
สถานการณวิกฤต
เน่ืองมาจากการรับประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจายจบ 

และการดําเนินการของสมาคมประกันวินาศภัยไทย

18 พฤศจิกายน 2564



“ประกันภัย” คือ “การบริหารความเสี่ยง”

ไมใช “การเสี่ยงโชค”
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อัตราเบี้ยประกันภัยคํานวณโดยอางอิงจากสถิติความเสียหายในอดีต
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การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยโดยทั่วไป

นักคณิตศาสตรเปนผูคํานวณความเสี่ยงท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (นักคณิตศาสตร

ของบริษัทและของสํานักงาน คปภ.)


อัตราเบี้ยประกันภัย = ความเสียหาย + คาคอมมิชชั่น + คาใชจาย + กําไร
ตัวอยางอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต 

อัตราความเสียหาย 65% + คาคอมมิชช่ัน 18% + คาใชจาย 15% + กําไร 2% 

ตัวอยางอัตราเบี้ยประกันภัยโควิด-19 ขาย Online (ไมมีคาคอมมิชช่ัน)

อัตราความเสียหาย 80% + คาใชจาย 15% + กําไร 5% 



การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยท่ีไมมีสถิติอัตราความเสียหายในอดีตมารองรับเพียงพอ
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1) มหันตภัยจากภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม พายุ แผนดินไหว

2) ความเสี่ยงอุบัติใหม (Emerging Risk) เชน ภัยคุกคามไซเบอร หรือโควิด-19

* ตองอาศัยการคาดการณเบื้องตน โดยกําหนดสมมุติฐานจากขอมูลท่ีมีอยู

* ตองติดตามความเสียหายอยูตลอด เพ่ือนําขอมูลมาปรับอัตราเบี้ย

ประกันภัยและเง่ือนไขความคุมครอง ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน

การกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัย
และการบริหารความเสี่ยงที่เปน Emerging Risk

การบอกเลิกกรมธรรมในกรณีท่ีความเสียหายสูงกวาความคาดหมายมาก เชน   

เมื่อ Loss Ratio สูงกวา 300%




ประกันภัย พรบ. รถยนตภาคบังคับป 2535
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ตัวอยาง Emerging Risk ของประเทศไทยในอดีต

* ในป 2535 – ไดกําหนดเบี้ยประกันภัยไวท่ี 1,200 บาทตอคัน ความคุมครอง 

50,000 บาท 

* หลังป 2535 – ไดมีการเก็บสถิติเพ่ือใชปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยและ          

ความคุมครองใหเหมาะสม โดยปจจุบัน เบี้ยประกันภัยอยูท่ี 600 บาทตอคัน   

ความคุมครอง 500,000 บาท



มหาอุทกภัยป 2554
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ตัวอยาง Emerging Risk ของประเทศไทยในอดีต

* กอนป 2554 – ประเทศไทยถูกจัดวาไมมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

เหมือนกับประเทศญี่ปุน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ดังนั้น เบี้ยประกันภัยทรัพยสิน

(IAR) จะรวมความคุมครองภัยธรรมชาติโดยอัตโนมัติ 

* หลังป 2554 – เบี้ยประกันภัยคุมครองภัยธรรมชาติถูกแยกออกมา            

เปนการเฉพาะและมีอัตราเบี้ยประกันภัยท่ีแพงมาก เนื่องจากมีการจายคา

สินไหมทดแทนจากมหาอุทกภยัถึง 410,000 ลานบาท



โควิด-19
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Emerging Risk ของประเทศไทยในปจจุบัน

