ Swiss Re พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีภัยพิบัติเกิดขึ้น
ถึง ๓๓๖ ครั้ง ซึ่งเป็นความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจถึง ๑๐๙,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นความเสียหายต่อ
ระบบประกันภัยถึง ๓๔,๗๐๘ ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับในประเทศไทยเองนั้นเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิด
แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย มีความรุนแรงขนาด ๖.๓ แมกนิจูด มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ๗ จังหวัด
สร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและอาคารสถานที่ในวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนเริ่มตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีความคุ้มครองหรือมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองภัยจากภัยพิบัติ
และมหันตภัยต่างๆ จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๑๘

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ภาพที่ ๑๐ ภัยพิบัติ ความเสียหายทางเศรษฐกิจและความเสียหายจากการรับประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๗
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
(ครั้ง) ๕๐๐
๖๐๐
๕๐๐
๔๐๙
๔๐๐
๓๕๕
๓๔๙
๓๔๖
๓๓๖
๔๐๐
๓๒๕
๓๒๓
๓๒๒
๓๑๘
๓๐๘
๓๐๐
๒๙๗
๓๗๐
๓๐๐
๒๐๐
๒๓๐
๒๐๐
๒๖๙
๑๘๖
๒๑๘
๑๐๐
๑๒๓
๑๔๐
๑๐๐
๑๑๐
๗๐
๑๒๖
๑๒๖
๖๒
๔๘
๗๗
๕๙
๕๔
๔๙
๔๕
๓๕
๓๒
๒๘
๒๐
๐
๐
๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ (ปี พ.ศ.)
ความเสียหายจากการรับประกันภัย (พันล้านเหรียญ)

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ(พันล้านเหรียญ)

จํานวนเหตุการณ์ (ครั้ง)

ที่มา : Swiss Re, Sigma no.๐๒/๒๐๑๕

(๒.๒) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากรายงานของ World Population Prospect :
The ๒๐๑๐ Revision จัดทําโดยองค์การสหประชาชาติ พบว่า ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ทั้งโลกมีประชากรผู้สูงอายุ (อายุ ๖๕ ปี
ขึ้นไป) จํานวนทั้งสิ้น ๖๓๐ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๙ ของประชากรทั้งหมดและคาดการณ์ว่า ปี ค.ศ. ๒๐๕๐ จะมี
ประชากรผู้สูงอายุถึง ๑,๗๗๒ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๓ ในขณะที่อัตราการเกิดของเด็กลดลง โดยจํานวนประชากร
วัยเด็ก อายุ ๐ – ๑๔ ปี จะมีจาํ นวนค่อนข้างคงที่ คือ ปี ค.ศ. ๒๐๑๐ มีจํานวน ๑,๘๔๗ ล้านคน และ ปี ศ.ศ. ๒๐๕๐
มีจํานวน ๑,๙๐๘ ล้านคน
ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๑ - ๒๑๐๐ เป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โลกกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้าน
การแพทย์การโภชนาอาหาร
โครงสร้างประชากรไทยก็มีทิศทางเดียวกันกับประชากรโลก โดยข้อมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(Aging Society) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๕ โดยมีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ ๑๐.๔ ของประชากรทั้งประเทศและ
คาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๒๔ – ๒๐๒๕ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว จะทําให้สังคมไทยในอนาคตขาดแคลนประชากรวัยทํางานและขาดแคลนแรงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายของ
ภาครัฐที่สนับสนุนสวัสดิการให้ผู้สูงอายุต้องเพิ่มมากขึ้น อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านการประกันสังคม สุขภาพอนามัยและ
สวัสดิการผู้สูงอายุ จึงส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเติบโตช้าลง
ตารางที่ ๕ ประมาณการประชากรโลกระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๐๐ – ๒๐๒๕
ประชากรโลก (%)

ค.ศ.

จํานวนรวม
(ล้านคน)

๐-๑๔ ปี

๑๕-๕๙ ปี

๒๐๐๐
๒๐๐๕
๒๐๑๐
๒๐๑๕
๒๐๒๐
๒๐๒๕

๖,๐๗๐.๕๗๘
๖,๔๕๓.๖๒๗
๖,๘๓๐.๒๘๒
๗,๑๙๗.๒๔๗
๗,๕๔๐.๒๓๘
๗,๘๕๑.๔๕๕

๓๐.๑
๒๘.๓
๒๗.๐
๒๖.๑
๒๕.๒
๒๔.๒

๕๙.๙
๖๑.๓
๖๑.๙
๖๑.๖
๖๑.๒
๖๐.๘

ประชากรไทย (%)
๖๐ ปี ขึ้นไป

จํานวนรวม
(ล้านคน)

๐-๑๔ ปี

๑๕-๕๙ ปี

๖๐ ปี ขึ้นไป

๑๐.๐
๑๐.๔
๑๑.๑
๑๒.๓
๑๓.๖
๑๕.๐

๖๒.๒๓๗
๖๔.๗๖๕
๖๗.๐๔๒
๖๙.๐๕๖
๗๐.๘๒๑
๗๒.๒๘๘

๒๔.๗
๒๓.๐
๒๑.๒
๒๐.๒
๑๙.๐
๑๘.๐

๖๕.๙
๖๖.๗
๖๗.๑
๖๖.๐
๖๔.๒
๖๒.๐

๙.๔
๑๐.๓
๑๑.๗
๑๓.๘
๑๖.๘
๒๐.๐

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๑๙

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

ดังนั้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลต่อการเพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์/บริการ
ทางการเงินและการลงทุน เพื่อรองรับวัยเกษียณ (Long Term Investment Product for Retirement Saving,
Health care) แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยแล้ว ยังมี
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอื่นๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรกลุ่มนี้ได้เช่นกัน ดังนั้น
นอกเหนือจากการแข่งขันภายในธุรกิจประกันภัยด้วยกันเองแล้ว ธุรกิจประกันภัยยังต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน
กับสินค้าและบริการทางการเงินอื่นๆ ด้วย จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ให้ตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและกําลังซื้อส่วนใหญ่มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านการบริหารความเสี่ยง การเงิน และการลงทุนซึ่งการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ จะพิจารณาจาก
การตอบสนองความต้องการ ราคา คุณภาพและความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น ดังนั้น นัยสําคัญอีกประการหนึ่ง
คือ ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้เห็นคุณค่า ความสําคัญ และประโยชน์ของการประกันภัย
ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆ
(๔) ประชาชนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น
ในยุคที่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนทั่วไป
นอกจากการสืบเสาะค้นหาข้อมูลข่าวสาร ติดต่อสื่อสาร และกระทั่งการใช้เพื่อความบันเทิงแล้ว ปัจจุบันการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต หรือที่เรียกอีกอย่างว่า การทําธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (E-Commerce)
จากผลการสํารวจข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) พบว่า ค่าเฉลี่ยของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานโดยเฉลี่ย
๓๒.๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือใช้เวลาโดยประมาณ ๔.๖ ชั่วโมงต่อวัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๕๐.๔ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ ๗.๒ ชั่วโมงต่อวัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่าเพียงระยะเวลาเพียงหนึ่ง
ปี ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช้เวลากับการท่องอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นถึง ๕๖ เปอร์เซ็นต์หรืออาจจะกล่าวได้ว่า
ปัจจุบันนี้ คนใช้เวลาเกือบ ๑ ใน ๓ ของวันเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต
ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจประกันภัยไทยในการพัฒนาและสร้างช่องทางการ
เข้าถึงประชาชนที่มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนต่ําและเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน จึงเป็นช่องทาง
ที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตและกลุ่มคนที่มีระดับรายได้ปานกลางขึ้นไปให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้านการประกันภัยได้
(๕) ความได้เปรียบของสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย
ประเทศไทยมีความได้เปรียบจากการที่มีภูมิประเทศตั้งอยู่กลางภูมิภาคอาเซียน และ
มีอาณาเขตเชื่อมโยงกันในกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบกับประเทศไทยมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ และความพร้อมของธุรกิจประกันภัยที่ดีกว่า ประกอบกับความใกล้เคียงทางวัฒนธรรม ภาษา และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ดังนั้น การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จึงเป็นโอกาสของธุรกิจประกันภัยไทยที่จะผลักดันการเป็นศูนย์กลางการประกันภัยในภูมิภาคนี้
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๒) ปัจจัยด้านลบ
จากปั จจั ยด้ านบวกที่ กล่ าวมาข้ างต้ น กล่ าวได้ ว่ าธุ รกิ จประกั นภั ยมี พัฒนาที่ ดีในเชิ งปริ มาณ
ทั้งในแง่ของการขยายตัว และเสถียรภาพโดยรวม แต่กล่าวได้ว่ามีปัจจัยด้านลบที่เป็นอุปสรรคต่อระบบประกันภัยไทย
ได้ดังนี้
(๑) ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้
(๑.๑) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทประกันภัย
(๑) ธุรกิจประกันชีวิต ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีบริษัทประกันชีวิตถูกเปรียบเทียบปรับ
จากการไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ประกันชีวิต จํานวน ๕ บริษัท โดยมีฐานความผิด อาทิเช่น ลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
นอกเหนือ จากที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ออกกรมธรรม์ประกันภัยไม่เป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียน
ให้ความเห็นชอบ ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน และจ่ายบําเหน็จให้แก่บุคคล
ที่ช่วยให้มีการทําสัญญาประกันชีวิต ซึ่งมิใช่ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตของบริษัท เป็นต้น
(๒) ธุรกิจประกันวินาศภัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีบริษัทประกันวินาศภัยถูก
เปรียบเทียบปรับจากการไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย จํานวน ๒๔ บริษัท โดยมีฐานความผิด อาทิเช่น ออก
กรมธรรม์ประกันภัยไม่เป็นไปตามแบบและข้อความที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ไม่ยื่นงบการเงินและรายงาน
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือ
ประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายหรือคืนแก่ผู้เอาประกันภัย ไม่ยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการ
ของบริษัทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ฝาฝืนคําสั่งนายทะเบียนรับโดยประกันภัยระหว่างมีคําสั่งให้บริษัท
หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวและไม่สามารถแก้ไขฐานะและการดําเนินการของบริษัทภายในระยะเวลาที่
กําหนด และบันทึกสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด เป็นต้น
(๓) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของคนกลางประกันภัย
เนื่องจากช่องทางการจําหน่ายในปัจจุบันที่มีบทบาทสําคัญที่สุด คือ การขาย
ผ่านคนกลางประกันภัย ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ ๕๓.๖๐ สําหรับธุรกิจประกันชีวิตและร้อยละ
๗๑.๕๔ สําหรับธุรกิจประกันวินาศภัย จึงทําให้การจัดจําหน่ายผ่านคนกลางประกันภัยมีข้อจํากัดและมีปัญหา เช่น
คนกลางประกันภัยบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ อาทิ รับชําระเบี้ยประกันภัยแต่ไม่ได้นําเงินค่าเบี้ยประกันภัย
ส่งให้บริษัทประกันภัยซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย หรือปลอมลายมือชื่อบุคคลอื่นในใบคําขอเอา
ประกันภัยและดําเนินการขอเอาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย เป็นต้น รวมถึงมาตรการในการควบคุมคนกลาง
ประกันภัยของบริษัทประกันภัยต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงทําให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการเข้าถึงการ
ประกันภัยผ่านคนกลางประกันภัย
(๑.๒) การร้องเรียนด้านการประกันภัย จากสถิติเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย
ที่เข้ามาที่สํานักงาน คปภ. พบว่า มีปริมาณโดยเฉลี่ยปีละประมาณ ๑๐,๐๐๐ เรื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สัดส่วน
เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนของสํานักงาน คปภ. ต่อจํานวนกรมธรรม์ประกันภัย อยู่ที่
ร้อยละ ๐.๐๑๔ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ ทั้งนี้
ประเด็นการร้องเรียนส่วนใหญ่มาจากประชาชน/ผู้เอาประกันภัย ยังขาดความเข้าใจในเงื่อนไขตามสัญญาประกันภัย
เพราะสัญญาประกันภัยมีความซับซ้อน และหลากหลายรูปแบบ หากผู้ขายให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือผู้เอา
ประกันภัยไม่ได้ซักถามข้อสงสัยให้ชัดเจน ก็จะเกิดความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนได้
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ตารางที่ ๖ จํานวนเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๗

