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	 ปัจจุบันกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	 จากการเชื่อมโยงด้านข้อมูล	 การเข้าถึงข้อมูล 

การน�าเสนอขายประกนัภยัผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ	ประกอบกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่คีวามต้องการความสะดวกรวดเรว็ 

ในการเข้าถึงการประกันภัย	 ดังน้ันอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยจ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ 

ตามไปด้วย	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	(ส�านกังาน	คปภ.)	ในฐานะหน่วยงานก�ากบัดแูล 

และส่งเสริมอตุสาหกรรมประกนัภยัของประเทศไทยให้มคีวามเข้มแขง็	พร้อมสร้างศกัยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนั

ให้แก่บริษัทประกันภัยของไทย	 รวมทั้งมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย	 จึงเร่งส่งเสริมและ

พัฒนาศกัยภาพของระบบอตุสาหกรรมประกนัภยัให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนั	โดยการจดังาน	“การประชมุผูบ้รหิาร

ระดับสูงด้านการประกันภัย	ประจ�าปี	2561”	(CEO	Insurance	Forum	2018)	เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง 

ด้านการประกันภัยได้ร่วมระดมความคิดเห็น	 แลกเปลี่ยนความรู้	 รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะร่วมกัน	 เพื่อพัฒนาระบบ 

ประกันภัยไทยในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืน

	 หนังสือ	 CEO	 Insurance	 Forum	 2018	 เล่มนี้	 จัดท�าข้ึนเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการประชุมหารือ 

การขับเคล่ือนธุรกิจประกันภัย	 ประจ�าปี	 2561	 ซึ่งส�านักงาน	 คปภ.	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นบทสรุปที่เกิดประโยชน์ต่อ 

การขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล	 และพัฒนาระบบอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่ง	 มีความโปร่งใส	 พร้อมทั้ง 

มศีกัยภาพและเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัเทยีบเท่ามาตรฐานสากล	ตลอดจนสร้างความเชือ่มัน่และศรทัธาให้กบัระบบ 

ประกันภัยสู่สาธารณชนต่อไป	

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

มิถุนายน	2561
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สารจากเลขาธิการ คปภ.
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ก�าหนดการ

การประชุมผู้บริหารระดับสูง
ด้านการประกันภัย ประจ�าปี 2561 
(CEO Insurance Forum 2018)

ค�ากล่าวรายงานการจัดงานประชุม
โดย ผูช่้วยเลขาธกิารสายกลยุทธ์องค์กร
นายสุรินทร์ ตนะศุภผล

ค�ากล่าวเปิดการประชุม
โดย เลขาธิการ คปภ.

บรรยายพิเศษ “ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การก�ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยยุคดิจิทัลสู่แนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด” โดย เลขาธิการ
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

บรรยายพิเศษ “Tangible and
Actionable Potential Approach 
to Drive Digital Insurance”        
โดย CEO of eBaoTech
Corporation Dr.Woody Mo

กลุ่มย่อยที่ 1
Open Data for Insurance
Industry

กลุ่มย่อยที่ 2
Enhancing Insurance Industry 
Conduct of Business

กลุ่มย่อยที่ 3
Insurance Technology
Assurance and Risk
Management

79

สรุปการประชุมกลุ่มย่อย ภาคผนวก

ประมวลภาพบรรยากาศงาน
CEO Insurance Forum 2018

ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะท�างานกลุ่มย่อย
เตรียมความพร้อมการจัดประชุม
ผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย 
ประจ�าปี 2561 



ส�รจ�ก

เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยก�ร

	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	(ส�านกังาน	คปภ.)	ได้มกีารจดังานการประชุม 

ผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย	(CEO	Insurance	Forum)	เป็นประจ�าทุกปี	ตั้งแต่ปี	2559	เพื่อใช้เป็นเวทีในการสื่อสาร 

ทศิทางและนโยบายในการพฒันาธรุกจิประกนัภยัไทย	รวมท้ังมกีารแลกเปลีย่นมมุมองต่างๆ	ท้ังความรู	้ประสบการณ์	ข้อเสนอแนะ 

และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์	 อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกันระหว่าง

ส�านักงาน	 คปภ.	 ภาคธุรกิจประกันภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งในการประชุมประจ�าปี	 2560	 ได้มีการระดมความคิดเห็นในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล	ประกอบด้วย	4	ประเด็นหลัก	คือ	1)	การพัฒนากฎหมาย	การควบคุมและการบริหาร

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยในยุคดิจิทัล	 2)	 การก�ากับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยด้วย	 Regulatory	 Sandbox 

3)	การน�าเทคโนโลยดิีจทิลัมาใช้ในการท�าธรุกจิประกนัภยั	และ	4)	การยกระดบัการก�ากบัพฤตกิรรมทางตลาดและการคุม้ครอง

สิทธิประโยชน์	 ซึ่งผลจากการประชุมในคร้ังที่ผ่านมาท�าให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ

พัฒนาธุรกิจประกันภัยหลายประการและน�าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	 การปรับปรุงกฎหมาย

แม่บทด้านการประกันภัยเกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย	การออกประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ 

ออกกรมธรรม์ประกนัภยั	การเสนอขายกรมธรรม์การประกนัภยัโดยใช้วธิอีเิลก็ทรอนกิส์	พ.ศ.	2560	การออกประกาศส�านกังาน	

คปภ.	 เรื่อง	 แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�าหรับธุรกิจประกันภัย	

(Insurance	Regulatory	Sandbox)	และการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit)	เป็นต้น

	 การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย	 ประจ�าปี	 2561	 (CEO	 Insurance	 Forum	 2018)	 ในวันพุธที่ 

25	เมษายน	2561	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ		ส�านักงาน	คปภ.	