* ในป 2563 – ผูซ้ือประกันภัยโควิด-19 ประมาณ 9 ลานกรมธรรม 

* ในป 2564 – ผูซ้ือประกันภัยโควิด-19 ในไตรมาส 1 ประมาณ 1.8 ลาน

กรมธรรม และในไตรมาส 2 อีกประมาณ 13 ลานกรมธรรม 

* ทุกบริษัทหยุดขายประกันภัยโควิด-19 แบบ เจอ จาย จบ ในเดือนมิถุนายน 

2564 เนื่องจากจํานวนผูซ้ือกรมธรรมสูงมาก และสงผลทําใหมีภัยสะสมสงูกวา

ความคาดหมาย



ชวยบริหารความเสี่ยงใหกับประชาชนคนไทย โดยบริษัทประกันภัยไทย
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เหตุผลในการรับประกันภัยโควิด-19
รัฐ + เอกชน จับมือไปดวยกัน

ชวยแบงเบาและลดภาระในการดูแลผูปวยโควิด-19 ของรัฐบาล

ทําตามนโยบายของสํานักงาน คปภ. ท่ีสงเสริมและกระตุนใหบริษัทประกันภัย

พัฒนาประกันภัยโควิด-19 เพ่ือออกขายใหครอบคลุมและกวางขวางท่ีสุดจาก

ภัยโควิด-19 และมีนโยบายการขอและอนมุัติกรมธรรมประกันภัยโควิด-19 ให

รวดเร็วท่ีสุด





การบริหารความมั่นคงของเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย
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ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ไดมีการกําหนดขอหามสําหรับ   
การรับประกันภัย เพ่ือปองกันไมใหวินาศภัยใดกอใหเกิดความเสียหายจนอาจสงผล
กระทบตอความมั่นคงทางการเงินในท่ีสุด





บริษัทท่ีรับประกันภัยโควิด-19 แบบเจอ จาย จบ 16 บริษัท
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สวนแบงตลาดของบริษัทที่รับประกันภัยโควิด-19 

เบี้ยประกันภัย ≈ 120,000 ลานบาท

(ไมรวมเบี้ยประกันภัยโควิด-19)

คิดเปน ≈ 46% ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด

คาสินไหมทดแทน ณ 15 พฤศจิกายน 2564

คาสินไหมทดแทน คาดการณ ณ 31 ธันวาคม 2564

คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโควิด-19
ประมาณ 35,000 ลานบาท*

ประมาณ 40,000 ลานบาท



*ยังไมรวมคาสินไหมทดแทนของ บมจ.เอเชียประกันภัย อีกประมาณ 2,000 ลานบาท



อัตราสวนคาสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-19
เทียบกับเงินกองทุน (Total Capital Available: TCA)

ประเภท
เงินกองทุน

(1)
เบี้ยประกันภัย

(2)
คาสินไหมทดแทน

(3)
อัตราสวน

(3)/(1)

เจอ จาย จบ 110,942 ลานบาท 7,455 ลานบาท 29,750 ลานบาท 26.8%

อ่ืน ๆ 21,307 ลานบาท 3,107 ลานบาท 5,250 ลานบาท 24.6%

รวม 132,249 ลานบาท 10,562 ลานบาท 35,000 ลานบาท 26.5%

คาสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-19 ณ 15 พฤศจิกายน 2564 ≈ 35,000 ลานบาท

คาสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-19 ณ 31 ธันวาคม 2564 ≈ 40,000 ลานบาท
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ประเภท
เงินกองทุน

(1)
เบี้ยประกันภัย

(2)
คาสินไหมทดแทน

(3)
อัตราสวน

(3)/(1)

เจอ จาย จบ 110,942 ลานบาท 7,455 ลานบาท 34,000 ลานบาท 30.6%

อ่ืน ๆ 21,307 ลานบาท 3,107 ลานบาท 6,000 ลานบาท 28.2%

รวม 132,249 ลานบาท 10,562 ลานบาท 40,000 ลานบาท 30.2%



บริษัทไทย จํานวน เบี้ยประกันภัย สัดสวนการรับประกันภัย

ขายประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจายจบ ++ 13 บริษัท 119,152 ลานบาท 67.5%