จํานวนเรื่องร้องเรียน ต่อสํานักงาน คปภ. (เรื่อง)
ประกันภัยรถภาคบังคับ
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
๒,๖๘๓
๗๘๓
๑๑,๑๑๖
๒,๔๖๓
๑,๐๕๔
๘,๕๔๒
๑,๕๐๙
๑,๑๗๗
๗,๓๒๐
๙๐๐
๑,๒๐๗
๖,๓๙๔
๕๒๘
๑,๓๓๖
๕,๔๓๐
๖๖๑
๑,๔๗๑
๖,๗๑๔
๑,๐๗๗
๒,๐๙๖
๗,๓๐๒
๖๖๑
๒,๓๒๓
๘,๒๑๗

ปี พ.ศ.
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗

รวม
๑๔,๕๘๒
๑๒,๐๕๙
๑๐,๐๐๖
๘,๕๐๑
๗,๒๙๔
๘,๘๔๖
๑๐,๔๗๕
๑๑,๒๐๑
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(๑.๓) ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ มีบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันภัย จํานวน ๘ บริษัท ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นโดยรวมของระบบประกันภัย
(๒) โครงสร้างธุรกิจฯ ไม่รองรับการเติบโตและการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน
(๒.๑) ธุรกิจประกันชีวิต
(๒.๑.๑) โครงสร้างธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันชีวิตไทย มีบริษัทประกันชีวิตรวม ๒๓ บริษัท หากแบ่งบริษัทตาม
การถือครองหุ้น และนโยบายการดําเนินธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ
- กลุ่ ม บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ เ ป็ น ต่ า งชาติ มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
๑๐ บริษัท บริษัทประกันชีวิตกลุ่มนี้ถือครองส่วนแบ่งตลาดรวมกัน ร้อยละ ๓๗.๐๕
- กลุ่ มบริ ษัทประกั น ชี วิ ต ที่ ผู้ ถือหุ้ น ใหญ่ เ ป็ น นั ก ลงทุ น ไทย และมี อํา นาจ
บริหารจัดการ มีจํานวน ๗ บริษัท ถือครองส่วนแบ่งตลาดรวมกัน ร้อยละ ๑๗.๘๓
- กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ถือหุ้นโดยธนาคาร และมีนโยบายขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารเป็นหลัก มีจํานวน ๖ บริษัท ถือครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันร้อยละ ๔๕.๑๒
ภาพที่ ๑๑ ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจประกันชีวิตตามเบี้ยประกันชีวิตรับโดยตรง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
(แยกบริษัทตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นและการดําเนินธุรกิจ)

๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

(%)

๔๕.๑๒
๓๗.๐๕

๒๒.๖๔
Overseas

๑๐
บริษัท

๕
บริษัท

๑๗.๘๓

๑๒.๖๓
Local

๘
บริษัท

๑๕.๐๖
Bank
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(๒.๑.๒) สภาพแวดล้อมการแข่งขัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ธุรกิจประกันชีวิต มีจํานวนบริษัทประกันชีวิตรวมทั้งสิ้น
๒๓ บริษัท บริษัทขนาดใหญ่ ๕ บริษัทแรก ครอบครองส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ ๗๐.๔๘ โดยบริษัทประกันชีวิต
ขนาดใหญ่ ๔ อันดับแรก มีส่วนแบ่งตลาดใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ ๒๒.๖๔ ร้อยละ ๑๕.๐๖
ร้อยละ ๑๒.๖๓ และร้อยละ ๑๐.๓๗ ตามลําดับ โดยบริษัทประกันชีวิตที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ ๑ มีส่วนแบ่ง
ตลาดลดลงจากร้อยละ ๓๘.๗๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวที่ดี และศักยภาพของบริษัท
ประกันชีวิตขนาดกลางที่สามารถแข่งขันได้ ตัวแปรที่สําคัญคือการขยายตัวของการขายประกันชีวิตผ่านธนาคาร
ภาพที่ ๑๒ ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจประกันชีวิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๕ บริษัทประกันชีวิต
ครองส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ ๗๐.๔๘

เอไอเอ
๒๒.๖๔%

อื่น ๆ
๒๙.๕๒%

ไทยประกัน ชีวิต
๑๒.๖๓%

กรุงไทย-แอกซ่า
๙.๗๘%

กรุง เทพประกันชีวิต
๑๐.๓๗%

เมืองไทยประกัน ชีวิต
๑๕.๐๖%
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หากเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๗ พบว่า กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ถือหุ้นโดยธนาคารเริ่มมีบทบาทสําคัญ และครอบครองส่วน
แบ่งตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการขายประกันชีวิตผ่านเครือข่ายธนาคารที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี
โดยปี ๒๕๕๗ กลุ่มบริษัทประกันชีวิตต่างชาติที่เคยครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดมีส่วนแบ่งลดลงอยู่ที่ร้อยละ ๓๗ ในขณะที่
กลุ่มธนาคารมีส่วนแบ่งตลาดมากถึงร้อยละ ๔๕ สําหรับกลุ่มบริษัทประกันชีวิตไทย ส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างคงที่
อยู่ร้อยละ ๑๘
ปัจจัยสําคัญในการผลักดันการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตในกลุ่ม
ธนาคาร คือ การขายประกันชีวิตผ่านธนาคารที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตลอด ๗ ปีที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ.
๒๕๕๐ มีสัดส่วนการขายผ่านธนาคารเพียงร้อยละ ๑๒.๔๑ แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสัดส่วนถึงร้อยละ ๔๑.๘๖
ภาพที่ ๑๓ แนวโน้มการขายผ่านช่องทางต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๔
๒๕๕๓
๒๕๕๒
๒๕๕๑
๒๕๕๐

๕๑.๖๑
๕๔.๖๑
๕๗.๓๑
๖๐.๙๓
๖๒.๘๙
๖๗.๑๐

๔๑.๘๖
๓๘.๙๑
๓๖.๖๕
๓๒.๖๒
๓๐.๗๘
๒๖.๒๙
๘๐.๐๓
๘๓.๙๘

๐

๒๐

๔๐
Agent

๖๐
Banc

DM

๘๐

๓.๐๓ ๓.๕๑
๓.๑๖ ๓.๓๑
๓.๐๙ ๒.๙๕
๓.๓๖ ๓.๐๗
๓.๑๐ ๓.๒๒
๓.๓๙ ๓.๒๑
๑๕.๔๐
๐.๒๑ ๔.๓๗
๑๒.๔๑ ๐.๐๘๓.๕๓
๑๐๐

Other
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๒๓

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

(๒.๒) ธุรกิจประกันวินาศภัย
(๒.๒.๑) โครงสร้างธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจประกันวินาศภัย ประกอบด้วย บริษัทประกันวินาศภัย จํานวน
๕๖ บริษัท หากแบ่งบริษัทตามการถือครองหุ้น และนโยบายการดําเนินธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม คือ
- กลุ่มบริ ษัทประกั นวิ นาศภัย ที่มีผู้ ถือหุ้น ใหญ่ เป็ น ต่า งชาติมีจํา นวนทั้งสิ้ น
๒๐ บริษัท ถือครองส่วนแบ่งตลาดรวมกัน ร้อยละ ๒๖.๙๖
- กลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนักลงทุนไทย ๓๐บริษัท
ถือครองส่วนแบ่งตลาดรวมกัน ร้อยละ ๕๑.๗๙
- กลุ่ ม บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ เ ป็ น ธนาคาร ๖ บริ ษั ท
ถือครองส่วนแบ่งตลาดรวมกัน ร้อยละ ๒๑.๒๕
ภาพที่ ๑๔ ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัย ตามเบี้ยประกันวินาศภัยรับโดยตรง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
(แยกบริษัทตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นและการดําเนินธุรกิจ)
(%)

๖๐
๔๐

๕๑.๗๙
๒๖.๙๖
๒๐
บริษัท

๒๐
๐

๔.๒๙
Overseas

๓๐
บริษัท

๑๖.๘๐
Local

๒๑.๒๕

๗.๖๓

๖
บริษัท

Bank
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(๒.๒.๒) สภาพแวดล้อมการแข่งขัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ธุรกิจประกันวินาศภัย มีบริษัทรวมทั้งสิ้น ๕๖ บริษัท
(ไม่นับรวมบริษัทประกันสุขภาพ ๔ บริษัท) บริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง ๑๐ บริษัทแรกครองส่วนแบ่งตลาด
ถึงร้อยละ ๖๒.๘๙ โดยส่วนมากเป็นบริษัทรับประกันภัยรถยนต์ ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กจํานวน ๔๖ บริษัท
มีส่วนแบ่งรวมกันเพียงร้อยละ ๓๗.๑๑ หรือแต่ละบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ ๐.๐๒ ถึงร้อยละ ๒.๕๓
ซึ่งบริษัทขนาดเล็กจํานวนมากเหล่านี้ จึงมีข้อจํากัดด้านเงินทุน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีด้านการ
ประกันภัยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยในภาพรวมโครงสร้างธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน
มีความแตกต่างของขนาดค่อนข้างมาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๒๔

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ภาพที่ ๑๕ ส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๐
วิริยะประกันภัย
ทิพยประกันภัย
กรุง เทพประกันภัย
เมืองไทยประกันภัย
สินมั่นคงประกันภัย
ประกันคุ้มภัย
โตเกียวมารีนประกันภัย
ธนชาตประกันภัย
แอลเอ็มจี ประกันภัย
มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
อื่นๆ

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

๔๐

(%)

๑๖.๘๐
๑๒.๐๓
๗.๖๓
๕.๐๕
๔.๘๔
๔.๒๙
๓.๗๓
๒.๙๗
๒.๙๓
๒.๖๒

๑๐ บริษัทประกันวินาศภัย
ครองส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ ๖๒.๘๙

๓๗.๑๑
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ปัจจัยสําคัญอีกประการในธุรกิจประกันวินาศภัย คือ ช่องทางการจําหน่าย
ปัจจุบันช่องทางการจําหน่ายที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในธุรกิจประกันวินาศภัย คือ ช่องทางนายหน้าประกันภัย กล่าวคือ
มีการขายประกันวินาศภัยผ่านช่องทางนายหน้าถึงร้อยละ ๕๗.๑๐ ของมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งหมด
รองลงมา คือ การขายผลผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยผ่านตัวแทนและธนาคาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๔.๔๔ และ
ร้อยละ ๑๒.๒๕ ตามลําดับ
ภาพที่ ๑๖ สัดส่วนเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางการจําหน่ายของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ผ่านองค์ก รอื่นๆ
๕.๑๖%๑.๗๐%

ตัวแทน
๑๔.๔๔%
โทรศัพท์
๔.๒๓% ติด ต่อ โดยตรง
๕.๑๒%
ธนาคาร
๑๒.๒๕%

นายหน้า
๕๗.๑๐%

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๒๕

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

(๒.๒.๓) ภาพรวม Loss Ratio, Expenses Ratio และ Combined Ratio ของ
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ภาพที่ ๑๗ ภาพรวม Loss Ratio, Expenses Ratio และ Combined Ratio ของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาพรวม
๐
Loss Ratio
Expenses Ratio