ได้ก�าหนดหัวข้อธีมงาน	คือ	“Disruptive	Technologies	for	The	Future	Insurance	Industry”	เพื่อการพัฒนาการก�ากับ

ดแูลธุรกิจประกันภัยในยคุดิจิทลัให้มปีระสทิธภิาพและก้าวทันต่อการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลย	ีโดยมกีารจดัประชุมกลุม่ย่อย

เพื่อระดมความคิดเห็นจ�านวน	3	กลุ่ม	ประกอบด้วย	กลุ่มที่	1	หัวข้อ	Open	Data	for	Industry	กลุ่มที่	2	หัวข้อ	Enhancing 

Insurance	 Industry	 Conduct	 of	 Business	 และกลุ่มท่ี	 3	 หัวข้อ	 Insurance	 Technology	 Assurance	 and	 Risk 

Management	ซึ่งทั้ง	3	หัวข้อเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องเร่งด�าเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	

	 ในนามของผู้จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยประจ�าปี	 2561	 ขอขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูง 

ด้านการประกันภัย	 ผู้แทนสมาคมที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่านท่ีได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมในครั้งนี ้

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ทุกท่านจะได้รับความรู้	เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิด	อันเป็นประโยชน์ในการร่วมกัน

ในการพัฒนาระบบการประกันภัยของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.สุทธิพล		ทวีชัยการ

เลขาธิการ	คปภ.
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เวลา	8.00	-	8.30	น.	 ลงทะเบียน	

เวลา	8.30	-	8.35	น.	 กล่าวรายงาน	

	 โดย	ผู้ช่วยเลขาธิการ	สายกลยุทธ์องค์กร	(นายสุรินทร์		ตนะศุภผล)

เวลา	8.35	-	8.45	น.		 กล่าวเปิดงาน	 โดย	 เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 

	 (ดร.สุทธิพล	ทวีชัยการ)

เวลา	8.45	-	9.15	น.		 บรรยายพิเศษ	 หัวข้อ	 “ทิศทางและยุทธศาสตร์การก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยยุคดิจิทัล 

	 สู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด”	 โดย	 เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

	 ประกันภัย	(ดร.สุทธิพล	ทวีชัยการ)

เวลา	9.15	-	9.55	น.		 บรรยายพิเศษ	หัวข้อ	"Tangible	and	Actionable	Potential	Approach	to	Drive	Digital	 

	 Insurance”	โดย	CEO	of	eBaoTech	Corporation	(Dr.	Woody	Mo)

เวลา	9.55	-	10.10	น.		 พักรับประทานอาหารว่าง	

เวลา	10.10	-	12.00	น.		 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น	ในหัวข้อ	

	 •	Open	Data	for	Insurance	Industry	ณ	ห้อง	World	Ballroom	A

	 	 (ประธานกลุ่มย่อย	นางสาววราวรรณ		เวชชสัสถ์	รองเลขาธิการ	ด้านก�ากับ)

	 •	 Enhancing	Insurance	Industry	Conduct	of	Business	ณ	ห้อง	Lotus	Suite	5	-	6

	 	 (ประธานกลุ่มย่อย	นายตนุภัทร	รัตนพูลชัย	รองเลขาธิการ	ด้านกฎหมายฯ)	

	 •	 Insurance	Technology	Assurance	and	Risk	Management		ณ	ห้อง	Lotus	Suite	7	

						 	 (ประธานกลุ่มย่อย	นายชูฉัตร	ประมูลผล	รองเลขาธิการ	ด้านตรวจสอบ)

เวลา	12.00	-	12.30	น.		 สรุปการประชุมกลุ่มย่อย	โดย	เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

	 การประกอบธุรกิจประกันภัย	(ดร.สุทธิพล	ทวีชัยการ)	

	 และรองเลขาธิการ	ส�านักงาน	คปภ.	

เวลา	12.30	น.		 พักรับประทานอาหารกลางวัน	

การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�าปี 2561 (CEO Insurance Forum 2018)
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

5การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2561



กล่าวรายงาน
การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�าปี 2561

(CEO Insurance Forum 2018)

โดย น�ยสุรินทร์ ตนะศุภผล
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร 

	 กระผมในฐานะผู้แทนของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 ขออนุญาต 

น�าเรียนถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย	ประจ�าปี	 2561	 (CEO	 Insurance	

Forum	2018)	โดยสังเขป	ดังนี้

	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ริเร่ิมจัดงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยมาตั้งแต่ปี	 2559	 เพื่อเป็นเวที 

ในการสือ่สารทศิทางและนโยบายในการพฒันาธรุกจิประกนัภยัไทย	รวมทัง้มกีารแลกเปลีย่นความรู	้ประสบการณ์	ข้อเสนอแนะ 

และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์	 อันแสดงถึงศักยภาพและความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	

ประกอบด้วย	ผู้บรหิารส�านกังาน	คปภ.	ผูบ้รหิารบรษิทัประกนัชวีติ	ผูบ้รหิารบรษิทัประกนัวนิาศภยั	ภาคส่วนสมาคมทีเ่กีย่วข้อง

กับธุรกิจประกันภัย	หน่วยงานภาครัฐ	และสถาบันการศึกษา

	 โดยในปีที่ผ่านมาส�านักงาน	 คปภ.	 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง	 อันน�าไปสู่ 

การออกกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ให้สอดรับกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม	 และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ประกันภยัไทยซ่ึงส�านกังาน	คปภ.	ในฐานะหน่วยงานก�ากบัถือเป็นความท้าทายท่ียิง่ใหญ่กบัโจทย์ท่ีว่า	“โอกาสและความท้าทาย

ของธุรกิจประกันภัยในยคุดิจิทลั”	จึงได้ก�าหนดประเดน็	Theme	การประชุมในปีนีเ้ป็นเรือ่งของ	“Disruptive Technologies 

For The Future Insurance Industry”	เพือ่ให้มกีารระดมความคดิ	และให้ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธรุกจิ 

ประกันภัยในอนาคต	
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	 การประชมุในครัง้นี	้ดร.	สทุธพิล	ทวชียัการ	เลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั 

กรณุามาเป็นประธานเปิดการประชมุและบรรยายพิเศษ	เรือ่ง "ทศิทางและยทุธศาสตร์การก�ากบัดูแลธรุกจิประกนัภยัยคุดจิทิลั 

สู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด"	และได้รับเกียรติจาก	Dr.	Woody	Mo	:	CEO	of	eBaoTech	Corporation	มาบรรยายพิเศษหัวข้อ	

