
29 มนีาคม 2562 
ณ โรงแรมพลาซา่ แอทธนิ ีกรงุเทพฯ  

ทศิทางและนโยบาย 

ในการสง่เสรมิ 

อตุสาหกรรมประกนัภยั  

ประจ าปี 2562 

ดร.สทุธพิล ทวชียัการ  
เลขาธกิาร คปภ.  

1 



ผลการด าเนนิงานทีส่ าคญั ปี 2561 

การปรบัปรงุกฎระเบยีบ 
สูม่าตรฐานสากล 

ปีแหง่ “การยกระดบัมาตรฐานการก ากบัธรุกจิประกนัภยัสูม่าตรฐานสากล” 

การเพิม่ประสทิธภิาพ 
การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

การน า SupTech RegTech  
มาใชใ้นการก ากบัดแูล 

การพฒันา 
และการเขา้ถงึ 

การเพิม่ประสทิธภิาพ 
การใหค้วามเห็นชอบกรมธรรม ์

การยกระดบั 
การคุม้ครองผูบ้รโิภค 
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ผลงานโดดเดน่ของส านกังาน คปภ. 

การประเมนิภาคการเงนิ สาขาการประกนัภยั  
(Financial Sector Assessment Program – FSAP) 
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ผลงานโดดเดน่ของส านกังาน คปภ. : ตอ่ 

ศนูยก์ลางแลกเปลีย่นความรูเ้ทคโนโลย ี
ในการพฒันาอตุสาหกรรมประกนัภยั 

สง่เสรมิการศกึษาวจัิย
เทคโนโลยปีระกนัภัย 

พัฒนาการใชเ้ทคโนโลย ี
ในการก ากบัดแูล 

สนับสนุนการเขา้ถงึการ
ประกนัภัยของประชาชน และ
การใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน 

เป็นเวทรีะดมความคดิเห็น 
เพือ่น านวตักรรมมาพัฒนา 

และตอ่ยอด 

Center 
of Insurtech 

Thailand  
(CIT) 

4 



ภาพรวมธรุกจิประกนัภยั ปี 2561 

 เบีย้ประกนัภยัรบั 627,560 ลา้นบาท  
 อตัราการเตบิโต 4.55% 

ธรุกจิประกนัชวีติ  

 เบีย้ประกนัภยัรบั 231,990 ลา้นบาท  
 อตัราการเตบิโต 6.20%  

ธรุกจิประกนัวนิาศภยั 

สดัสว่นเบีย้ประกนัภยัตอ่ผลติภณัฑม์วลรวม
ของประเทศ (Insurance Penetration) 

5.27% 

ธุรกจิประกนัภยั 

 เบีย้ประกนัภยัรบักวา่  
    860,000 ลา้นบาท 
  
 อตัราการเตบิโต  
    4.99% 
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ความกา้วหนา้ของ
เทคโนโลยแีบบกา้วกระโดด 
(Disruptive Technology) 

การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุ 
(Aging Society) 

1 

การเปลีย่นแปลงภาพแวดลอ้ม  
(Climate Change) 
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ความผนัผวนของ 
ระบบเศรษฐกจิและการเงนิ 

2 

กตกิาสากล 
ทีม่คีวามเขม้ขน้มากขึน้ 

กฎหมายคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคล 

3 

6 

6 

ปัจจัยทีส่ง่ผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิประกนัภยัและ            
การด าเนนิงานของส านักงาน คปภ. ปี 2562 



ทศิทางและนโยบายการด าเนนิงาน ปี 2562 

การพฒันาและสง่เสรมิ

อตุสาหกรรมประกนัภยัให ้

กา้วทนัตอ่การเปลีย่นแปลง 

การก ากบัและตรวจสอบ 
อยา่งสมดลุทีไ่มเ่พิม่ภาระ 

แกผู่ป้ระกอบการ 

แนวคดิ 7 ส. 
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ศนูย ์CIT 

ขยายขอบเขต 
Insurance 

Regulatory Sandbox  

การพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลาง 
ดา้นการประกนัภยั หรอื 