๒๐

Oversea
๔๐

Local
๖๐

๔๓.๒๒
๓๕.๙๔
๔๗.๗๓
๔๔.๘๘
๕๒.๕๓
๓๕.๕๓
๕๔.๕๙
๕๔.๕๕

Combined Ratio

Bank
๘๐

๑๐๐

๑๒๐

๙๕.๗๕
๘๐.๔๑
๑๐๒.๓๒
๙๐.๔๙

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

โดยหลักการพื้นฐานของการประกันภัยแล้ว บริษัทประกันวินาศภัยจะทํา
หน้าที่ในการรับเสี่ยงภัยแทนลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือเกิดความเสียหายแก่ผู้เอา
ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันเอาไว้ ซึ่งจะเรียกว่า การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
เป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทประกันวินาศภัยแต่ละแห่งที่ต้องจ่ายไปจากการรับประกันภัย โดยทั่วไป
มักจะมีการนําค่าสินไหมทดแทนมาเทียบกับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned Premiums) ซึ่งเรียกว่า
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Loss Ratio) อัตราส่วนนี้เป็นส่วนที่บ่งบอกได้ว่า
ในแต่ละปีบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เอาประกันภัยไปเป็นสัดส่วนเท่าใด เมื่อเทียบกับ
เบี้ยประกันภัยที่รับมาจากผู้เอาประกันภัย ถ้าหากอัตราส่วนดังกล่าวมีค่าสูง จะส่งผลให้รายรับหรือผลประกอบการ
ของบริษัทลดลง ในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราส่วนดังกล่าวมีค่าต่ําจะส่งผลให้รายรับหรือผลประกอบการของบริษัท
ดีขึ้น สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ธุรกิจประกันวินาศภัยมีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือ
เป็นรายได้ (Loss Ratio) อยู่ที่ร้อยละ ๔๓.๒๒ ซึ่งกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนักลงทุนไทย
มีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ ๔๗.๗๓
นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักๆ ของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยที่รองลงมาจากค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ (Commissions and Brokerages)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (Operating Expenses) และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (Other Underwriting
Expenses) ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มักถูกนํามาเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Net Written Premiums)
เพื่อให้เห็นถึงสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เรียกว่า อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Expenses Ratio) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อเบี้ยประกันภัยสุทธิ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๕๒.๕๓ ซึ่งกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนักลงทุนไทย มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิสูงที่สุด อยู่ที่ร้อยละ ๕๔.๕๙
Combined Ratio เป็นอัตราส่วนหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัด
ประสิทธิภาพของการรับประกันภัย โดย Combined Ratio ประกอบด้วยอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน อัตราส่วน
ค่าจ้างและบําเหน็จสุทธิ และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานสุทธิ ดังนั้นหาก Combined Ratio ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐๐
แสดงว่า ธุรกิจมีกําไรจากการรับประกันภัย อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดําเนินงานของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๙๗.๗๕ ซึ่งกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น
นักลงทุนไทย มีค่าเฉลี่ย Combined Ratio สูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ ๑๐๒.๓๒
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๒๖

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

(๒.๓) ประเทศไทยมีระดับเงินกองทุนขั้นต่ําที่ต้องดํารงตามกฎหมายและสัดส่วน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติอยู่ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน พิจารณาจาก
(๑) ระดับเงินกองทุนขั้นต่ําที่ต้องดํารงตามกฎหมาย เมื่อเปรียบเทียบระดับ
เงินกองทุนขั้นต่ําที่ต้องดํารงตามกฎหมายของบริษัทประกันภัยไทยกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศ
ไทยมีระดับเงินกองทุนที่ต้องดํารงตามกฎหมายอยู่ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอื่น (บริษัทประกันวินาศภัย
๓๐ ล้านบาท และบริษัทประกันชีวิต ๕๐ ล้านบาท)
ตารางที่ ๗ ตารางเปรียบเทียบการกํากับเงินกองทุนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ประเทศ
ไทย
สิงคโปร์
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม

ระดับเงินกองทุนขั้นต่ําที่ต้องดํารงตามกฎมาย (ล้านบาท)
ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
ตาม RBC แต่ไม่น้อยกว่า
๕๐
๓๐
ตาม RBC แต่ไม่น้อยกว่า
๑๒๕
๑๒๕
ตาม RBC
ไม่มีขั้นต่ํา
ไม่มีขั้นต่ํา
ตาม RBC
ไม่มีขั้นต่ํา
ไม่มีขั้นต่ํา
๑๘๒.๕
๑๘๒.๕
๓๐๐
๑๕๐

ทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา(ล้านบาท)
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
๕๐/๕๐๐
๓๐/๓๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒๘๕
๒๘๕
๗๓๐
๗๓๐
๙๐๐
๔๕๐

แต่หากพิจารณาทุนจดทะเบียนขั้นต่ําของธุรกิจประกันภัยไทย พบว่า บริษัท
ประกันภัยที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ บริษัทประกันชีวิตได้กําหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ําไว้ที่ ๕๐๐ ล้านบาท และ
บริษัทประกันวินาศภัยกําหนดไว้ที่ ๓๐๐ ล้านบาท แต่สําหรับบริษัทประกันภัยที่จัดตั้งขึ้นก่อนปี ๒๕๔๐ ทุนจด
ทะเบียนขั้นต่ําของบริษัทประกันชีวิตจะอยู่ที่ ๕๐ ล้านบาทและทุนจดทะเบียนขั้นต่ําของบริษัทประกันวินาศภัยจะ
อยู่ที่ ๓๐ ล้านบาท ซึ่งถือว่าทุนจดทะเบียนขั้นต่ําของบริษัทประกันภัยไทยอยู่ในระดับต่ําที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
(๒) สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ การกําหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติประเทศไทยจํากัด
สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติในธุรกิจประกันภัยอยู่ที่ร้อยละ ๒๕ ถือว่าอยู่ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค
อาเซียน ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม สามารถให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทประกันภัย
ได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ส่วนมาเลเซียและอินโดนีเซีย เปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้ร้อยละ ๗๐ และร้อยละ
๘๐ ตามลําดับ
ตารางที่ ๘ ตารางเปรียบเทียบข้อกําหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติในบริษัทประกันภัยของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ประเทศ
ไทย
สิงคโปร์
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม

ประกันชีวิต
๒๕%
๑๐๐%
๗๐%
๘๐%
๑๐๐%
๑๐๐%

ประกันวินาศภัย
๒๕%
๑๐๐%
๗๐%
๘๐%
๑๐๐%
๑๐๐%

ระดับเงินกองทุนขั้นต่ําที่ต้องดํารงตามกฎหมายและสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
ของธุรกิจประกันภัยไทยอยู่ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน จึงทําให้บริษัทประกันภัยไทย
มีข้อจํากัดในเรื่องของเงินทุน ความสามารถในการพัฒนาเชิงเทคนิค ความเชี่ยวชาญและการดึงดูดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๒๗

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

ในการแข่งขัน ดังนั้น การเพิ่มระดับเงินกองทุนขั้นต่ําที่ต้องดํารงตามกฎหมายและสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะเป็น
การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทประกันภัยไทยให้มีการปรับตัวเทียบเท่า
มาตรฐานสากล ซึ่งก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ความชํานาญ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บริษัท
ประกันภัยมีความมั่นคงทางการเงินและเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย ตลอดจนเพื่อรองรับความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น
(๒.๔) การประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัย
ในภูมิภาคอาเซียน
(๒.๔.๑) การประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกัน
ชีวิตในภูมิภาคอาเซียน
(๑) สั ด ส่ ว นเบี้ ย ประกั น ชี วิ ต ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ
(Insurance Penetration) ในภูมิภาคอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาพที่ ๑๘ สัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration) ของภูมิภาคอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๖

(%)

๕.๐๐
๓.๑๐

๔

๓.๖๐

๒

๑.๑๐

๐.๗๐

Indonesia

Vietnam

๑.๖๐

๐
Singapore

Malaysia

Thailand

Philippines

ที่มา : Swiss Re, Sigma no.๐๔/๒๐๑๕

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Insurance Penetration) ของภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมี Insurance Penetration
อยู่ในอันดับที่ ๒ ของภูมิภาคอาเซียน โดยมีสัดส่วนร้อยละ ๓.๖๐ รองจากประเทศสิงคโปร์ที่มีสัดส่วนที่
ร้อยละ ๕.๐๐ สําหรับประเทศมาเลเซียมี Insurance Penetration อยู่ในอันดับที่ ๓ มีสัดส่วนร้อยละ ๓.๑๐
(๒) เบี้ยประกันชีวิตต่อประชากร (Insurance Density) ของภูมิภาคอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาพที่ ๑๙ มูลค่าเบี้ยประกันชีวติ ต่อหัว (Insurance Density) ของภูมภิ าคอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เหรียญสหรัฐ

๓,๐๐๐

๒,๘๔๐

๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

๓๓๘

๑๙๘

๔๐

๑๔

๔๔

Malaysia

Thailand

Indonesia

Vietnam

Philippines

๐
Singapore

ที่มา : Swiss Re, Sigma no.๐๔/๒๐๑๕

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๒๘

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มูลค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อหัว (Insurance Density) ซึ่งแสดงให้เห็น
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันชีวิตของประชากร พบว่า ประเทศสิงคโปร์มีมูลค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อหัวสูงที่สุดอยู่ที่
๒,๘๔๐ เหรียญสหรัฐ รองลงมา คือ ประเทศมาเลเซียมีมูลค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อหัวอยู่ที่ ๓๓๘ เหรียญสหรัฐ สําหรับ
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ ๓ มีมูลค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อหัวอยู่ที่ ๑๙๘ เหรียญสหรัฐ
(๒.๔.๒) การประเมินศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกัน
วินาศภัยในภูมิภาคอาเซียน
(๑) สัดส่วนเบี้ยประกันวินาศภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(Insurance Penetration) ในภูมิภาคอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาพที่ ๒๐ สัดส่วนเบี้ยประกันวินาศภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration) ของภูมภิ าคอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๕๗
๓

(%)

๑.๗๐

๑.๖๐

๒

๒.๒๐

๑

๐.๖๐

๐.๗๐

๐.๕๐

Indonesia

Vietnam

Philippines

๐
Singapore

Malaysia

Thailand

ที่มา : Swiss Re, Sigma no.๐๔/๒๐๑๕

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเบี้ยประกันวินาศภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Insurance Penetration) ของภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมี Insurance Penetration
อยู่ในอันดับที่ ๑ ของภูมิภาคอาเซียน โดยมีสัดส่วน ร้อยละ ๒.๒ รองลงมา คือ ประเทศมาเลเซียและประเทศ
สิงคโปร์ที่มีสัดส่วนที่ร้อยละ ๑.๗ และร้อยละ ๑.๖ ตามลําดับ
(๒) มูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยต่อหัว (Insurance Density) ของภูมิภาคอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาพที่ ๒๑ มูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยต่อหัว (Insurance Density) ของภูมภิ าคอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เหรียญสหรัฐ

๑,๐๐๐

๙๑๙

๕๐๐

๑๘๖

๑๒๕

Malaysia

Thailand

๐
Singapore

๒๐

๑๔

๑๔

Indonesia

Vietnam

Philippines

ที่มา : Swiss Re, Sigma no.๐๔/๒๐๑๕

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยต่อหัว (Insurance Density) ซึ่งแสดง
ให้เห็นค่าใช้จ่ายด้านการประกันวินาศภัยของประชากร พบว่า ประเทศสิงคโปร์มีมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยต่อหัวสูง
ที่สุดอยู่ที่ ๙๑๙ เหรียญสหรัฐ รองลงมา คือ ประเทศมาเลเซียมีมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยต่อหัวอยู่ที่ ๑๘๖ เหรียญ
สหรัฐ สําหรับประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ ๓ มีมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยต่อหัวอยู่ที่ ๑๒๕ เหรียญสหรัฐ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๒๙