“Tangible and actionable potential approach to drive digital insurance”  

	 หลังจากนั้น	 จะมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุคเศรษฐกิจ

ดิจิทัลโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย	3	เรื่อง	ได้แก่	1)	Open	Data	for	Insurance	Industry		2)	Enhancing	Insurance	Industry 

Conduct	 of	 Business	 และ	 3)	 Insurance	 Technology	 Assurance	 and	 Risk	 Management	 และในช่วงท้าย 

เป็นการสรุปการประชุมกลุ่มย่อย	โดยเลขาธิการและรองเลขาธิการ	ส�านักงาน	คปภ.	
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ค�ากล่าว
เปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�าปี 2561

(CEO Insurance Forum 2018)

โดย ดร. สุทธิพล ทวีชัยก�ร
เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

	 การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย	ประจ�าปี	2561	หรืองาน	CEO	Insurance	Forum	2018	ถือเป็น

เวทีส�าคัญที่เปิดโอกาสให้บุคลากรประกันภัยได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ	เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย

สู่อนาคตที่ยั่งยืน	หรือ	Sustainable	Insurance	Industry

	 การประชมุผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการประกนัภยั	ได้มกีารจดัต่อเนือ่งมาเป็นปีที	่3	เพือ่ใช้เป็นเวทใีนการสือ่สารทศิทาง

และนโยบายในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทย	 รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 ประสบการณ์	 ข้อเสนอแนะและข้อคิด

เห็นที่เป็นประโยชน์	 อันแสดงถึงศักยภาพและความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกันระหว่างส�านักงาน	 คปภ. 

ภาคธรุกจิประกนัภยัและผูเ้กีย่วข้อง	ทัง้น้ี	การจัดงาน	2	ครัง้ท่ีผ่านมาได้รบัข้อคดิเหน็ท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิง่และน�าไปสูก่ารพฒันา 

กฎเกณฑ์ในหลายเรือ่งให้มคีวามยดืหยุน่	เหมาะสม	สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาธรุกจิประกนัภยั	อาทิ	การปรบัปรงุกฎหมาย

แม่บทด้านการประกันภัยเกี่ยวกับการป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย	การออกประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ 

ออกกรมธรรม์ประกันภัย	 การเสนอขายกรมธรรม์การประกันภัยโดยใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	 2560	 การออกประกาศ

ส�านักงาน	 คปภ.	 เร่ือง	 แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�าหรับ

ธุรกิจประกันภัย	 (Insurance	 Regulatory	 Sandbox)	 การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT	Audit)	เป็นต้น	ทัง้นี	้ในส่วนของส�านกังาน	คปภ.	ได้มกีารจดัตัง้หน่วยงานขึน้ใหม่	คอื	กลุม่ส่งเสรมิเทคโนโลยด้ีานประกนัภยั 

เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลในการพัฒนาเทคโนโลยี	 สนับสนุน	 Startup	 /	 SMEs	 ในการพัฒนานวัตกรรม

ด้านการประกันภัย	และสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของส�านักงาน	คปภ.	(SupTech	/ 

RegTech)	 รวมทั้งสร้างรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน	 ผ่าน	 InsurTech	 Startup	 เพื่อใช้เทคโนโลยีมาช่วย

อุตสาหกรรมประกันภัย
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	 เพื่อเป็นการต่อยอดจากผลการประชุม	 2	 ครั้งที่ผ่านมา	 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่รวดเร็วอย่างก้าวกระโดด	เป็นปัจจัยความท้าทายที่มีอิทธิพลต่อทกุประเทศทั่วโลก	ส่งผลให้มีธุรกิจใหม่ๆ	เกิดขึ้น	และมีธุรกิจ

บางประเภทได้รับผลกระทบ	ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจประกันภัยได้เริ่มน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปฏิวัติรูปแบบการท�าธุรกิจ	หรือ 

ที่เรียกกันว่า	“InsurTech”	 เพื่อสร้างมูลค่าให้กับการประกันภัย	 ทั้งด้านผลิตภัณฑ์	 การให้บริการ	 และการบริหารจัดการ

ภายใน	ซึง่อตุสาหกรรมประกนัภยัไทยเริม่ตืน่ตวัต่อการเปลีย่นแปลงในยคุดจิทิลั	และมพีฒันาการหลายๆ	อย่างเกดิขึน้	รวมทัง้ 

มกีลุม่บรษิทั	Startup	ทีไ่ด้พัฒนานวตักรรม	InsurTech	ข้ึนมาหลายบรษิทัแล้ว	ซ่ึงถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีดต่ีอภาคธรุกิจประกนัภยั 

และการประชุมในปีนี้ได้ก�าหนดหัวข้อภายใต้	Theme	ที่ว่า	“Disruptive Technologies for the Future Insurance  

Industry”	และมีประเด็นต่อยอดจากผลการประชุมในปีที่ผ่านมาที่ท้าทายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	ในการประชุมกลุ่มย่อย

ถึง	3	เรื่อง	ได้แก่	

 1) Open Data for Insurance Industry	ตามที่ส�านักงาน	คปภ.	ได้ออกประกาศ	คปภ.	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีการ

ออกกรมธรรม์ประกันภัย	การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย	และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต	สัญญาประกันวินาศภัย		

โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งประกาศดังกล่าวก�าหนดให้มีมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	 มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

หรือการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน	 คปภ.	 ก�าหนด	 ในการประชุมกลุ่มย่อยนี้จึงเป็นเรื่องของ 

Platform	ในการเปิดเผยข้อมูล	หรือก�าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากบริษัทประกันภัยด้วยกันเอง	หรือจากบริษัท

ประกันภัยกับนายหน้าประกันภัย	 เพื่อช่วยลดภาระการจัดการข้อมูล	 ลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจ	 รวมถึงให้ธุรกิจมีฐานข้อมูล 

ทีส่ามารถเชือ่มโยงระหว่างกนัเพือ่น�าข้อมลูเหล่านัน้มาพฒันา	Application	ต่อ	หรอืสร้างนวตักรรมใหม่ๆ	ได้	ในส่วนของประชาชน 