ขายประกันภัยโควิด-19 คารักษาพยาบาล / โคมา 3 บริษัท  37,407 ลานบาท 21.2%

ไมขายประกันภัยโควิด-19 15 บริษัท  19,959 ลานบาท 11.3%

รวม 31 บริษัท 176,517 ลานบาท 100.0%

บริษัทตางชาติ จํานวน เบี้ยประกันภัย สัดสวนการรับประกันภัย

ขายประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจายจบ ++ 3 บริษัท 3,441 ลานบาท 4.3%

ขายประกันภัยโควิด-19 คารักษาพยาบาล / โคมา 5 บริษัท  18,352 ลานบาท 23.1%

ไมขายประกันภัยโควิด-19 16 บริษัท  57,683 ลานบาท 72.6%

รวม 24 บริษัท 79,476 ลานบาท 100.0%

สัดสวนเบ้ียประกันวินาศภัยไทยป 2563

โครงสรางเบี้ยประกันวินาศภัยท้ังหมดป 2563 จํานวน 255,993 ลานบาท

มาจากบริษัทไทย 68% บริษัทตางชาติ 32%
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ประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจายจบ 
อาจเปนอุปสรรคตอแผนการเปดประเทศ

* แผนการเปดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีเปาหมายเพื่อกระตุนภาคการทองเที่ยว      

และฟนฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งมีเปาหมายใหประชาชนเชื่อมั่นในการใชชีวิตวิถีใหมและดําเนินกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจควบคูไปกับโรคโควิด-19 เนื่องจากมีผูที่ไดรับวัคซีนเข็มแรกแลวเกินกวา 63% ของ

ประชากร ในขณะที่ผูที่ไดรับวัคซีนเข็มที่ 2 มีไมตํ่ากวา 52% ของประชากร (ขอมูล ณ วันที่ 17 

พฤศจิกายน 2564)

* การไดรับวัคซีนแลวจะทําใหผูเอาประกันภัยโควดิ-19 บางสวนกลับไปใชชีวิตตามปรกติเพิ่มมากขึ้น 

เพราะโอกาสในการเจ็บปวยจนถึงขั้นเสียชีวิตนั้นจะอยูในระดับตํ่า แตก็จะทําใหโอกาสในการติดเชื้อ

เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย

* หากการติดเชื้อดังกลาวแพรกระจายไปยงัผูที่ไมไดรับวัคซีนและกอใหเกิดคลัสเตอรใหมอยางตอเนื่อง 

ก็จะสงผลกระทบตอความสําเร็จของแผนการเปดประเทศของรัฐบาลได

แผนการเปดประเทศในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 
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กลุมประชากร จํานวน จํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 อัตราการติดเชื้อ

ประชากรไทยทั้งหมด 66.2 ลานคน 1.88 ลานคน 2.8%

ผูที่มีประกันภัยโควิด-19

แบบเจอ จาย จบ และแบบ

คารักษาพยาบาล

8.5 ลานกรมธรรม 0.32 ลานกรมธรรม 3.8%

ผูท่ีมีกรมธรรมประกันภัยโควิด-19

มีอัตราการติดเชื้อสูงกวาประชากรไทยท้ังหมดถึง 35.7%

หมายเหตุ: ประมาณการจากขอมูลสํานักงาน คปภ. ณ 15 ตุลาคม 2564

อัตราการติดเช้ือของผูที่มีประกันภัยโควิด-19 
เปรียบเทียบกับอัตราการติดเช้ือของประชากรไทยทั้งหมด
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อัตราการติดเช้ือของผูที่มีประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจายจบ
เปรียบเทียบกับประชากรไทยทั้งหมด และปริมาณการรับวัคซีน

15ที่มา: https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-19-vaccination-doses?country=~THA

ที่มา: ขอมูลการรับประกันภัยโควิด-19 จากบริษัทประกนัวินาศภัยซึ่งอยูใน Top 5 ของบริษัทที่ไดขายประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจายจบ

% Company

% Thailand

ผูที่มีกรมธรรมประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจายจบ 

มีอัตราการติดเชื้อสูงกวาประชากรไทยทั้งหมดถึง 46.85%

สถิติการไดรับวัคซีนโควิด-19 รายวันของประชากรไทย



อัตราการติดเช้ือของผูที่มีประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจายจบ 
เปรียบเทียบกับประชากรไทยทั้งหมด และปริมาณการรับวัคซีน
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ในชวงแรกของการระบาดระลอกใหม 
อัตราการติดเช้ือของผูท่ีมีประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจายจบ 

ต่ํากวา อัตราการติดเช้ือของประชากรไทยท้ังหมด

เมื่อมีการฉีดวัคซีนเพิ่มมากข้ึนและอัตราการติดเช้ือเพิ่มสูงข้ึน 
อัตราการติดเช้ือของผูท่ีมีประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจายจบ

สูงกวา อัตราการติดเช้ือของประชากรไทยท้ังหมดอยางมีนัยสําคัญ
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หลักการที่ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั่วโลกใชสําหรับ
การกํากับดูแลเสถียรภาพระบบประกันภัยและความเสี่ยงเชิงระบบ

สํานักงาน คปภ. มีหนาที่ในการระบุ ติดตาม และวิเคราะหปจจัยแวดลอมซ่ึงอาจสงผล
กระทบตอบริษัทประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัย และใชขอมูลที่ไดรับในการระบจุุดเปราะบาง 
รวมถึงกําหนดมาตรการในจัดการความเสี่ยงเชิงระบบทีกํ่าลังเกิดขึน้ และผลกระทบที่จะแพรกระจาย
ออกไป ทั้งในระดับบริษัทและในระดับธุรกิจ (หากมีความจําเปน) 

ICP 24 การกํากับดูแลเสถียรภาพระบบประกันภัยและความเสี่ยงเชิงระบบ

* ความเส่ียงที่เกิดการหยุดชะงักของการใหบริการทางการเงิน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความมั่นคงทางการเงิน
ของระบบการเงินเพียงบางสวนหรือทั้งระบบ ซ่ึงมีแนวโนมที่จะสงผลดานลบตอเนื่องตามมาอยาง
รุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ

* ผลกระทบเชิงระบบอาจเกิดขึ้นมาจากการที่บรษัิทบางบรษัิทหรือทั้งภาคธุรกิจตองเผชิญกับความเส่ียง
ดานสภาพคลอง ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องระหวางกันจากเหตุการณที่เกิดขึ้น หรือการไมสามารถหาส่ิง 
มาทดแทนประกันภัยได รวมถึงความเส่ียงในรูปแบบอื่นๆ ซ่ึงความเส่ียงเหลานี้จะสงผลกระทบไปยัง  
สวนอื่นของระบบการเงินไดหากมีการเลิกกิจการ

ความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic Risk)
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หลักการที่ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั่วโลกใชสําหรับ
การกํากับดูแลเสถียรภาพระบบประกันภัยและความเสี่ยงเชิงระบบ

ในการกํากับดูแลเสถียรภาพของระบบประกันภัยและความเส่ียงเชิงระบบนั้น สํานักงาน คปภ. 
ตองวิเคราะหแนวโนมในอดีต รวมทั้งสภาวะแวดลอมและปจจยัความเส่ียงในปจจุบนั รวมทั้ง Inward 
Risks และ Outward Risks ควบคูกัน นอกจากนี้ สํานักงาน คปภ. ควรพิจารณาการเปล่ียนแปลงอุบัติ
ใหมที่เกิดขึ้นซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ Risk Exposures ของภาคธุรกิจประกันภัย 

ICP 24 การกํากับดูแลเสถียรภาพระบบประกันภัยและความเสี่ยงเชิงระบบ

* Inward Risks หมายถึงการเปล่ียนแปลงของตลาดการเงินและตลาดประกนัภัยที่เกิดขึ้น ซ่ึงอาจ
สงผลกระทบตอภาคธุรกิจประกันภัย