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

(๒.๕) สัดส่วนผลิตภัณฑ์ประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน
(๑) ธุรกิจประกันชีวิต
ภาพที่ ๒๒ สัดส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในภูมภิ าคอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
Vietnam
Philippines
Indonesia
Thailand
Malaysia
Singapore

๗๙%

๒๑%

๕๕%
๔๖%

๔๕%
๕๔%
๙๙%

๑%

๖๘%

๓๒%
๘๐%

๐%

๑๐%

๒๐%

๓๐%

๒๐%

๔๐%

๕๐%

Non-Linked

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

Linked

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

เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของแต่ละประเทศในภูมิภาค
อาเซียน พบว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในประเทศอื่นๆ แต่สําหรับ
ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนยังไม่ได้รับความนิยม จึงมีสัดส่วนที่น้อยมากเพียงร้อยละ ๑
เท่านั้น
(๒) ธุรกิจประกันวินาศภัย
ภาพที่ ๒๓ สัดส่วนผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยในภูมภิ าคอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
Vietnam
Philippines
Indonesia
Thailand
Malaysia
Singapore

๒๘%
๓๐%
๓๔%
๑๕% ๓%
๑๘%
๑๑%
๑๑%
๑๑%
๐%

๑๐%
Property

๒๐%

๑๐%
๑๑%
๘%

๓๔%
๓๒%
๓๗%
๕๙%
๔๘%

๓๕%
๓๐%

Transportation

๔๐%

๑๔%
๕๐%

Automobile

๖๐%

๗๐%

Accident & Health

๑๘%
๒๓%
๑๔%
๑๕%
๑๔%
๒๘%
๘๐%

๑๐%
๔%
๗%
๗%
๙%

๙๐%

๑๐๐%

Others

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

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในทุก
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย การประกันภัยรถยนต์ มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๕๙ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ
เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนไม่ต่างกันมากนัก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๓๐

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

(๒.๖) ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทประกันภัยไทย
เมื่อเทียบกับสิงคโปร์และมาเลเซีย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า
(๑) ธุรกิจประกันชีวิต เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและความสามารถ
ในการทํากําไรของบริษัทประกันชีวิต ใน ๓ ประเทศ คือ ประเทศไทย (๒๔ บริษัท) สิงคโปร์ (๑๙ บริษัท) และ
มาเลเซีย (๑๓ บริษัท) รวมทั้งหมด ๕๖ บริษัท โดยพิจารณาจาก
(๑.๑) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity Ratio : ROE)
แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดําเนินการของกิจการนั้น
ในอัตราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหากําไรสูงด้วย
ภาพที่ ๒๔ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity Ratio : ROE) ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย
๑๐๐%
๕๐%
๐%
Average = ๑๐.๐๓%

-๕๐%
-๑๐๐%
-๑๕๐%

Average

Malaysia

Singapore

Thailand

ที่มา: รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY ๒๕๕๖

เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของธุรกิจประกันชีวิต
ของประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ ๑๐.๐๓ และ
มีบริษัทประกันชีวิตที่มี ROE สูงกว่าค่าเฉลี่ย จํานวน ๒๔ บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิตไทย ๘ บริษัท สิงคโปร์
๘ บริษัท และมาเลเซีย ๘ บริษัท และมีบริษัทประกันชีวิตที่มี ROE ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย จํานวน ๓๒ บริษัท เป็นบริษัท
ประกันชีวิตไทย ๑๖ บริษัท สิงคโปร์ ๑๑ บริษัท และมาเลเซีย ๕ บริษัท ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า บริษัทประกันชีวิต
ไทยร้อยละ ๖๗ มีค่า ROE ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
(๑.๒) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA) แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ในการดําเนินงานว่าให้ผลตอบแทนจากการ
ดําเนินงานได้มากน้อยเพียงใด หากมีค่าสูงแสดงถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพที่ ๒๕ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA) ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย
๔๐%
๒๐%
๐%
-๒๐%
-๔๐%
-๖๐%
-๘๐%
-๑๐๐%

Average = ๑.๖๐%

Malaysia

Singapore

Thailand

average

ที่มา: รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๓๑

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทประกันชีวิต
ของประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ ๑.๖ และ
มีบริษัทประกันชีวิตที่มี ROA สูงกว่าค่าเฉลี่ย จํานวน ๓๑ บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิตไทย ๑๐ บริษัท มาเลเซีย
๑๓ บริษัท และสิงคโปร์ ๘ บริษัท และมีบริษัทประกันชีวิตที่มี ROA ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย จํานวน ๒๕ บริษัท เป็นบริษัท
ประกันชีวิตไทย ๑๔ บริษัท มาเลเซีย ๐ บริษัท และสิงคโปร์ ๑๑ บริษัท ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า บริษัทประกันชีวิต
ไทยร้อยละ ๕๘ มีค่า ROA ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
(๑.๓) อัตราส่วนในการทํากําไร (Profit Ratio) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของบริษัทในการทํากําไร หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้ว โดยคํานวณ
มาจาก กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง*๑๐๐
ภาพที่ ๒๖ อัตราส่วนในการทํากําไร (Profit Ratio) ของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย
๑๑๐%
๖๐%
๑๐%
-๔๐%

Average = ๖.๕๒%
Average

Malaysia

Singapore

Thailand

ที่มา: รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY ๒๕๕๖

เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนในการทํากําไรของบริษัทประกันชีวิตของประเทศ
ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนในการทํากําไรอยู่ที่ร้อยละ ๖.๕๒ และมีบริษัทประกันชีวิตที่มี
profit ratio สูงกว่าค่าเฉลี่ย อยู่จํานวน ๒๗ บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิตไทย ๑๐ บริษัท มาเลเซีย ๙ บริษัทและ
สิงคโปร์ ๘ บริษัท และมีบริษัทประกันชีวิตที่มี profit ratio ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย อยู่จํานวน ๒๙ บริษัท เป็นบริษัท
ประกันชีวิตไทย ๑๔ บริษัท มาเลเซีย ๔ บริษัทและสิงคโปร์ ๑๑ บริษัท ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า บริษัทประกันชีวิต
ไทยร้อยละ ๕๘ มี profit ratio ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
ดังนั้น จากการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร
ของธุรกิจประกันชีวิตของ ๓ ประเทศ พบว่า ธุรกิจประกันชีวิตของมาเลเซียมีผลการดําเนินงานและความสามารถ
ในการทํากําไรดีที่สุด หากพิจารณาค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) พบว่า ธุรกิจประกันชีวิตไทยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ ๐.๑๖ ซึ่งมีผลการดําเนินงานที่สูงกว่าธุรกิจประกันชีวิตของสิงคโปร์ที่มีค่าเฉลี่ย ROA อยู่ที่ร้อยละ -๔.๘๑
แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันภัยไทยมีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และความสามารถในการทํากําไร
ต่ํากว่าอีก ๒ ประเทศ จึงสรุปได้ว่า ในภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตของประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ มีผลการดําเนินงาน
และความสามารถในการทํากําไรดีกว่าธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
(๒) ธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและความสามารถ
ในการทํากําไรของบริษัทประกันวินาศภัย ใน ๓ ประเทศ คือ ประเทศไทย (๖๐ บริษัท) สิงคโปร์ (๕๐ บริษัท) และ
มาเลเซีย (๒๗ บริษัท) รวมทั้งหมด ๑๓๗ บริษัท โดยพิจารณาจาก ROE ROA และอัตราการทํากําไร พบว่า
(๒.๑) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity Ratio : ROE)
แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดําเนินการของกิจการนั้น
ในอัตราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูง แสดงถึงประสิทธิภาพในการหากําไรสูงด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๓๒

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ภาพที่ ๒๗ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity Ratio : ROE) ของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย
๑๐๐%
๐%

Average = ๔.๐๗%

-๑๐๐%
-๒๐๐%
-๓๐๐%
-๔๐๐%
Malaysia

Singapore

Thailand

average

ที่มา: รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY ๒๕๕๖

เมื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของธุรกิจประกันวินาศภัย
ประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๗ ค่าเฉลี่ย ROE
อยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๗ และมีบริษัทประกันวินาศภัยที่มี ROE สูงกว่าค่าเฉลี่ย จํานวน ๘๔ บริษัท เป็นบริษัทประกัน
วินาศภัยไทย ๒๙ บริษัท สิงคโปร์ ๓๒ บริษัท และมาเลเซีย ๒๓ บริษัท และมีบริษัทประกันวินาศภัยที่มี ROE ต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ย จํานวน ๕๓ บริษัท เป็นบริษัทประกันวินาศภัยไทย ๓๑ บริษัท สิงคโปร์ ๑๘ บริษัท และมาเลเซีย ๔ บริษัท
ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า บริษัทประกันวินาศภัยไทยร้อยละ ๕๒ มีค่า ROE ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
(๒.๒) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA)
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ในการดําเนินงานว่าให้ผลตอบแทนจาก
การดําเนินงานได้มากน้อยเพียงใด หากมีค่าสูงแสดงถึงการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพที่ ๒๘ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets : ROA) ของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย
๓๐%
๒๐%
๑๐%
๐%
-๑๐%
-๒๐%
-๓๐%
-๔๐%

Average = ๒.๘๑%

Malaysia

Singapore

Thailand

Average

ที่มา: รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY ๒๕๕๖

เมื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของธุรกิจประกันวินาศภัยของ
ประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ ๒.๘๑ และมีบริษัท
ประกันวินาศภัยที่มี ROA สูงกว่าค่าเฉลี่ย จํานวน ๖๙ บริษัท เป็นบริษัทประกันวินาศภัยไทย ๑๗ บริษัท มาเลเซีย
๑๙ บริษัท และสิงคโปร์ ๓๓ บริษัทและมีบริษัทประกันวินาศภัยที่มี ROA ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย จํานวน ๖๘ บริษัท
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยไทย ๔๓ บริษัท มาเลเซีย ๘ บริษัท และสิงคโปร์ ๑๗ บริษัท ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า บริษัท
ประกันวินาศภัยไทยร้อยละ ๗๒ มีค่า ROA ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๓๓

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

(๒.๓) อัตราส่วนในการทํากําไร (Profit Ratio) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของบริษัทในการทํากําไร หลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งภาษีเงินได้หมดแล้ว โดยคํานวณ
มาจาก กําไร (ขาดทุน) สุทธิ/เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง*๑๐๐
ภาพที่ ๒๙ ความสามารถในการทํากําไร (Profit Ratio) ของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย
๓๐๐%
๒๐๐%
๑๐๐%
๐%
-๑๐๐%
-๒๐๐%
-๓๐๐%
-๔๐๐%
-๕๐๐%

Average = ๖%

Malaysia

singapore

Thailand

Average

ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY ๒๕๕๖

เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนในการทํากําไรของบริษัทประกันวินาศภัยของ
ประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนในการทํากําไรอยู่ที่ร้อยละ ๖ และและมีบริษัทประกัน
วินาศภัยที่มี profit ratio สูงกว่าค่าเฉลี่ย จํานวน ๗๓ บริษัท เป็นบริษัทประกันวินาศภัยไทย ๒๑ บริษัท มาเลเซีย
๒๔ บริษัท และสิงคโปร์ ๒๘ บริษัท และบริษัทประกันวินาศภัยที่มี profit ratio ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย จํานวน ๖๔ บริษัท
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยไทย ๓๙ บริษัท สิงคโปร์ ๒๒ บริษัท และมาเลเซีย ๓ บริษัท ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า
บริษัทประกันวินาศภัยไทยร้อยละ ๖๕ มี profit ratio ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย
ดังนั้น ในภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
(ROE) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และความสามารถในการทํากําไรต่ํากว่าธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศ
มาเลเซียและสิงค์โปร์
(๒.๗) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิของธุรกิจประกันภัยไทย
เมื่อเทียบกับสิงคโปร์และมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕
ภาพที่ ๓๐ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ -๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๒