จะสามารถเลือกซือ้ประกนัภยัโดยการเปรยีบเทยีบแบบประกนัภยั	ความคุม้ครอง	และเบีย้ประกนัภยัได้	รวมถงึทราบถงึข้อมลู

ของตนเองว่าซื้อกรมธรรม์อะไรบ้างและกับบริษัทใด

 2) Enhancing Insurance Industry Conduct of Business	เป็นประเดน็สบืเนือ่งจากปีทีผ่่านมาทีม่กีารหารอื 

ร่วมกันในเรื่องการควบคุมคุณภาพ	 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในลักษณะป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน	 เช่น	 การใช้

เอกสารการเสนอขายที่ชัดเจน	 การให้ความรู้บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง	 และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย 

แก่ประชาชน	ดังนั้น	 ในปีนี้	 กลุ่มย่อยที่	 2	 จะมุ่งเน้นถึงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 

ของคนกลางประกันภัยและการช�าระเบี้ยประกันภัย	 ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการของร่างประกาศ	 คปภ.	 เรื่อง	 ก�าหนด 

หลกัเกณฑ์	วธิกีารออก	การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัของบรษิทั	และการปฏบิตัหิน้าทีข่องตวัแทนและนายหน้าประกนัภยั 

ประกอบกับส�านักงาน	 คปภ.	 ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคนกลางประกันภัยเป็นจ�านวนมากถึง	 314	 ราย	 ซึ่งเรื่องร้องเรียน

หลกัๆ	คอื	การได้รบัช�าระเบีย้ประกนัภยัจากผูเ้อาประกนัภยัแต่ไม่ส่งบรษิทั	การเสนอขายผดิเงือ่นไข	การเสนอขายโดยบอกว่า 

เป็นการฝากเงิน	ซึง่วตัถปุระสงค์หลกัของกลุม่นีก้เ็พือ่ทีจ่ะให้บรษิทัประกนัภยัในฐานะเจ้าของผลติภณัฑ์	คณะกรรมการบรษิทั	

หรือผู้บริหารของบริษัทได้รับทราบความเสี่ยงด้านการด�าเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น	พร้อมปรับปรุงแก้ไข	และถ่ายทอดสื่อสาร

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานและคนกลางประกันภัย	และ

 3) Insurance Technology Assurance and Risk Management	ตามที่ส�านักงาน	คปภ.	ได้ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ภาคธรุกจิน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ในการด�าเนนิงาน	อาจท�าให้เกดิความเสีย่งและส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของ

บริษัทและสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยได้	 ดังนั้น	 ส�านักงาน	 คปภ.	 จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบ

เทคโนโลย	ีหรอื	IT	Audit	ขึน้	และในวนัน้ี	เพือ่สือ่สารให้ผูบ้รหิารระดบัสงูของภาคธรุกจิรบัทราบและตระหนกัถงึความส�าคญัและ 

ความเสี่ยงในการน�าเทคโนโลยีมาใช้	 จึงจะชี้แจงแผนงานและแนวทางการตรวจสอบตามร่างคู่มือการตรวจสอบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป	
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	 ซึ่งทั้ง	 3	 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ	 มีความท้าทาย	 และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยและประชาชน	 จึงขอให้

ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์	 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัย 

ของประเทศไทยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ	 รวมท้ังพัฒนาระบบประกันภัยไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น	 และแน่นอนที่สุดความสมบูรณ์และความส�าเร็จของการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยไทยให้ก้าวหน้า 

อย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้	 หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 จึงขอขอบคุณผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย 

และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมในวันนี้

	 สุดท้ายนี้	 ขอให้เรามาผนึกก�าลังกันเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบประกันภัยของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า	

เติบโตอย่างมั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน	และมีบทบาทส�าคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยให้ดียิ่งขึ้นไป
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ค�าบรรยายพิเศษ
เรื่อง ทิศทางและยุทธศาสตร์การก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยยุคดิจิทัลสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

โดย ดร. สุทธิพล ทวีชัยก�ร
เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า	 1	 ทศวรรษ	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้พิสูจน์และสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา

ประชาชนในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานก�ากบัดูแลธรุกจิประกนัภยัให้ด�าเนนิอยูใ่นกรอบกตกิาตามกฎหมาย	ดแูลตรวจสอบให้บรษิทั

ประกันภัยมีฐานะการเงินที่มั่นคง	เป็นที่น่าเชื่อถือ	มีการบริหารจัดการที่ดี	มีคุณภาพในการให้บริการ	และมีขีดความสามารถ

พร้อมแข่งขัน	 ควบคู่กับการดูแลคุ้มครองให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยได้อย่างครบถ้วน	 รวดเร็ว	 และ

เป็นธรรม	ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมในด้านต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนทางเศรษฐกิจ	ภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ	 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 (Aging	 Society)	 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย 

มากขึ้น	รวมทั้งแรงขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย	4.0	นอกจากนี้	ยังรวมถึงกระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	ไม่ว่าจะเป็น 

Fintech	และ	InsurTech	ซึง่ล้วนท�าให้ส�านกังาน	คปภ.	ต้องเร่งปรบัตวัและพฒันาให้ก้าวทนัต่อกระแสการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้

	 การด�าเนินงานของส�านักงาน	 คปภ.	 เป็นไปตามแผนพัฒนาการประกันภัย	 ฉบับท่ี	 3	ที่ได้ผ่านความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ คปภ. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และคณะรัฐมนตรี มีมติเพื่อทราบเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

 แผนพัฒนาการประกนัภยั ฉบบัท่ี 3	มเีป้าหมายให้	“ระบบประกนัภยัไทยเตบิโตอย่างยัง่ยนืและได้รบัความเชือ่ถอื 

ไว้วางใจจากประชาชน”	 (Growth	 and	 Credibility)	 ซึ่งคาดหวังให้ระบบประกันภัยมีความมั่นคงและด�าเนินธุรกิจ 

อย่างมปีระสทิธิภาพ	และสามารถแข่งขนัได้ในตลาดเสร	ีและประชาชนมคีวามรูแ้ละตระหนกัถึงความส�าคญัของการประกนัภยั 