Insurance Bureau System 

Fraud Database  

สง่เสรมิการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการก ากบัและสง่เสรมิธรุกจิประกนัภยั 

พฒันา Application “Me Claim”  

Insured Right  
Protection 

Management 
System 

ส. ที ่1  
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สง่เสรมิการลงทนุและขยายธุรกจิในตา่งประเทศ ส. ที ่2  

ASEAN Micro Insurance Product  

Reinsurance Hub  

ปรบัปรงุประกาศลงทนุ 
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สง่เสรมิใหอ้ตุสาหกรรมประกนัภยัมเีสถยีรภาพ ไดร้บัความเชือ่ม ัน่จากประชาชน ส. ที ่3  

พฒันาระบบการขอรบัความเห็นชอบ
กรมธรรมป์ระกนัภยัผา่น

อเิล็กทรอนกิส ์  (I-SERFF) 

ปรบัปรงุกระบวนการให้
ความเห็นชอบกรมธรรม์

ประกนัภยั 

โครงการระเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออก (EEC)  

Flood Model  

ตรวจสอบแบบ Proactive 
“ตดิตาม เทา่ทนั ป้องกนั 

และรบัมอื” 

ยกระดบัมาตรฐาน 
คนกลางประกนัภยัใหม้ ี

ความโปรง่ใส และปฏบิตัติาม
กฎหมายอยา่งเครง่ครดั 

สง่เสรมิ 
การควบรวม 
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สง่เสรมิและเตรยีมความพรอ้มใหธุ้รกจิประกนัภยัพรอ้มรบักตกิาสากล ส. ที ่4  

ขอ้แนะน าจาก 
การประเมนิ FSAP 

การบงัคบัใชม้าตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที ่17 
 เร ือ่ง  สญัญาประกนัภยั  

(IFRS 17)  
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สง่เสรมิการพฒันาผลติภณัฑป์ระกนัภยัแบบใหม่ๆ  ส. ที ่5  

พฒันาผลติภณัฑท์ีร่องรบัสงัคมผูส้งูอาย ุ 

พฒันาผลติภณัฑพ์ชืผลทางการเกษตร  

จดัท าการประกนัภยัประมง  

พฒันากรมธรรมร์ายยอ่ย : การประกนัภยัเคหะไมโคร  
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สง่เสรมิโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นกฎหมาย  ส. ที ่6  

 1. ปรบัปรงุกฎหมายแมบ่ทวา่ดว้ยการประกนัภยั 

 2. ศกึษาแนวทางหรอืมาตรการพฒันากฎหมาย 
ส าหรบัการประกนัภยัทางการเกษตร ปศสุตัว ์และประมง  

 3. ศกึษาแนวทางการจดัท ากฎหมาย 
เกีย่วกบัการประกนัสขุภาพ  

 4. ใหค้วามส าคญักบัเรือ่งของ Regulatory Guillotine ทบทวน     
      ความเหมาะสมของกฎหมายประกนัภยัทีใ่ชใ้นการก ากบัดแูล  
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สขุภาพ : การยกระดบัประกนัสขุภาพสูอ่นาคตทีย่ ัง่ยนื ส. ที ่7  
คณะท างานพฒันาและปรบัปรงุสญัญาประกนัสขุภาพ 

ด าเนนิการใน 5 มติ ิ

มติทิ ี ่1 
ปรบัปรงุ 

สญัญาประกนั
สขุภาพ 

มติทิ ี ่2  
พฒันาปรบัปรงุ

อตัราเบีย้
ประกนัภยัใหม้ี
ความยดืหยุน่ 

มติทิ ี ่3  
ก าหนด 

รปูแบบการเก็บ
ขอ้มลูสถติ ิ

มติทิ ี ่4  
จดัท าคูม่อื         
แนวปฏบิตั ิ

เก ีย่วกบัสญัญา
ประกนัสขุภาพ 

มติทิ ี ่5 
ศกึษา         

การจดัท ากฎหมาย
ประกนัสขุภาพ 

14 



ปีหมทูองของธรุกจิประกนัภยั 
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