๑๗% ๓๓% ๑๗%๒๑%

ประเทศสิงคโปร์

๓๓%

ปี ๒๕๕๓

๒๙%

ปี ๒๕๕๔

๓๔%๓๓%

ประเทศมาเลเซีย

ปี ๒๕๕๕

๒๘% ๒๖% ๒๖% ๒๖%

ประเทศไทย

ที่มา : รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๓๔

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

(๑) ธุรกิจประกันชีวิต เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกัน
ชีวิตรับสุทธิของธุรกิจประกันชีวิตไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ พบว่า ธุรกิจประกัน
ชีวิตของมาเลเซียมีค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ ๓๒ รองลงมา
คือ ธุรกิจประกันภัยไทยและสิงคโปร์ ตามลําดับ โดยมีค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันชีวิตรับ
สุทธิอยู่ที่ร้อยละ ๒๗ และร้อยละ ๒๒ ตามลําดับ
ภาพที่ ๓๑ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันวินาศภัยรับสุทธิของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย สิงคโปร์และมาเลเซีย
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ -๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๒

๓๓% ๓๔% ๓๕% ๓๘%

ประเทศสิงคโปร์

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

๓๖% ๓๓% ๓๐% ๓๐%

ประเทศมาเลเซีย

ปี ๒๕๕๕

๔๓% ๔๓% ๔๐% ๔๐%

ประเทศไทย

ที่มา: รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพแวดล้อมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย, EY ๒๕๕๖

(๒) ธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจต่อ
เบี้ยประกันวินาศภัยรับสุทธิของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕
พบว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยไทย มีค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันวินาศภัยรับสุทธิสูงที่สุดอยู่ที่
ร้อยละ ๔๒ รองลงมา คือ ธุรกิจประกันวินาศภัยของสิงคโปร์ และมาเลเซียโดยมีค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
ธุรกิจต่อเบี้ยประกันวินาศภัยรับสุทธิอยู่ที่ร้อยละ ๓๕ และร้อยละ ๓๒ ตามลําดับ
ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจประกันภัยไทยมีต้นทุนในการประกอบธุรกิจสูง
โดยเฉพาะธุรกิจประกันวินาศภัย จึงส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจ
(๒.๘) เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจประกันภัยไทยไม่เทียบเท่ามาตรฐานสากล
เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจประกันภัยไทย กําหนดให้เปิดเผยเพียงข้อมูล
ฐานะการเงินและการดําเนินงานในเชิงปริมาณ แต่หากเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล (ICP ๒๐) และประเทศใน
ภูมิภาค อาทิ สิงคโปร์ และมาเลเซีย จะพบว่า การเปิดเผยข้อมูลในการดําเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต้องเป็นการ
สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และเข้าใจความเสี่ยง และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของผู้รับประกันภัย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรับทราบและประกอบการตัดสินใจดําเนินการใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยนั้นๆได้อย่างเหมาะสม

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๓๕

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ตารางที่ ๙ ตารางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันภัยไทยเทียบกับประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์

เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูล

ประเทศไทย
ประเทศมาเลเซีย
พ.ร.บ.ประกันชีวิตและวินาศภัย กําหนดให้เปิดเผยข้อมูลในเรื่อง
กําหนดให้นายทะเบียนมี
ต่างๆ เช่น
อํานาจ สั่งให้บริษัทประกันภัย ๑. การกํากับดูแลกิจการ โดยผูร้ ับ
เปิดเผยฐานะการเงินและการ ประกันภัยต้องเปิดเผยเกี่ยวกับ
ดําเนินงานเพื่อให้ประชาชน
แนวทางการกํากับดูแลกิจการ
ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ภายใต้หัวข้อ"บรรษัทภิบาล”
ฐานะการเงินและการ
ในรายงานคณะกรรมการที่แนบมา
ดําเนินงาน ซึ่งปัจจุบัน
ด้วยบัญชีประจําปีและผลตอบแทน
กําหนดให้บริษัทต้องเปิดเผย ประจําปี
ฐานะการเงินและผลการ
๒. รายการธุรกิจที่เกีย่ วข้องกันโดย
ดําเนินงานรายปีและ
เปิดเผยรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน
รายไตรมาส โดยเปรียบเทียบ ตามมาตรฐานที่กําหนดโดย
กับระยะเวลาเดียวกันของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
งวดที่ผ่านมา โดยข้อมูล
ของมาเลเซีย (MASB)
ดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน
๓. ผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยปิดเผย
มีความชัดเจนเพียงพอต่อ
ข้อมูลให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับ
การตัดสินใจ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา
คุ้มครอง เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์
๔. ฐานะทางการเงิน

ประเทศสิงคโปร์
๑. กําหนดให้ผู้รับประกันภัย
เปิดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
ครอบคลุม และเพียงพอในเวลาที่
เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์และ
ผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจประกันภัยเห็น
ภาพที่ชัดเจนของการดําเนินธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน และฐานะ
การเงินของผู้รับประกันภัย โดยการ
เปิดเผยดังกล่าวจะทําให้ประชาชน
ทั่วไปเข้าใจถึงความเสี่ยงที่มีอยู่
และวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
นั้นๆ
๒. การเปิดเผยดังกล่าว
ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ อาทิ การกํากับดูแล
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัท การดําเนินธุรกิจ
ประกันภัย และฐานะการเงินของ
บริษัทประกันภัย

(๓) การประกันภัยยังไม่กระจายไปสู่ประชาชนทุกระดับ
(๓.๑) การเข้าถึงประชาชนและการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเห็นว่า ระบบ
ประกันภัยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยง และเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนยังมีช่องว่างอีกมาก โดยพิจารณาจากการถือครองกรมธรรม์ประกันภัยของประชาชนส่วนใหญ่
จะกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองและในจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น จากข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า สัดส่วนกรมธรรม์
ประกันภัย ส่วนใหญ่ จะกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด มีสัดส่วนถึงร้อยละ ๔๖.๓๓ รองลงมา คือ
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๔ และร้อยละ ๑๔.๕๐ ตามลําดับ
ภาพที่ ๓๒ สัดส่วนกรมธรรม์ประกันภัยแยกตามภูมภิ าคของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗.๓๖%
๑๔.๕๐%
ภาคเหนือ
๑๑.๐๗%

กรุง เทพมหานคร
๔๖.๓๓%

ภาคกลาง
๒๐.๗๔%

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๓๖

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

(๓.๒) ผลิตภัณฑ์ประกันภัยขาดความหลากหลายไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
(๑) ธุรกิจประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและช่องทางการจําหน่ายยังคงเน้น
รูปแบบเดิม โดยธุรกิจประกันชีวิต ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ประเภท
สามัญ โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึงร้อยละ ๘๔.๐๗
ภาพที่ ๓๓ สัดส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบ่งตามเบี้ยประกันชีวติ รับตรง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
อุบัติเหตุ
กลุ่ม ๑.๑๖%
๑๑.๒๒%

อุตสาหกรรม
๑.๕๕%

สามัญ
๘๖.๐๗%

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

แต่สําหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน (Investment Linked)
ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลาย เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ ที่ทั้งผู้จําหน่ายและผู้ซื้อต้องมีความรู้ในเรื่องการลงทุน
ประกอบกับผลประโยชน์ทางด้านภาษี แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์นี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นในระยะยาว เนื่องจาก
ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนมากขึ้น ดังนั้น การผลักดันให้การประกันภัยเข้าสู่ประชาชนทุกระดับ
นอกจากจะคํานึงถึงสภาพความเสี่ยงแล้วจะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยที่มีระดับ
เบี้ยประกันภัย และระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สอดคล้องกับรายได้ของประชากรด้วย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบบํานาญ แม้ว่าจะมีการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ได้รับความนิยม ทั้งนี้ อาจมี
สาเหตุมาจากเบี้ยประกันภัยมีราคาสูง เนื่องจากต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยตามผลประโยชน์ที่ต้องการรวมถึงต้องจ่าย
เบี้ยประกันภัยระยะยาว
ภาพที่ ๓๔ ส่วนแบ่งตลาดแยกตามผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗
รถยนต์

๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

ทรัพย์สิน

อุบัติเหตุ

อัคคีภัย

สุขภาพ

ทะเลและขนส่ง

อื่นๆ

๑๓.๕๑
๓.๗๙
๒.๑๑
๗.๐๔
๗.๑๙
๕.๔๔

๑๒.๔๖
๓.๙๕
๒.๗๑
๗.๐๖
๘.๐๓
๕.๔๒

๑๑.๒๑
๓.๓๑
๓.๒๐
๗.๐๕
๙.๔๒
๖.๓๕

๘.๖๙
๓.๔๖
๓.๓๖
๖.๒๙
๑๐.๒๒
๘.๓๓

๗.๗๒
๓.๒๙
๓.๖๒
๕.๗๕
๑๑.๓๔
๘.๙๐

๗.๓๘
๒.๘๙
๓.๒๓
๕.๔๔
๑๑.๔๔
๑๑.๗๓

๖.๔๗
๒.๖๑
๒.๙๘
๕.๘๒
๑๑.๔๘
๑๒.๓๑

๖.๕๑
๒.๕๗
๓.๔๓
๕.๓๙
๑๒.๐๔
๑๒.๖๐

๖๐.๙๑

๖๐.๓๗

๕๙.๔๘

๕๙.๖๕

๕๙.๓๗

๕๗.๘๙

๕๘.๓๓

๕๗.๔๔

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๓๗

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

(๒) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่มีบทบาทสูงสุดมา
โดยตลอด คือ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ มีส่วนแบ่งเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงร้อยละ ๕๗.๔๒ มีมูลค่าเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๔๔ ล้านบาท ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นผู้นําด้านการประกันภัยรถยนต์
ส่วนมากจะเป็นบริษัทในกลุ่มไทยซึ่งมีความเข้มแข็งด้านการให้บริการหลังการขาย เช่น การพิจารณาค่าสินไหม
ทดแทน และเครือข่ายการซ่อม
(๓.๓) ระดับรายได้ของประชากร
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดกลุ่มระดับรายได้ของ
ประชากรออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้สามารถแบ่งออกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้
๑) กลุ่มรายได้สูง คือ กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๐ ของประชากรไทยทั้งหมด
๒) กลุ่มรายได้ปานกลาง-สูง คือ กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง ๑๕,๐๐๑
บาทถึง ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๐ ของประชากรไทยทั้งหมด
๓) กลุ่มรายได้ปานกลาง-ต่ํา คือ กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง
๓,๐๐๐ บาทถึง ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๐ ของประชากรไทยทั้งหมด
๔) กลุ่มรายได้ต่ํา คือ กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า ๓,๐๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๔๐ ของประชากรไทยทั้งหมด
ภาพที่ ๓๕ สัดส่วนประชากรไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามระดับรายได้
รายได้ต่ํา รายได้สูง รายได้ปานกลาง - สูง
๑๒.๓๙% ๔.๓๐%
๑๒.๒๙%

รายได้ปานกลาง - ต่ํา
๗๑.๐๓%

ที่มา : การสํารวจภาวะเศรษฐกิจกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๖, สํานักงานสถิติแห่งชาติ

ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การประกันภัยยังไม่สามารถกระจายและเข้าถึงประชาชนได้ทั่วทุกกลุ่ม
คือ ความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย เนื่องจากประชากรไทยส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง - ต่ํา
ถึงรายได้ต่ํา (มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๐ ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น จึงเป็น
ข้อจํากัดสําคัญในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยของประชาชน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมถึงช่องทาง
การเข้าถึงในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ตอบสนองเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีกําลังซื้อ หรือมีรายได้ อยู่ในระดับปานกลาง-สูง ถึง
รายได้สูง (มีรายได้ต่อเดือนเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท) หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ ๑๖.๕๐ ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับรายย่อย จึงมีความจําเป็นเพื่อให้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึงการประกันภัย
และใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินด้วยตนเอง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๓๘