สามารถใช้ประโยชน์จากการประกันภัยได้อย่างเหมาะสม	ผ่าน	4	ยุทธศาสตร์หลัก	ประกอบด้วย	

	 ยุทธศาสตร์ที่	1	 :	 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย	

	 ยุทธศาสตร์ที่	2	 :	 การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย	

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	 :	 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน	

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	 :	 การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย	
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	 ซ่ึงก่อนอื่นต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคธุรกิจประกันภัย	 และภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 

จนท�าให้ภารกิจต่างๆ	ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย	ฉบับที่	3	ส�าเร็จลุล่วงอย่างดียิ่งตามแผนการด�าเนินงาน

ผลงานที่ผ่านมา ในปี 2560

	 ในปีที่ผ่านมา	 (ปี	 2560)	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ก�าหนด

ให้เป็นปีแห่ง	 “การขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล” 

ที่ค�านึงถึงการรักษาสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ประชาชนด้านการประกนัภยั	และส่งเสรมิให้เกดินวตักรรมดจิทิลั

ในอุตสาหกรรมประกันภัย	 โดยได้ด�าเนินงานทั้งในเชิงรุกและ 

เชงิบรูณาการอย่างมุง่มัน่	เตม็ความรูค้วามสามารถ	เพือ่เป็นกลไก

หลกัในการขบัเคล่ือนอตุสาหกรรมประกนัภยัไทยให้พร้อมปรบัตวั 

เพือ่เข้าสูย่คุดจิทิลั	รวมทัง้เปลีย่นผ่านสูก่ารเป็น	“องค์กรการก�ากบั 

ดแูลธุรกจิประกนัภัยยคุดจิิทัล”	(Digital	Insurance	Regulator) 

ด้วยการบูรณาการท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

รวมถึงการใช้เครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่ 

สอดรับกบันโยบายของรฐับาลและเกดิประโยชน์สงูสดุต่อประชาชน 

อนัจะส่งผลให้เกดิภาพลกัษณ์ทีดี่ขึน้ต่อส�านักงาน	คปภ.	และธรุกจิ

ประกันภัย	 รวมทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแล

อุตสาหกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัลอีกด้วย	
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	 ส�าหรับผลการด�าเนนิงานทีโ่ดดเด่นในปีทีผ่่านมาได้มกีารน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการด�าเนนิงานภายใต้ 

4	ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาการประกันภัย	ฉบับที่	3	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย

การน�า IT มาใช้ในการก�ากับและตรวจสอบ

 •	 ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท�าร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	 Audit)	 พร้อมรับฟังความคิดเห็น 

จากภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อปรับปรุงร่างคู่มือฯ	ให้มีความเหมาะสม

 •	 ออกประกาศส�านักงาน	 คปภ.	 เรื่อง	 แนวทางการเข้าร่วมโครงการ	 Insurance	 Regulatory	 Sandbox 

โดยในปี	 2560	มีบริษัทประกันภัยยื่นขอเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 10	บริษัท	 15	 โครงการ	 ซึ่งมีโครงการที่คณะกรรมการฯ	

ให้เข้าทดสอบ	5	โครงการ	โดยเป็นโครงการเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์	4	โครงการ	และการประกันสุขภาพ	1	โครงการ

 •	 จดัท�าแนวปฏบิติัส�าหรบัรกัษาความปลอดภยัและควบคมุความเสีย่งของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	(Information 

Technology	Risk	Management)	และความเสีย่งภยัคกุคามทางไซเบอร์	(Cybersecurity)	ให้บรษิทัประกนัภยัน�าไปใช้ปฏบิตัิ

ความมั่นคงทางการเงิน

 • RBC 2	ส�านกังาน	คปภ.	ก�าหนดให้บรษิทัประกนัภยัท�าการทดสอบผลกระทบเชงิปรมิาณของการด�ารงเงนิกองทนุ

ตามระดับความเสี่ยง	 ระยะที่	 2	ครั้งที่	 2	 (RBC	2	QIS	2)	และน�าผลการทดสอบพร้อมข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจมาจัดท�า 

ร่างกรอบการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	 ระยะท่ี	 2	 ซ่ึงคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพัฒนากรอบการด�ารง 

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	ระยะที่	2	ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกรอบดังกล่าวแล้ว	

 • ERM	ส�านักงาน	คปภ.	ได้ออกประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่า 

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย	 พ.ศ.	 2560	 (Enterprise	 Risk	Management	 :	 ERM)	 โดยสาระ

ส�าคัญ	ประกอบด้วย	วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง	โครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง	นโยบาย	และขอบเขต 

การบรหิารความเส่ียง	กระบวนการบรหิารความเสีย่งระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการบรหิารความเสีย่ง	การรายงานการทดสอบ

ภาวะวิกฤตและการติดตามประเมินผล

 • Kick-off “ORSA”	ส�านกังาน	คปภ.	ได้เปิดตวัโครงการประเมนิความเสีย่งและความมัน่คงทางการเงนิของบรษิทั

ประกันภัย	(Own	Risk	Solvency	Assessment	:	ORSA)	เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี	สามารถ

รองรับการเปล่ียนแปลงทัง้จากด้านเทคโนโลยพีฤติกรรมของผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นไป	รวมถึงภยัคกุคามท่ีเพิม่ข้ึนควบคูก่บันวตักรรม

ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ	

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์และยกระดับพฤติกรรมทางตลาด

 • ยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย	 โดยส�านักงาน	 คปภ.	 ได้จัดประชุม

ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศ	 คปภ.	 เรื่อง	 การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาของบริษัทประกันภัย	 พ.ศ.	 2559 

ที่ถูกต้อง	 รวมถึงแจ้งบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว	 เพราะส�านักงาน	 คปภ.	 มีความเชื่อมั่นว่า 

หากบริษัทประกันภัยมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนท่ีดี	 จะท�าให้จ�านวนเรื่องร้องเรียน 

ด้านการประกันภัยลดลง
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 •	 พฒันาระบบรายงานการขายผ่านธนาคาร	เนือ่งจากในช่วงทีผ่่านมา 

มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขายประกันภัยผ่านช่องทางธนาคารเพ่ิมขึ้น 

จ�านวนมาก	 สัดส่วนการขายประกันภัยผ่านธนาคารมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น 

จากข้อมูลในปีที่ผ่านมาการขายประกันภัยผ่านธนาคารมีสัดส่วนสูงกว่า

การขายประกันภัยผ่านตัวแทนและนายหน้าประกันภัย	 เพราะฉะนั้น 

หากส�านักงาน	 คปภ.	 สามารถก�ากับดูแลการขายประกันภัยผ่านธนาคารได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ	กจ็ะท�าให้ประชาชนเกดิความเชือ่มัน่ต่อธรุกจิประกนัภยั 

เพิ่มมากขึ้น	ดังนั้น	นอกเหนือจากกระบวนการปลายทางที่จะพิจารณาจากการรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นแล้วส�านักงาน	คปภ.	

