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“ เป็นองค์กรที่ส่ง เสริมและ
สนับสนุนให้ ธุ รกิ จประกัน
วินาศภัย เป็น เสาหลักของ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

เป้าประสงค์ (Goal)

ประชาชน 
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1

หน่วยงาน
ก ากับดูแล

3

บริษัทสมาชิกและ
บุคลากรด้านการ

ประกันภัย

4

ระบบนิเวศธุรกิจ 
(Business Ecosystem) 

ในยุคดิจิทัล 

5
เสาหลัก

หน่วยงาน
ภาครัฐและ

หน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

2

2



ประชาชน สังคมและสิ่งแวดลอ้ม

1.1 สร้างและยกระดับความตระหนักรู้และความเข้าใจ
ในการน าการประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมสนับสนุนให้
ประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด ารงชีวิต
ของประชาชน

1.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยใน
รูปแบบต่างๆ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการน า
ประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยง

1.1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนในทุกระดับเข้าถึงประกันวินาศ
ภัยเพื่อเป็นการช่วยบริหารความเสี่ยงในชีวิต และ
ทรัพย์สิน

1.1.3 ส่งเสริมการท าประกันวินาศภัยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
เพื่อให้มีหลักประกันในการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้น

1.2 สร้างความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยไทย

1.2.1 สนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
สร้างความยั่ งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย

1.2.2 เผยแพร่ผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย
ไทยในวงกว้าง

1.3 ด าเนินมาตรการเชิงรุกในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดการ
สูญเสียของชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินประชาชน 

สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1
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ประชาชน สังคมและสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ)

1.3.1 ด าเนินการเชิงรุกในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทอ้ง
ถนน

1.3.2 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

1.3 ด าเนินมาตรการเชิงรุกในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดการ
สูญเสียของชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

ประชาชน 
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1
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หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ยกระดับและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัย

ไทยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับ
ภาครัฐ

2.2 ประสานงาน เจรจา และขยายความร่วมมือกับ
ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ   
การประกันวินาศภัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

2.2 .2 ร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องใน     
การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่ธุรกิจประกันวินาศภัย
ไทย

2.2.3 ผลักดันให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออก
กฎหมายหรือมาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการท าประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

หน่วยงาน
ภาครัฐและ

หน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

2

2.1.1 ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการด้านการบริหาร
ความเส่ียงด้วยการประกันภัยร่วมกับภาครัฐ

2.1.2 ผลักดันให้ภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท าประกันวินาศภัย
ในทุกระดับและทุกมิติ เพื่อช่วยในการบริหารความ
เสี่ยงและแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เช่น การบริหาร
จัดการงบประมาณด้านภัยพิบัติและสุขภาพของ
ประชาชนในชาติ แรงงานต่างด้าว นักท่องเที่ยว
ต่างชาติ และการประกันภัยพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ
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หน่วยงานก ากับดูแล
3.1 ขยายความร่วมมือ เพิ่มการประสานงานและ

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานก ากับ
ดูแล

3.1.1 ร่วมมือและสนับสนุนให้มีการปฎิรูปกฎหมาย
ประกันวินาศภัย (Regulatory Guillotine) ให้
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ (Business 
Landscape) ในปัจจุบัน เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความ
คล่องตัวในการด าเนินงาน (Ease of Doing 
Business) 

3.1.2 ร่วมพัฒนาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการประกันภัย (IBS) และการน าฐานข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์

3.1.3 ประสานงาน เจรจา และขยายความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับหน่วยงานก ากับดูแล เพื่อให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ธุรกิจประกันภัยมี
ความมั่นคงและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ   
ผู้เอาประกันภัย

หน่วยงาน
ก ากับดูแล

3
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3.2 ส่งเสริมให้ธุรกิจควบคุมดูแลกันเอง

3.2.1 สร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจผ่านการผ่อนคลาย
กระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ
อัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี

3.2.2 เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในจัดการ
เรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย

3.2.3 ขับเคลื่อนและสนับสนุนเพื่อให้มีมาตรการทางภาษีเพื่อ
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจที่มีความพร้อมในการขยายการลงทุน
ไปยังต่างประเทศ

3.2.4 ขยายบทบาทด้านการลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย 
เพื่อเสริมสร้างให้เป็นภาคธุรกิจประกันภัยเป็นแหล่งทุน
ส าคัญของประเทศ

หน่วยงาน
ก ากับดูแล

3

หน่วยงานก ากับดูแล(ต่อ)
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4.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณ

4.1.1 ส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และมีธรรมาภิบาล

4.1.2 ส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกปฏิบัติตามข้อก าหนดตาม
มาตรฐานการก ากับดู แลและข้อก าหนดตาม
มาตรฐานสากล

4.2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการที่
หลากหลาย ครอบคลุม เหมาะสมกับความเสี่ยงของ
แต่ละประเภทของธุรกิจและผู้เอาประกันภัยแต่ละกลุ่ม 

4.2.2 ยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจประกันวินาศ
ภัยเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและท้าทายของ
ธุรกิจในยุคดิจิทัลและชีวิตวิถีใหม่ 

4.2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนธุรกิจใน  
ยุคดิจิทัลและชีวิตวิถีใหม่

บริษัทสมาชิกและบุคลากรด้านการประกนัภัย
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล 
และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

บริษัทสมาชิกและ
บุคลากรด้านการ

ประกันภัย

4
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4.3 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัยในทุกขนาด (เล็ก-กลาง-ใหญ่)

4.3.1 สนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยน าข้อมูลที่ส าคัญ
ของภาคธุรกิจประกันภัย และน าตัวชี้วัดต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผนการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3.2 ศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันส าหรับการประกอบธุรกิจ
การประกันภัยสุขภาพ

4.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้บริษัทสมาชิกที่มีความ
พร้อมในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ

4.4 ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก

4.4.1 เพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายการพบปะระหว่างสมาชิกพร้อม
เพิ่มบทบาทในการเป็นองค์กรกลางเพื่อส่งเสริมการ
เกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน

4.4.2 สร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทสมาชิกเพื่อร่วมสร้าง
ฐานข้อมูลในการรองรับการบริหารจัดการธุรกิจ
ประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ การจัดการ
ฉ้อฉล การวัดประสิทธิภาพทางการเงิน เป็นต้น

4.3.4 เตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจประกันภัยในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับในระยะเวลาอันใกล้ เช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
มาตรฐ านการรายง านทางก าร เ งิ น ฉบั บที่  17
(IFRS 17) เป็นต้น

บริษัทสมาชิกและบุคลากรด้านการประกนัภัย (ต่อ)
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5.1 ส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศธุรกิจที่เหมาะสมต่อ
การประกอบธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลและชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal)

5.1.1 ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ 
ในระบบนิเวศธุรกิจของการประกันภัยและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เช่น เทคโลยีสารสนเทศ StartUp และ 
InsurTech

5.1.2 ร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่เน้น
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเตรียมพร้อมกับ
เศรษฐกิจในยุคดิจิทัลและชีวิตวิถีใหม่

ระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ในยุคดิจิทัล 

5.2 ส่งเสริมนวัตกรรมและการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและการให้บริการผ่านแฟลตฟอร์มและระบบ
นิเวศดิจิทัล

5.2.2 สร้างแพลตฟอร์มกลางส าหรับการประกันภัยยานยนต์
และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ

5.2.3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีภาพถ่าย
ดาวเทียม โดรน และแอปพลิเคชันต่าง ๆ มาใช้ใน
การประกันภัยพืชผล

ระบบนิเวศธุรกิจ 
(Business Ecosystem) 

ในยุคดิจิทัล 
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