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

(๔) โครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยไม่เอื้อต่อการแข่งขัน
(๔.๑) บทบาทของภาครัฐ
(๑) มาตรการทางภาษี การสนับสนุนธุรกิจประกันภัยของภาครัฐในปัจจุบัน
เป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันค่าเบี้ยประกันภัยที่กรมสรรพากรยินยอมให้ผู้มีเงินได้
นํามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี ๓ ประเภทหลักๆ ได้แก่
(๑.๑) ค่าเบี้ยประกันชีวิต โดยนํามาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑.๒) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา โดยนํามาหักลดหย่อนได้
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(๑.๓) ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญ โดยนํามาหักลดหย่อนได้ตามที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินได้และต้องไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) บูรณาการกับภาครัฐในการนําการประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อสาธารณะ อาทิเช่น การประกันภัยสําหรับรถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสารสาธารณะ
สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง และอาคารสาธารณะ รวมถึงการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
(๔.๒) ผลการสํารวจทัศนคติของนักเรียน นักศึกษาต่ออาชีพประกันภัย โดย
Chartered Insurance Institute’s (CII) จากกลุ่มตัวอย่าง ๑,๗๕๕ คน พบว่า มีเพียงร้อยละ ๑ สนใจเข้าทํางาน
ในสาขาประกันภัย ในขณะที่ร้อยละ ๑๕ สนใจเข้าทํางานในสาขาการเงิน และร้อยละ ๒๒ สนใจทํางานด้านการ
บริการวิชาชีพ รวมถึงกฎหมายและบัญชี โดยมีสาเหตุมาจากนักเรียนและนักศึกษาเห็นว่า อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันภัยเป็นอาชีพที่ไม่น่าสนใจและมีความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยน้อยมาก จึงขาดความสนใจในการเข้าสู่อาชีพ
ประกันภัย และส่งผลถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรประกันภัย
(๔.๓) ฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System) ที่จะมีส่วน
ช่วยสนับสนุนการกํากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ด้านการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย พฤติกรรมทาง
การตลาดในการรับประกันภัยและการจัดการด้านสินไหมทดแทน การประมาณการเงินสํารองประกันภัย การบริหาร
ความเสี่ยง และการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงเพื่อรองรับการผ่อนคลายการกํากับอัตราเบี้ยประกันภัย
ในอนาคต สามารถยกระดับการดําเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีความมั่นคง มีการบริหารงานที่ดี ตลอดจน
เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมโดยรวมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันฐานข้อมูล
กลางด้านการประกันภัยยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์
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(๔.๔) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ขึ้นทะเบียนกับ คปภ.
• มีผลบังคับ
๑) นักคณิตศาสตร์ที่เป็น
Fellow of SOAT
- Fellow จากสมาคม
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- Fellow กิตติมศักดิ์
๒) นักคณิตศาสตร์ทั่วไป ที่
ไม่ได้เป็น Fellow of SOAT
• ขาดอายุ

บริษัทประกันชีวิต (คน)
๑๐๖
๖๗
๓๒

บริษัทประกันวินาศภัย (คน)
๘๖
๕๓
๒๒

๒๕
(ต่างชาติ ๑๗ คน คนไทย ๘ คน)
๗
๓๕

๒๐
(ต่างชาติ ๑๖ คน คนไทย ๔ คน)
๒
๓๑

๓๙

๓๓
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
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นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีบทบาทสําคัญต่อทุกภาคธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคบริการทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัย สถาบันการเงินต่างๆ ธนาคารพาณิชย์
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับอุตสาหกรรมประกันภัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการคิดรูปแบบ
กรมธรรม์ต่างๆ กําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และคอยติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ พร้อมกับ
ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัท นอกจากนี้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยยังคอย
ดูแลเงินกองทุนของบริษัทให้เพียงพอสําหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนให้คําแนะนําด้านการลงทุน
สินทรัพย์ต่างๆ
จากข้อมูลที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ พบว่า มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีสัญชาติไทยระดับเฟลโล จํานวน
๘ คน ซึ่ง ๒ ใน ๘ คน ทํางานในต่างประเทศ เหลือเพียง ๖ คนที่ทํางานอยู่ในประเทศไทย แต่เทียบกับจํานวนบริษัท
ประกันวินาศภัย ๖๒ บริษัท และบริษัทประกันชีวิต ๒๔ บริษัท จึงทําให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยขาดแคลน แม้ว่า
ปัจจุบันจะมีผู้สนใจและเห็นความสําคัญของการประกันภัยเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา แต่ยังน้อยเมื่อเทียบกับ
อารยประเทศ จึงเห็นได้ว่า ธุรกิจประกันภัยไทยยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากและ ประเทศไทยต้องเข้าสู่การเปิดเสรี
สาขาการประกันภัยภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ที่ส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยต้องมีการแข่งขันที่สูงขึ้น
และมีความต้องการบุคลากรด้านประกันภัยโดยเฉพาะนักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย
---------------------------------------

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๔๐

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

บทที่ ๓
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
...................................
๑) แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๑.๑ เป้าหมายของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ จากการประเมินระบบประกันภัยไทย
ในปัจจุบัน และความท้าทายในอนาคตที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า ธุรกิจประกันภัยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แต่หากพิจารณาในเชิงคุณภาพ พบว่า ธุรกิจประกันภัยไทยยังมีข้อจํากัดอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องคุณภาพของบุคลากรซึ่งมีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจประกันภัยร่วมกับการที่ธุรกิจประกันภัยไทย
ต้องมีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ก้าวทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นพลวัตร อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจประกันภัยไทยในอนาคต จําเป็นต้องมุ่งไปสู่การกํากับพฤติกรรม
ทางตลาด (Market Conduct) นั่นคือ ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมจากระบบประกันภัย
ตั้งแต่ก่อนซื้อ ระหว่างซื้อ และหลังซื้อ จึงได้กําหนดเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓
ที่ต้องการมุ่งเน้นให้ ระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน
โดยคาดหวังให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
• ระบบประกันภัยมีความมั่นคง และดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
• ประชาชนมีความรู้ และตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัย
• สภาพแวดล้อมในระบบประกันภัยเอื้อต่อการแข่งขัน
๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันภัย
แนวทางการพัฒนา

เป้าหมายของแผนพัฒนาการประกันภัย

การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย

• ระบบประกันภัยมีความมั่นคง และดําเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
• ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความสําคัญ
ของการประกันภัย
• สภาพแวดล้อมในระบบประกันภัยเอื้อต่อการ
แข่งขัน

การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน
การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันภัย ออกเป็น
๔ ยุทธศาสตร์หลัก โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีมาตรการสําคัญที่จะดําเนินการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย
เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง เข้มแข็งทางการเงิน มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่
เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์ที่สําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
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๑. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงเข้มแข็งทางการเงิน
และมีขีดความสามารถในการรับประกันภัยตลอดจนเพื่อรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยดําเนินการ
ดังนี้
๑.๑ ยกระดับมาตรฐานเงินกองทุน เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงทางการเงิน และ
มีแนวทางการกํากับเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการ
๑.๑.๑ พัฒนากรอบการกํากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ ๒ (RBC๒)
เพื่อเตรียมการยกระดับเข้าสู่ความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดํารงตามกฎหมายให้อยู่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๙๙.๕
๑.๑.๒ กําหนดให้บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงภายในของบริษัท (Own Risk and
Solvency Assessment)
๑.๑.๓ ศึกษาแนวทางการแยกเงินกองทุนในส่วนของผู้เอาประกันภัย (Insurance fund)
และเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ fund) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดนโยบายของ
ผู้บริหารในการปรับปรุงโครงสร้างการกํากับดูแล
๑.๒ ผ่อนคลายข้อจํากัดในสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัย มีช่องทาง
การระดมทุนที่หลากหลาย และมีการถ่ายโอนระบบงาน ความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (Knowledge Transfer)
โดยการ
๑.๒.๑ ศึกษาแนวทางการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมประกันภัย และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติของบริษัทประกันภัย โดยการศึกษาและวิเคราะห์
สภาพธุรกิจ หลักเกณฑ์การกํากับดูแลผู้ถือหุ้นต่างชาติของประเทศต่างๆ รวมถึงรายละเอียด กระบวนการและ
ขั้นตอนในการดําเนินการ เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมีผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินกว่า
๔๙%
๑.๒.๒ ผลักดันการแก้ไขกฎหมายแม่บทเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถ
เพิ่มสัดส่วนลงทุนในธุรกิจประกันภัยไทย
๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของบริษัทประกันภัย โดยการ
๑.๓.๑ ทบทวนกฎเกณฑ์ ระเบียบให้มีความกระชับและทันสมัย เพื่อลดความซ้ําซ้อนและ
อุปสรรคในการแข่งขัน
๑.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย โดยส่งเสริมให้บริษัท
ประกันภัยใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ เพื่อให้บริการสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Insource) และเปิดโอกาส
ให้สามารถใช้บริการจากบุคคลภายนอกในระบบที่จําเป็นได้ (Outsource)
๑.๓.๓ นําเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพและรูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจประกันภัย
เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Digital Business
๑.๓.๔ ศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย
เพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
๒. ยกระดับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการ
ที่ดีและให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของบริษัทประกันภัย มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมต่อหน้าที่รับผิดชอบ โดยดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงมีการกําหนดแผนธุรกิจที่คํานึงถึงความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง โดยการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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กําหนดกรอบและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล เช่น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัย
๒.๒ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลักของธุรกิจประกันภัย เพื่อให้บริษัท
ประกันภัยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จําเป็นและสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักของบริษัท เช่น การออกแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การประกันภัยต่อ
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นต้น
๒.๓ กําหนดคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมของผู้มีอํานาจในการจัดการ (Significant
Person) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอํานาจในการจัดการบริษัท มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
และมีความซื่อสัตย์ต่อภารกิจ โดยการ
๒.๓.๑ ผลักดันการแก้ไขกฎหมายให้สํานักงาน คปภ. มีอํานาจในการกําหนดคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอํานาจในการจัดการบริษัท และมีอํานาจในการให้ความเห็นชอบ
๒.๓.๒ หารือร่วมกับภาคธุรกิจในการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องคุณสมบัติและความสามารถ
เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอํานาจในการจัดการบริษัท เช่น กําหนดเป็นเงื่อนไขพิเศษในการ
พิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และเป็นคะแนนพิเศษในการตัดสินรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจําปี เป็นต้น
๒.๔ ยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลในการดําเนินธุรกิจ โดยผลักดันให้บริษัทประกันภัยเปิดเผย
สารสนเทศที่ครอบคลุมเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เห็นภาพที่ชัดเจนของการ
ดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนวินัยตลาด
(Market discipline) และยกระดับความรู้ด้านประกันภัยโดยครอบคลุมสารสนเทศใน ๒ ลักษณะ
๑) รายงานทางการเงิน
๒) Company Profile และข้อมูลผลการดําเนินงาน
• ข้อมูลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง(ไตรมาส)
• ผลการดําเนินงาน(ไตรมาส)
• Corporate Governance Framework
๓. ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย เพื่อให้ระบบประกันภัยมีการดําเนินการ
และให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมและประชาชนมีความเชื่อมั่น โดยดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ พัฒนาการกํากับช่องทางการจําหน่าย
๓.๑.๑ พัฒนาแนวทางการกํากับและตรวจสอบคนกลางประกันภัย
๓.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยมีระบบในการควบคุมคุณภาพการขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
๓.๒ ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสินไหม และการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย
ที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน
๓.๒.๑ พัฒนามาตรฐานของระบบงานและบุคลากรในการจัดการสินไหม และเรื่องร้องเรียน
๓.๒.๒ ผลักดันให้ภาคธุรกิจมีการนําระบบไปใช้อย่างสมบูรณ์ ผ่านการออกแนวปฏิบัติหรือ
ประกาศฯ พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาให้บริษัทเตรียมการและทดสอบระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจสิทธิ สามารถเข้าถึงการประกันภัย และเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์ที่สําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนั กถึ งความสํ าคั ญของการประกั นภั ย และใช้ ประกั นภั ยเป็ นเครื่ องมื อในการบริ หารความเสี่ ยงให้ กับชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และภาคเอกชนในการเสริมสร้างความรู้ด้านการ
ประกั นภั ย เพื่ อผลั กดั นการให้ ความรู้ ด้ านการประกั นภั ยและการถ่ ายทอดความรู้ ไปยั งสาธารณชน โดยการพั ฒ นา
เครื่ อ งมื อ รู ป แบบ วิ ธี ก าร และสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นการให้ ค วามรู้ ด้ า นการประกั น ภั ย ที่ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
๑) กลุ่มประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนรวมถึง
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย สามารถเลือก
การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับตนเองและครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม

๒) กลุ่มเยาวชน นิสติ นักศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มเยาวชน นิสิต
นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันภัยและสิทธิประโยชน์ทจี่ ะได้รับตาม
สัญญาประกันภัย พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้
การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับตนเองและครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการบ่ม
เพาะให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาที่มีความ
สนใจเลือกเรียนด้านการประกันภัยและเลือก
เรียนในสายการเรียนเพื่อเตรียมเข้าสู่
อุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคต
๓) กลุ่มผู้ประกอบการ/SMEs
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ/
SMEs มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันภัย และสิทธิประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
ตามสัญญาประกันภัย พร้อมทั้งสามารถ
เลือกใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการ

เนื้อหาสาระ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
(การประกันภัยคืออะไร มีกี่ประเภท
จะเลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับตนเอง)
- ความเสี่ยงของตนเอง ความสําคัญของ
การวางแผนการออม และการบริหาร
ความเสี่ยง
- หลักการประกันภัย สิทธิ หน้าที่ และ
ประโยชน์ที่จะได้รบั
- ประเภทและของการประกันชีวิตและ
การประกันวินาศภัยแต่ละประเภท
- ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ผลประโยชน์/ความคุ้มครอง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
(การประกันภัยคืออะไร มีกี่ประเภท
จะเลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับตนเอง)
- ความเสี่ยงของตนเอง การวางแผนการ
ออม และการบริหารความเสี่ยง
- ประโยชน์ และประเภทของการประกัน
ชีวิต/ประกันวินาศภัย
- อาชีพ เส้นทางอาชีพด้านการประกันภัย
และหลักสูตรด้านการประกันภัย

เครื่องมือและสื่อ
• สื่อทุกประเภท
- วิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์
Social Media
- Web Education ด้านการ
ประกันภัย
• สื่อทางเลือก
- คู่มือประกันภัยเบื้องต้น
สําหรับประชาชน
- โครงการอาสาสมัครประกันภัย

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
(การประกันภัยคืออะไร มีกี่ประเภท
จะเลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับตนเอง)
- ความเสี่ยงของตนเอง และประโยชน์
ของการประกันภัยในการบริหาร
ความเสี่ยง

- การบรรยายให้ความรู้ร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย (สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสภาหอการค้าไทย)
- คู่มือ แผ่นพับสําหรับ SME

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

- การจัดกิจกรรทด้านการ
ประกันภัยและการตอบปัญหา
ด้านการประกันภัย
- การจัดรณรงค์ และให้ความรู้
ด้านประกันภัย
- การจัดกิจกรรมแนะนําอาชีพ
- การสอดแทรกความรู้ด้านการ
ประกันภัย ไปกับการให้ความรู้
ทางการเงิน ในหลักสูตร
การศึกษา
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กลุ่มเป้าหมาย
บริหารความเสี่ยงให้กับตนเองและ
สถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม
๔) กลุ่มหน่วยงานเครือข่าย ประกอบด้วย
ตํารวจ โรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ได้มีความร่วมมือ (สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ โรงพยาบาล สํานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กศน. สคบ )
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานเครือข่าย
มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยและ
พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ รวมทั้ง
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เสียหายให้
สามารถรับรู้และเข้าใจในสิทธิทตี่ นพึงได้รับ
จากการประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

เนื้อหาสาระ
เครื่องมือและสื่อ
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีส่ ําหรับ
ธุรกิจ SME
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
- การบรรยายให้ความรู้ด้าน
(การประกันภัยคืออะไร มีกี่ประเภท
การประกันภัย/แผ่นพับ
จะเลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับตนเอง)
- ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเช่นหน้าที่
บทลงโทษ สิทธิ ช่องทางการขอรับสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ
- การประกันภัยที่เกี่ยวข้อง : ประเภท
ผลประโยชน์ สิทธิ หน้าที่ และช่องทาง
ติดต่อกับสํานักงาน คปภ.

๒. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงและความต้องการของประชาชนที่ทันต่อ
สถานการณ์ โดยดําเนินการดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยการ
๒.๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อการออมระยะยาวรองรับวัยเกษียณ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ และให้ประชาชนมีหลักประกันความมั่นคง
ของรายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตเมื่อเกษียณอายุการทํางาน
๒.๑.๒ ผลักดันให้ภาครัฐสนับสนุนให้มีการออกหลักทรัพย์/พันธบัตรที่มีระยะเวลาลงทุน
ระยะยาว เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีแหล่งในการลงทุนระยะยาวที่มีความสอดคล้องกับภาระผูกพันของบริษัท
ที่ต้องจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย
๒.๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ โดยการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพ เพื่อกําหนดแนวทางและดําเนินการพัฒนาระบบประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสําหรับประเทศไทย
และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน รองรับสังคมผู้สูงอายุ
๒.๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับรายย่อย เพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึง
การประกันภัย สามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินด้วยตนเอง
และยังเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการเยียวยาประชาชน โดยผลักดันให้บริษัทประกันภัยพัฒนาและเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับรายย่อยในรูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจําหน่ายต่างๆ ที่สามารถตอบสนองการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการให้มีปริมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น พัฒนากรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี (ดําเนินการ
ต่อเนื่อง) และการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยสําหรับรายย่อยแบบอื่นๆ
๓. ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ
ประกันภัยได้เพิ่มขึ้น โดยดําเนินการดังนี้
๓.๑ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนากระบวนการ
ขายประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกําหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานของกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการด้านการประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
เกณฑ์การกํากับ และควบคุมความเสี่ยงด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๔๕

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

๓.๒ ส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยสําหรับรายย่อย โดยพัฒนาและสร้างช่องทางการจําหน่ายที่
สามารถเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และสอดคล้องกับการดําเนินชีวิต อาทิ การขายผลิตภัณฑ์
ประกันภัยผ่านร้านค้าในชุมชน ร้านขายอุปกรณ์เพื่อการเกษตร และร้านขายรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน
เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัตรสูง
โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์ที่สําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
๑. เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการกํากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยผ่อนคลายกรอบ
การกํากับราคาและผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความยืดหยุ่นและอิงกลไกตลาดมากขึ้น (Detariffication) เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์จากราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และธุรกิจประกันภัยมีความสามารถใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ตามความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยดําเนินการดังนี้
๑.๑ กําหนดกรอบแนวทางในการผ่อนคลายการกํากับราคาและผลิตภัณฑ์ประกันภัย
โดยดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยกําหนดกรอบระยะเวลา
การผ่อนคลายในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามความพร้อมของธุรกิจและคํานึงถึงผลกระทบต่อประชาชน
เป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ผู้เอาประกันภัยมีความสามารถในการพิจารณา
เลือกซื้อ จะกําหนดระยะเวลาผ่อนคลายเป็นลําดับแรก ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่กระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ จะ
กําหนดระยะเวลาผ่อนคลายในลําดับต่อไป ทั้งนี้ กําหนดให้มีการผ่อนคลายการกํากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยแต่ละ
ประเภท ประกอบด้วย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันอัคคีภัยและประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
(IAR) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัยสุขภาพ และการประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)
๑.๒ วิเคราะห์ผลกระทบและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงการผ่อนคลายการกํากับของผลิตภัณฑ์
แต่ละประเภท
๒. พัฒนาการกํากับ และกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกํากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และลดอุปสรรคและความล่าช้าในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
๒.๑ พัฒนาการกํากับและการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามระดับความมั่นคง และ
ระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
๒.๒ พัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบและการอนุมัติผลิตภัณฑ์
ประกันภัย ด้วยระบบ I-SERFF
๓. ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยไทย มีบทบาท
ต่อการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความพร้อมสามารถรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และ
เป็นศูนย์กลางการประกันภัยที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนโดยดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ ส่งเสริมการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
๓.๑.๑ ศึกษากฎหมาย ระเบียบ กระบวนการขั้นตอนในการเข้าสู่ตลาดประกันภัยของ
ประเทศกลุ่มเป้าหมาย
๓.๑.๒ ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสามารถ
ขยายธุรกิจได้ในระดับภูมิภาค

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๔๖

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

๓.๑.๓ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการประกันภัยใน CLMV
• Regional Headquarter
• การบริหารจัดการสินไหมทดแทน
๓.๒ ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการประกันภัยในกลุ่ม CLMV โดยการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย
๓.๒.๑ แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการตรวจสอบบริษัทประกันภัยในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
๓.๒.๒ แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การจัดทําตารางมรณะ
การจัดตั้งสมาคมประกันภัยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๓.๒.๓ สนับสนุนการจัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัย ให้กับหน่วยงานกํากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยในกลุ่มประเทศ CLMV
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
เพื่อให้ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยผ่านกลยุทธ์ที่สําคัญ
๔ ประการ ดังนี้
๑. พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้ระบบประกันภัยมีบุคลากรที่มี
คุณภาพอย่างเพียงพอในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย โดยดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ พัฒนาบุคลากรประกันภัย โดยดําเนินการดังนี้
๑.๑.๑ ปรับปรุงคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ ผู้ประเมินวินาศภัย
๑.๑.๒ กําหนดให้บริษัทประกันภัยมีผู้พิจารณารับประกันภัย(Underwriter) ที่มีคุณสมบัติ
และมีความรู้ตามมาตรฐานสากล
๑.๑.๓ พัฒนามาตรฐานความรู้ในสาขาวิชาชีพและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และปรับปรุง
คลังข้อสอบเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
๑.๑.๔ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
๑) ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
แห่งประเทศไทย
๒) ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยร่วมกับสมาคม
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
๓) จัดทํา CPD Continuous Professional Development ของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยร่วมกับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
๑.๑.๕ พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาโดยสนับสนุนและผลักดันให้สถานศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาเปิดสอนหลักสูตรด้านการประกันภัยโดยออกแบบหลักสูตรวิชาเรียน
ให้ครอบคลุมบุคลากรประกันภัยครบวงจร
๑.๒ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบประกันภัย โดยดําเนินการดังนี้
๑.๒.๑ ผลักดันให้สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาหลักสูตรและการ
ฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประกันภัยภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้
ให้กับระบบประกันภัย โดยแบ่งเป็นหลักสูตรสําหรับบุคลากรประกันภัยทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ ๓ ระดับ ได้แก่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๔๗