จะมีการบริหารจัดการอย่างไร	กระบวนการต้นทางก็คือ	การสร้างความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ในการ

	 	 -	 รายงานเหตกุารณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการขายผลติภณัฑ์ผ่านธนาคารทีเ่กดิขึน้	ซึง่มผีลกระทบต่อชือ่เสยีง	ภาพลักษณ์	

และการปฏบิตังิานของธนาคาร	เช่น	กรณทีีเ่กดิเป็นข่าวร้องเรยีนในสือ่ต่างๆ	โดยให้ธนาคารรายงานข้อเทจ็จรงิให้กบัส�านกังาน	

คปภ.	 ทราบภายใน	 3	 วันท�าการนับแต่วันเกิดเหตุ	 หรือวันที่ทราบเหตุการณ์	 และเมื่อธนาคารพาณิชย์รวบรวมข้อเท็จจริง 

ครบถ้วนแล้ว	ให้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้ส�านักงาน	คปภ.	ทราบด้วย	

	 -	 รายงานการประเมินระบบควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคาร	ซึ่งได้ก�าหนดให้ธนาคาร

มีการน�าเสนอรายงานประเมินระบบควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคารต่อคณะกรรมการบริหาร 

ที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย	 โดยจะเริ่มจัดท�าแบบรายงานการประเมินระบบควบคุมคุณภาพการขายดังกล่าว 

ในปี	2561	

 • ออกข้อแนะน�าการซือ้ผลติภณัฑ์ผ่านธนาคาร 12 ข้อ	สือ่สารออกไปสูป่ระชาชนในการซือ้ประกนัภยัผ่านธนาคาร

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อ	-	ผู้ขายประกันภัย	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย

ความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึง

 • ส่งเสริมการประกันภัยเชิงรุกสู่ประชาชน

  1) โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการอบรมความรู้ด้านการประกันภัย Training for the trainers 

ตามทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบโครงการประกนัภยัข้าวนาปี	ปีการผลติ	2560	ซึง่ได้ก�าหนดเป้าหมายขัน้ต�า่จ�านวน	25	ล้านไร่ 

ส�านกังาน	คปภ.	ร่วมกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน	ขับเคลือ่นโครงการอบรมความรูป้ระกนัภยั	(Training	for	the	trainers)	

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจด้านประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ให้สามารถน�า

ความรูท้ีไ่ด้รบัไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้อย่างถกูต้อง	โดยในปี	2560	จดัขึน้ใน	9	จงัหวดัทีค่รอบคลมุทกุภาคในประเทศไทย	

ประกอบด้วย	จังหวัดขอนแก่น	นครสวรรค์	สุโขทัย	ฉะเชิงเทรา	 เพชรบุรี	บุรีรัมย์	 ร้อยเอ็ด	สกลนคร	และสงขลา	ซึ่งมีพื้นที่ 

เอาประกันภัยจ�านวน	26.11	ล้านไร่	รวมค่าเบี้ยประกันภัยกว่า	2,350	ล้านบาท	ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายขั้นต�่าที่รัฐบาลก�าหนดไว้
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  2) โครงการ คปภ. เพือ่ชุมชน	เป็นโครงการน�าร่องเชงิรกุทีใ่ช้วธิขีบัเคลือ่นองค์กร	คปภ.	ไปสูป่ระชาชน	ในลกัษณะ 

Mobile	Unit	ในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล	จ�านวน	6	ชมุชน	ได้แก่	ชมุชนตลาดน�า้คลองลดัมะยม	กรงุเทพมหานคร	

ชมุชนบ้านบางพลบั	จ.	สมทุรสงคราม	ชมุชนบางหลวง	จ.นครปฐม	ชมุชนวดัจ�าปา	กรงุเทพมหานคร	ชมุชนบ้านต้นตาล	จ.สระบรีุ	

และชุมชนไทยพวน	จ.นครนายก

  3) โครงการอาสาสมัครประกันภัย/ยุวชนประกันภัย

	 	 	 -	 โครงการอาสาสมคัรประกนัภยั	จัดกจิกรรมให้ความรูด้้านการประกนัภยักบักลุม่	อสม.	กลุม่ผูน้�าชุมชนท้องถิน่ 

อบต.	อบจ.	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	กลุ่มผู้ประกอบการ	กลุ่มครัวเรือนต่างๆ	อาสาสมัครอื่นๆ	และประชาชนที่มีศักยภาพ	เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครประกันภัย	ให้สามารถน�าความรู้ด้านการประกันภัยไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนท้องถิ่น	

และที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าเบื้องต้น	ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้สิทธิประโยชน์จากสัญญาประกันภัย	

รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนะน�าส�านักงาน	 คปภ.	 ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	 โดยในปี	 2560	 มีผู้สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครประกันภัย 

รวมทั้งสิ้น	8,790	คน	

	 	 	 -	 โครงการยุวชนประกันภัยในสถานศึกษา	เพื่อปลูกฝังความรู้ด้านการประกันภัย	โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ 

การประกันภัยรถภาคบังคับ	 และการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันและมอบรางวัลให้กับโรงเรียน/สถานศึกษา	 และ

ครู-อาจารย์ที่มีผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนด้านการประกันภัยดีเด่น	 โดยในปี	 2560	 มีโรงเรียนร่วมส่งผลงาน 