* Outward Risks หมายถึงความเส่ียงที่เกิดจากบริษัทประกันภยัรายบริษัทหรือภาคธุรกิจประกันภัย 
ซ่ึงอาจจะสงผลกระทบตอระบบการเงินหรือระบบเศรษฐกิจโดยรวม

* การประเมิน Inward Risks หมายถึงการประเมินวาบริษัทประกันภัยจะเผชิญกับจดุเปราะบางหรือ
ความเส่ียงเฉพาะใดๆ ภายในภาคธุรกิจประกันภัย 

* การประเมิน Outward Risks หมายถึงการประเมินสถานการณซ่ึงจุดเปราะบางเหลานี้จะกอใหเกิด
ผลกระทบขางเคียงที่อาจจะแผขยายไปยังภาคการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมได

18



หลักการที่ผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยทั่วโลกใชสําหรับ
การกํากับดูแลเสถียรภาพระบบประกันภัยและความเสี่ยงเชิงระบบ

* การออกกฎหมายอาจจะมาจากเจตนาในการลดผลกระทบที่จะแพรกระจายออกไป ซ่ึงเกิดขึ้นจาก
ความลมเหลวทางการเงินของบริษัทประกันภัย หรือจาก Exposures ที่มีรวมกัน หรือจากการ
ดําเนินการของกลุมของบริษัทประกันภัย หรือจากผลกระทบขามธุรกิจ 

* สํานักงาน คปภ. อาจออกกฎหมายซ่ึงปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสภาวการณในแตละชวงเวลา 
ขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนไป 

* ในการออกกฎหมายซ่ึงขึ้นกับสถานการณนั้น อาจจะอยูในรูปของ Rule-based ซ่ึงมีผลบังคับใช
โดยอัตโนมัติหากเขาเงื่อนไขที่ไดมีการกําหนดไวลวงหนาแลว หรือในรูปของการใชดุลยพินิจ  
หากมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจที่ชัดแจง 

* การออกกฎหมายในรูปของ Rule-based จะมีความโปรงใสมากกวา แตจําเปนตองอาศัยการ
ประเมินอยางสม่ําเสมอเก่ียวกับความมัน่คงของเงินกองทุนภายใตสภาวการณทีเ่ปลี่ยนแปลงไป
ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจประกันภัย

ICP 24 การกํากับดูแลเสถียรภาพระบบประกันภัยและความเสี่ยงเชิงระบบ
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สิทธิการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย
ของผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย

20

การบอกเลิกเฉพาะรายโดยบริษัทประกันภัย (บริษัทประกันภัยตองบอกกลาวลวงหนา
                                                                 อยางนอย 15-30 วัน)* ผูเอาประกันภัยมีการกระทําฉอฉล

* ผูเอาประกันภัยมีอัตราการเคลมสูงกวาอัตราปรกติมาก

* ผูเอาประกันภัยใหขอมูลหรือเอกสารที่ไมตรงกับความเปนจริง

การบอกเลิกกลุมของผูเอาประกันภัย หรือการปรับเง่ือนไขในกรมธรรมโดยบริษัท
ประกันภัย
* ภาพรวมและปจจัยความเส่ียง (Risk Profile) เปล่ียนไปจากเดิมมาก ซ่ึงมักเกิดสําหรับเหตุการณ

ที่เปนมหันตภัยหรือความเส่ียงอุบัติใหม (Emerging Risk)

การบอกเลิกโดยผูเอาประกันภัย (ผูเอาประกันภัยไมตองบอกลวงหนา) 