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

๑) ระดับปฏิบัติการ
๒) ผู้บริหารระดับกลาง
๓) ผู้บริหารระดับสูง
๑.๒.๒ ส่งเสริมการให้ทุนสําหรับบุคลากรประกันภัย และนิสิต นักศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน
๒. เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ เพื่อให้ระบบประกันภัยมีฐานข้อมูลกลางด้านการ
ประกันภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถรองรับการดําเนินงานของหน่วยงานกํากับ บริษัทประกันภัย หน่วยงาน
เครือข่าย และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย โดยการ
๒.๑.๑ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาสําหรับงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
ประกันภัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันภัยและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและเผยแพร่งานวิจัยด้านการประกันภัยและ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System) เพื่อให้
ระบบประกันภัยมีคลังข้อมูลด้านการประกันภัยที่สมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย การคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและการพัฒนาธุรกิจประกันภัย
ในอนาคต รวมถึงการป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย
๒.๓ ศึกษารูปแบบของหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการประกันภัยที่เหมาะสม
กับระบบประกันภัยของประเทศไทย
๓. ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ภาครัฐสนับสนุนและ
ใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงโดยดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันให้มีการนําการประกันภัยมาใช้เป็น
เครื่องมือจัดการความเสี่ยง โดยการ
๓.๑.๑ สนับสนุนภาครัฐในการนําการประกันภัยมาใช้บริหารความเสี่ยงสําหรับการประกันภัย
ภัยพืชผลสําหรับเกษตรกร
๓.๑.๒ ประสานความร่วมมือกับภาครัฐในการให้การประกันภัยมีส่วนช่วยในการบริหารความ
เสี่ยงภัย เช่น การประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ อาคารสาธารณะ เรือโดยสาร และสถานประกอบการที่มีความ
เสี่ยงสูง เป็นต้น
๓.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางและมาตรการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบต่างๆ อาทิ มาตรการลดและป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน หรือในสถาน
ประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
๓.๒ ผลักดันมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันภัยและการลงทุนของธุรกิจประกันภัย โดย
ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการคลังในการกําหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการดําเนินการในภาพรวม
๔. เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานกํากับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานของหน่วยงานกํากับ
ให้มีความพร้อมรองรับความท้าทาย โดยดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
๔.๑.๑ ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
๑) การกํากับดูแลบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย
• วางโครงสร้างให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
(Corporate Governance) ตั้งแต่การเริ่มเข้ามาประกอบธุรกิจประกันภัย และในระหว่างการประกอบธุรกิจ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

การดําเนินการของบริษัท

• กํากับดูแลบริษัทประกันภัยระหว่างการดําเนินธุรกิจจนถึงเลิกกิจการ
• ตรวจสอบบริษัทประกันภัย มาตรการแทรกแซงและการแก้ไขฐานะหรือ

๒) การกํากับดูแลคนกลางประกันภัย
๓) การปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต/วินาศภัยให้สอดคล้องกับ
การทําหน้าที่ของกองทุนในฐานะผู้ชําระบัญชีมากขึ้น
๔) การเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรี โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเตรียมพร้อม
รองรับการเปิดเสรีโดยการเปิดเสรีจะยึดหลักมาตรฐานการกํากับดูแลที่เท่าเทียมกัน และหลักต่างตอบแทนเป็น
สําคัญ เช่น สัดส่วนผู้ถือหุ้น การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยในประเทศภาคี
๕) ให้มีระบบการขึ้นทะเบียนผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ
๔.๑.๒ พัฒนากฎหมายประกันภัยทางทะเล
๔.๒ เตรียมความพร้อมเพื่อการประเมิน Financial Sector Assessment Program (FSAP)
๔.๒.๑ วางแผนการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประเมิน FSAP
๔.๒.๒ ศึกษามาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย และประเมินตนเองตามกรอบ
มาตรฐานและวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง (Gap) โดยตนเอง
๔.๒.๓ ดําเนินการทบทวนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและเตรียมความพร้อมในการ
เข้าร่วมประเมิน FSAP ในส่วนอื่นๆ
๔.๒.๔ จัดลําดับความสําคัญของ Gap และกําหนดแนวทางการปรับปรุง
๔.๒.๕ ดําเนินการปิดข้อบกพร่อง (Gap) ตามแนวทางที่กําหนด
๔.๓ พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแล และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงาน โดยการ
๔.๓.๑ พัฒนาฐานข้อมูลในสํานักงาน อาทิเช่น ข้อมูลเพื่อการ investigation และข้อมูลการ
ดําเนินงาน และการดําเนินคดีในอดีต และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
๔.๓.๒ พัฒนาแนวปฏิบัติในการเข้าตรวจสอบและดําเนินคดี อาทิเช่น ขั้นตอนในการ
ดําเนินการ /การตีความทางกฎหมาย)
๔.๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพด้าน Investigation โดยการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อประกอบการบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินคดี

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน้า ๔๙

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

๒) ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันภัย
การวัดผลความสําเร็จของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) จะพิจารณาจาก
ปัจจัยชี้วัดความสําเร็จด้านพัฒนาการและเสถียรภาพของระบบประกันภัย ๕ ปัจจัย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ : สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration)
วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงถึงระดับบทบาทของธุรกิจประกันภัยต่อระบบเศรษฐกิจไทย
ข้อมูลฐาน : ๑) ปี ๒๕๕๗ สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อยู่ที่ร้อยละ ๕.๘๐
๒) ปี ๒๕๕๗ สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อ World GDP อยู่ที่ร้อยละ ๖.๒๐ (ข้อมูลจาก Sigma
No.๐๔/๒๐๑๕, Swiss Re)
เป้าหมาย : สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทยอยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ย
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อ World GDP อยู่ที่ร้อยละ ๖.๒๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ : จํานวนกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากร
วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงถึงระดับการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน
ข้อมูลฐาน : ปี ๒๕๕๗ กรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากร อยู่ที่ร้อยละ ๓๗.๗๗
เป้าหมาย : กรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากร อยู่ที่ร้อยละ ๕๐
ตัวชี้วัดที่ ๓ : มูลค่าเบี้ยประกันภัยต่อหัว (Insurance Density)
วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประชากร ๑ คน
ข้อมูลฐาน : ๑) ปี ๒๕๕๗ มูลค่าเบี้ยประกันภัยต่อหัวของไทย อยู่ที่ ๑๐,๘๒๖ บาท
๒) ปี ๒๕๕๗ มูลค่าเบี้ยประกันภัยต่อหัวของโลก อยู่ที่ ๒๓,๑๗๐ บาท
เป้าหมาย : จํานวนเบี้ยประกันภัยต่อประชากรไทยอยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยมูลค่าเบี้ยประกันภัย
ต่อหัวของโลก ระหว่าง ๑๘,๐๐๐ – ๒๓,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดที่ ๔ : ระดับความสําเร็จของการยกระดับความมั่นคงทางการเงิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัยในด้านเสถียรภาพและมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัย
ข้อมูลฐาน : ปัจจุบัน หลักเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนกําหนดให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลัก ๕ ด้าน ได้แก่
ด้านประการกันภัย ด้านตลาด ด้านเครดิต ด้านการกระจุกตัว และ ด้านการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (เฉพาะบริษัท
ประกันชีวิต) โดยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR ratio) ที่ใช้ในการกํากับติดตาม คือ ร้อยละ ๑๔๐
นอกจากนี้ กําหนดให้บริษัทจะต้องมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงและต้องนําส่งแผนการดําเนินงาน ๓ ปี
พร้อมแผนการบริหารความเสี่ยงให้ สํานักงาน คปภ. เพื่อพิจารณาเป็นประจําทุกปี
เป้าหมาย : ๑. กําหนดแผนการยกระดับการกํากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ ๒ (RBC ๒)
ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย
๒. บริษัทประกันภัยมีการพัฒนาระบบงานที่สําคัญของบริษัทให้มีธรรมาภิบาลและสอดคล้อง
กับแนวทางบริหารความเสี่ยงจัดการความเสี่ยงที่ดี
๓. บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงทางการเงิน โดยสามารถดํารงเงินกองทุนครบถ้วนตาม
กฎหมาย
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ตัวชี้วัดที่ ๕ : สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนของสํานักงาน คปภ. ต่อจํานวนกรมธรรม์
ประกันภัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงถึงความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยและคุณภาพ
การให้บริการประชาชนของธุรกิจประกันภัย
ข้อมูลฐาน : ปี ๒๕๕๗ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนของสํานักงาน คปภ.
ต่อจํานวนกรมธรรม์ประกันภัย อยู่ที่ร้อยละ ๐.๐๑๔
เป้าหมาย : สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนของสํานักงาน คปภ. ต่อจํานวน
กรมธรรม์ประกันภัย ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๑๖
---------------------------------------
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ภาคผนวก
..............................................
๑. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย
ตามที่คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีคําสั่งที่ ๗/๒๕๕๕ ลงวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากประธานและอนุกรรมการบางท่านครบวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนั้น เพื่อให้การกําหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัย มีความชัดเจน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓
แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงมีคําสั่ง ดังนี้
๑. ให้ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ ๗/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒. ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย โดยมีองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ องค์ประกอบ
๑) นางธาริษา วัฒนเกส
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
๒) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
๓) รองเลขาธิการ สํานักงาน คปภ. ทุกด้าน
๔) ผู้แทนกระทรวงการคลัง
๕) ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
๖) นางพราวพร เสนาณรงค์
ผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ
ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๗) รศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์
ผู้แทนสถาบันการศึกษา
๘) ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
๙) ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย
๑๐) ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย
๑๑) ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร
๑๒) ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส
ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และบริหารยุทธศาสตร์
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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๒.๒ อํานาจหน้าที่
๑) กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย
ให้บรรลุเป้าหมาย
๒) ให้ข้อเสนอแนะและทิศทางในการจัดทําแผนพัฒนาการประกันภัย ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและทิศทางในอนาคต
๓) ให้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันภัยต่อคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๔) ดําเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มอบหมาย
๒. คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการประกันภัย
ตามที่ได้มีคําสั่งคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ ๗/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีมติให้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการประกันภัย เพื่อระดมความเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในระบบอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงกําหนดรายละเอียดของ
แผนการดําเนินงาน และรวบรวมเป็นร่างแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ ในการพัฒนาระบบประกันภัย
ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
(๑) นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์
รองเลขาธิการด้านกํากับ
(๒) นายอํานาจ วงศ์พินิจวโรดม
ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ
(๓) นางสาววสุมดี วสีนนท์
ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการกํากับ
(๔) นายสมประโชค ปิยะตานนท์
ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมาย
(๕) นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา
ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนา
(๖) นายสุรินทร์ ตนะศุภผล
ผู้ช่วยเลขาธิการสายกลยุทธ์องค์กร
(๗) นางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์
ผู้อํานวยการส่วนนโยบายการประกันภัย
ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
(๘) ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(๙) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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(๑๐) นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์
คณะทํางาน
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย
(๑๑) นางสาวกัลยา จุกหอม
คณะทํางาน
ผู้ช่วยผู้อํานวยการบริหาร สายงานวิชาการ
ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย
(๑๒) นางสาวชัชวริน โชติชูตระกูล
คณะทํางานและเลขานุการ
ผู้อํานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และบริหารยุทธศาสตร์
(๑๓) นางสาวชญานิน เกิดผลงาม
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง
(๑๔) นางสาวประภาภัสร์ กุลปวโรภาส
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการฝ่ายกํากับธุรกิจและการลงทุนบริษัทประกันวินาศภัย ๑
(๑๕) นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์
อํานาจหน้าที่
(๑) จัดทํารายละเอียด แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาและเป้าหมายภายใต้กรอบการพัฒนา
ธุรกิจประกันภัยที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัยกําหนด
(๒) จัดทําร่างแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการประกันภัย
(๓) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัยมอบหมาย
---------------------------------------
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