* ผูเอาประกันภัยไมพึงพอใจในบริการ

* ผูเอาประกันภัยไดรับขอเสนอที่ดีกวาจากบริษัทประกันภัยอื่น

* ผูเอาประกันภัยขายทรัพยสินที่เอาประกันภัย









จํานวนผูติดเชื้อโรคโควิด-19 ณ 18 พฤศจิกายน 2564

21

การเปลี่ยนแปลงของภาพรวมและปจจัยความเสี่ยง
ผูติดเช้ือและผูเสียชีวิตจากโควิด-19 

ป 2563 ผูติดเชื้อ 6,884 คน

ป 2564 ผูติดเชื้อ 2,037,241 คน

ผูติดเชื้อในป 2564 เพ่ิมขึ้นจากป 2563 ถึง 296 เทา หรือ 29,600%

ป 2563 ผูเสียชีวิต 61 คน

ป 2564 ผูเสียชีวิต 20,193 คน

จํานวนผูเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ณ 18 พฤศจิกายน 2564

ผูเสียชีวิตในป 2564 เพ่ิมขึ้นจากป 2563 ถึง 331 เทา หรือ 33,100%



เงื่อนไขการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยโควิด-19
ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน (คปภ.)
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ประเภทการรับประกันภัย ระยะเวลาที่ตองแจงผูเอาประกันภัยลวงหนา

ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ 30 วัน

ประกันรถยนตภาคสมัครใจ 30 วัน

ประกันภัยสุขภาพ 30 วัน

ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 15 วัน

ประกันภัยทรัพยสิน 15 วัน

ประกันอัคคีภัย 15 วัน

ประกันภัยความรับผิดของผูขนสง 15 วัน

ประกันภัยขนสงทางบก 15 วัน

เง่ือนไขการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย เปนเง่ือนไขมาตรฐานที่กําหนดอยูในกรมธรรมทุกประเภท 

โดยระยะเวลาที่ผูรับประกันภัยตองแจงผูเอาประกันภัยลวงหนา แตกตางกันตามประเภทของการรับประกันภัย

23

เงื่อนไขการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยโควิด-19
ที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน (คปภ.)



พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เก่ียวกับ
อํานาจนายทะเบียนในการสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงแบบหรือขอความ
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คําสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564
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26

คําสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564

18



คําสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564

ความเห็นของสํานักงาน คปภ.

27

คําสั่งน้ีมีผลบังคับตามกฎหมาย โดยใหมีผลบังคับยอนหลังไปถึงกรมธรรมทีไ่ดออกแลว
กอนหนาวันที่ประกาศใช (วันที่ 16 กรกฎาคม 2564)



คําสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564

28

ความเห็นของกลุมบริษัทท่ีรับประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจายจบ

1) คําสั่งน้ีมีผลบังคับใชเฉพาะกรมธรรมทีจ่ะออกใหมหลังวันที่ออกคําสั่ง เชนที่เคยปฏิบัติมา

2) ตามหลักกฎหมายทั่วไป (รัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายปกครอง และหลักกฎหมายอาญา) 

กฎหมายยอมไมมีผลบังคับใชยอนหลัง ยกเวนกฎหมายที่เปนคุณกับผูถูกบังคับ

3) เงื่อนไขในกรมธรรมมีความสัมพันธกับนโยบายการรับประกันภัยและอัตราเบีย้ประกันภัย 

เมื่อมีคําสั่งแกไขเฉพาะเงื่อนไข ยอมไมเปนธรรมแกผูรับประกันภัย เพราะเมื่อมีการปรับ

เงื่อนไข จะทําใหความเสี่ยงเปลี่ยนไป ผูรับประกันภัยยอมมีสิทธิที่จะเลือกวาจะรับ

ประกันภัยหรือไม และดวยอัตราเบี้ยประกันภัยเทาใด

4) มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูรับประกันภัยตอ เพราะเงื่อนไขที่นายทะเบียนสั่งแกไข

อาจไมตรงกับสัญญาประกันภัยตอ และจะทําใหมีปญหาเมือ่มีการเรียกรองคาสินไหม

ทดแทนจากผูรับประกันตอ



1) มีอัตราความเสียหายจากการรับประกันภัยโควิด-19 ตั้งแต 400% ขึ้นไป หรือ 

2) มีคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโควิด-19 ตั้งแต 4,000 ลานบาทขึ้นไป หรือ 

3) มีคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโควิด-19 เกินกวารอยละ 10 ของเงินกองทุน

เกณฑของบริษัทประกันภัยท่ีจะใชสทิธิบอกเลกิกรมธรรมประกันภยัโควิด-19          

แบบเจอจายจบ ตามท่ีไดมีการหารือรวมกันกับสํานักงาน คปภ. มีดังตอไปนี้

เกณฑในการบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยโควิด-19 
แบบเจอจายจบ
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1) ไดรับเบี้ยประกันภัยคืน 100% จากบริษัทที่ใชสิทธิบอกเลิก แทนที่จะไดรับเบี้ยคืนตามสวน

ระยะเวลาความคุมครองที่เหลืออยู หรือ

2) เปลี่ยนเปนกรมธรรมประกันภัยโควิด-19 ฉบับใหม ซ่ึงจะใหความคุมครองเฉพาะกรณี

เจ็บปวยขั้นสุดทาย (ภาวะโคมา) ดวยทุนประกันภัย 5 เทาของวงเงินความคุมครอง     

แบบเจอจายจบในกรมธรรมประกันภัยโควิด-19 ที่ถูกบอกเลิก หรือ

3) เปลี่ยนเปนกรมธรรมประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลฉบบัใหม ซ่ึงจะใหความคุมครอง          

ดวยทุนประกันภัย 10 เทาของวงเงินความคุมครองแบบเจอจายจบในกรมธรรมประกันภัย

โควิด-19 ที่ถูกบอกเลิก หรือ

4) นําเบี้ยประกันภัยที่ไดรบัคืนตามขอ 1) มาซ้ือกรมธรรมประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ของบริษัทที่

ใชสิทธิบอกเลิก โดยจะไดรับสวนลดเพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 2 เทาของเบี้ยประกันภัยทีไ่ดรับคืน

มาตรการในการเยียวยาผูเอาประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจายจบ ท่ีถูกบอกเลิก 

ตามท่ีไดมีการหารือรวมกันกับสํานักงาน คปภ. มีดังนี้

มาตรการในการเยียวยาผูเอาประกันภัยโควิด-19 
แบบเจอจายจบ ที่ถูกบอกเลิก
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เนื่องจากภาพรวมและปจจัยความเสี่ยงไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมนีัยสําคัญ

หากฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยไมสามารถรองรับความเสี่ยงไดอีกในอนาคต

และจําเปนตองบอกเลิกกรมธรรมประกันภัยโควิด-19 

บริษัทประกันภัยไมไดมีเจตนาในการเอาเปรียบหรือทอดท้ิงผูเอาประกันภัยแตอยางใด

แตเปนความจําเปนและเปนการบริหารความเสี่ยงท่ีพึงกระทํา 

เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงเชิงระบบกับผูถือกรมธรรมประกันภัยประเภทอื่นๆ 

หากบริษัทท่ีรับประกันภัยโควิด-19 ตองปดกิจการเพ่ิมอีกในอนาคต

นอกจากนี้แลว หากบริษัทประกันภัยตองปดกิจการลง 

ก็จะสงผลกระทบถึงสิทธิของเจาหนีป้ระเภทอื่นๆ ของบริษัทประกันภัย 

ซ่ึงไมมีสิทธิรับเงินจาก “กองทุนประกันวินาศภัย” 

เชน โรงพยาบาล อูซอมรถ ตัวแทน นายหนา พนักงาน 

และเจาหนี้ประเภทอื่นๆ ของบริษัทประกันภัย 
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สถานการณวิกฤต
เน่ืองมาจากการรับประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจายจบ 

และการดําเนินการของสมาคมประกันวินาศภัยไทย

18 พฤศจิกายน 2564