เข้าประกวดจ�านวน	620	โรงเรียน	

 • เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

	 	 1)	 ออกประกาศ	คปภ.	เรือ่ง	การเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภัย	 การชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย	 โดยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 2560	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

ก�ากับดูแลธุรกรรมประกันภัย	 ผ ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 

หรือระบบออนไลน์	 ตลอดจนเพื่อปกป้องประชาชนผู้บริโภค 

ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการท�าธุรกรรมประกันภัยผ่าน 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์	

	 	 2)	 ออกประกาศส�านักงาน	 คปภ.	 เรื่องการ 

ขึน้ทะเบยีนกจิกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	การขอรบัความเหน็ชอบ 

การใช้บริการของบุคคลภายนอก	 และการรับรองระบบสารสนเทศ	 พ.ศ.	 2560	 เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

การขึน้ทะเบยีนและการขอรบัความเหน็ชอบการรบัรองระบบสารสนเทศ	และก�าหนดระดบัมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยั

ของระบบสารสนเทศส�าหรับการออกกรมธรรม์	การเสนอขายกรมธรรม์	และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้ใช้บริการจากบุคคลภายนอกได้	

15การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2561



พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย

 • พัฒนากรมธรรม์ประกันภับส�าหรับรายย่อย Micro Insurance

  1) ข้าวนาปี	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้พัฒนาแบบกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ 

ของโครงการประกันภัยข้าวนาปี	 ปีการผลิต	 2560	 โดยปรับลดเบี้ยประกันภัยจากเดิม	 100	 บาทต่อไร่	 เป็น	 90	 บาทต่อไร่ 

หรือ	97.37	บาทต่อไร่	(รวมอากรแสตมป์และภาษี)	เท่ากันทุกพื้นที่	และได้เพิ่มวงเงินความคุ้มครองทั้ง	7	ภัย	ได้แก่	ภัยน�้าท่วม 

หรือฝนตกหนัก	ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง	ภัยลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น	ภัยอากาศหนาวหรือน�้าค้างแข็ง	ภัยลูกเห็บ	ภัยจากไฟไหม้ 

ซึง่จะได้รบัวงเงนิคุม้ครองจากเดิม	1,111	บาทต่อไร่	เป็น	1,260	บาทต่อไร่	และภยัจากศตัรพูชืและโรคระบาด	เพิม่ความคุม้ครอง

จากเดิม	555	บาทต่อไร่	เป็น	630	บาทต่อไร่	ซึ่งมีการจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี	รวมทั้งสิ้น	3,447,594	กรมธรรม์

  2) ประกันภัย 222	ส�านักงาน	คปภ.	ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์

สุขใจ	พลัส”	หรือ	“ประกันภัย	222”	ขึ้นใหม่	โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	ให้ความคุ้มครองสูงสุด	

100,000	บาท	กรณีการถูกฆาตกรรม	ลอบท�าร้ายร่างกายและ/หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์	ให้ความคุ้มครอง

สูงสุด	 50,000	 บาท	 พร้อมเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่เกิน	 5,000	 บาทต่อปี	 ด้วยเบี้ยประกันภัย 

เพียง	222	บาท

 

INSURANCE FORUM 2018C E O16



  3) ผลิตภัณฑ์ส�าหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทางน�้า

   - ผู้โดยสารแพ	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส�าหรับผู้โดยสารแพ 

โดยเป็นกรมธรรม์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการใช้แพ	 โดยจะคุ้มครองผู้โดยสารซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว 

ให้ได้รับความคุ้มครองในขณะที่อยู่บนหรือในแพ	 รวมท้ังผู้ท่ีก�าลังข้ึนหรือลงแพ	 ยกเว้นผู้ควบคุมแพ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

พ.ร.บ.	การเดินเรือในน่านน�้าไทย	พ.ศ.	2456	รวมทั้งประกาศกรมเจ้าท่า	

   - เจ็ตสกี	ส�านักงาน	คปภ.	ได้ให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต	ที่ใช้

ในกจิการพเิศษประเภทเจต็สกเีพือ่เช่า”	เพือ่สนบัสนนุให้เจ้าของเรอืทีข่อรบัใบอนญุาตเจต็สกเีพือ่ให้เช่า	ได้มกีารท�าประกนัภยั

เพือ่คุม้ครองความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อชวีติ	ร่างกาย	และทรพัย์สนิ	รวมถงึความรบัผดิต่อบคุคลภายนอกเนือ่งจากการใช้เจต็สก	ี

 • อนุมัติผลิตภัณฑ์ Cyber Insurance 

	 	 ส�านักงาน	คปภ.	มีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์	 (Cyber	 Insurance)	
เพ่ือป้องกันความเสีย่งต่อความเสยีหายทางคอมพวิเตอร์ท่ีเกดิข้ึนกบัธรุกจิในเชิงพาณชิย์ทุกประเภท	โดยเฉพาะอย่างยิง่	สถาบนั
การเงินซ่ึงมคีวามเสีย่งภยัในระดบัสงู	โดยจะให้ความคุม้ครองทัง้ในส่วนความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อผูเ้อาประกนัภยั	(First	Party)	
และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก	 (Third	 Party)	 ซึ่งเกิดขึ้นกับข้อมูลของลูกค้าสูญหายหรือถูกโจรกรรมไป	 โดยมีบริษัท 
ประกันภัยได้ขอรับความเห็นชอบแบบกรมธรรม์ดังกล่าวแล้ว	8	บริษัท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน

เพิ่มศักยภาพกลไกตลาดและการเข้าถึง

 • จัดท�าตารางมรณะไทย ปี 2560 (Mortality Table)	ส�านักงาน	คปภ.	ได้ออกค�าสั่งนายทะเบียนที่	57/2560		
เรื่องให้ใช้ตารางมรณะไทย	ปี	2560	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับแบบประกันชีวิตที่ยื่นขอรับความเห็นชอบตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	
2560	 เป็นต้นไป	 จากการปรับปรุงตารางมรณะใหม่นี้	 จะท�าให้ประชาชนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งประเภทสามัญ
และประเภทอุตสาหกรรมในอัตราที่ถูกลง	สูงสุดถึงร้อยละ	35	

 • ปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัย 

  1) รถยนต์ทีต่ดิกล้อง CCTV		ส�านกังาน	คปภ.	จงึได้มคี�าสัง่นายทะเบียนท่ี	8/2560	เรือ่ง	ให้ใช้อตัราเบ้ียประกนัภยั 
รถยนต์ส�าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	 ที่ติดตั้งกับรถยนต์	 ซึ่งจะท�าให้ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้อง	
CCTV	ได้รับส่วนลดจากเบี้ยประกันภัยส�าหรับการท�าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ร้อยละ	5	-	10	ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 3	 มีนาคม	 2560	 เป็นต้นไป	 โดยผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบ 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV)	ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัยในเวลาท�าสัญญาประกันภัย	และต้องติดตั้งไว้ตลอดระยะ
เวลาเอาประกันภัยด้วย	

  2) มาตรการห้ามแอลกอฮอล์ในเลอืดเกนิกว่า 50 มลิลกิรมัเปอร์เซน็ต์ 	ส�านกังาน	คปภ.	ได้มคี�าสัง่นายทะเบยีน
ที่	11/2560	เรื่อง	ให้แก้ไขแบบ	ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย	และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย	โดยสาระส�าคัญ
ของค�าส่ัง	 คือ	 กรณีที่ผู้ขับขี่รถเอาประกันภัยภาคสมัครใจ	 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า	 50	 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์
(จากเดิม	150	มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)	ประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์	 แต่ในส่วนของผู้ประสบภัยหรือ
บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่เอาประกันภัยดังกล่าวยังคงได้รับความคุ้มครอง	 บริษัทประกันภัยของรถ 
คนัทีเ่อาประกนัภยัทีเ่ป็นฝ่ายผดิจะต้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้กบับุคคลภายนอกทีไ่ด้รบัความเสยีหายทัง้ชวีติและทรพัย์สนิ	
ทั้งนี้	บริษัทประกันภัยจะไปเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 
50	 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อไป	 ซึ่งค�าสั่งนี้	 มีผลใช้บังคับส�าหรับการท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย	 ตั้งแต่วันท่ี 
1	มิถุนายน	2560	เป็นต้นไป
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  3) การประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ปรับลดอัตราเบ้ียประกันภัย 
ของการประกันอัคคีภัย	2	ส่วน	คือ	

	 	 	 (1)	 การประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัย	ได้มีการปรับลดอัตราเบี้ยลงร้อยละ	15	โดยการปรับปรุงดังกล่าว	
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2560		

	 	 	 (2)	 การประกันอัคคีภัยส�าหรับอุตสาหกรรม	 (นอกเหนือจากท่ีอยู่อาศัย)	 กรณีจ�านวนเงินเอาประกันภัย 
ต�่ากว่า	50	ล้านบาท	จะมีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันลงร้อยละ	10	ทุกลักษณะภัย	และกรณีจ�านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 
50	ล้านบาทขึน้ไป	ไม่มกีารก�าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยัข้ันต�า่	โดยก�าหนดเฉพาะอตัราเบ้ียประกันภยัข้ันสงูท่ีร้อยละ	2.375	เท่านัน้

 • มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันสุขภาพ	 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและจูงใจ 
ให้ประชาชนท�าประกนัสขุภาพ	ซึง่จะช่วยลดภาระในด้านค่ารกัษาพยาบาลของประชาชน	โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั	
ได้ออกกฎกระทรวง	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2560	โดยประชาชนสามารถน�าเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้ไม่เกิน	 15,000	บาท	แต่เมื่อรวมกับการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน	 100,000	บาท	ทั้งนี้ 
เบี้ยประกันสุขภาพดังกล่าวต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2560	เป็นต้นไป

 • I-SERFF ชีวิต/วินาศภัย	 	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (I-SERFF)	 เพื่อรองรับปริมาณการขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มากขึ้น	 และ 
เพิม่ประสทิธภิาพการก�ากบัผลติภณัฑ์ประกนัภยั	และลดอปุสรรคและความล่าช้าในการให้ความเหน็ชอบและอนมุตัผิลติภณัฑ์

ประกันภัย	โดย

  - I-SERFF ส�าหรบัธรุกจิประกนัชวีติ	อยูร่ะหว่างการทดสอบระบบ	พร้อมปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่องเพือ่ให้สามารถ 

	 	 	 ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

  - I-SERFF ส�าหรบัธรุกจิประกนัวนิาศภยั	จดัท�าระบบเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	และได้มกีารจดัอบรมการใช้งานให้แก่ 

	 	 	 บริษัทประกันวินาศภัย	 และสมาคมประกันวินาศภัยไทย	 ขณะนี้บริษัทได้น�าส่งข้อมูลกรมธรรม์ฉบับที่ 

	 	 	 ได้รับความเห็นชอบเข้าสู่ฐานข้อมูลควบคู่กับระบบเดิม

 • ขยายการให้ความเหน็ชอบกรมธรรม์ประกนัภยัแบบอตัโนมตั ิ(File & Use)	ส�านกังาน	คปภ.	ได้ให้ความเหน็ชอบ 

กรมธรรม์แบบอัตโนมัติ	 (File	 &	Use)	 จ�านวน	 2	 กรมธรรม์	 คือ	 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหต	ุ ส่วนบุคคล	 และกรมธรรม ์

ประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ		
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เชื่อมโยงตลาดประกันภัย

 • FSAP	ส�านักงาน	คปภ.	ได้เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงิน	(Financial	Sector	Assessment 

Program	 :	 FSAP)	 สาขาประกันภัย	 เพื่อยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสู่มาตรฐานสากล	 โดยการจ้าง

ธนาคารโลกมาเป็นที่ปรึกษา	 พร้อมทั้งจัดท�าแผนระยะสั้นและระยะยาวในการปิด	 GAP	 การประเมินภาคการเงิน	 (FSAP) 

รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานทั้งหมด	 3	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการระดับนโยบาย	 คณะท�างานเฉพาะกิจ 

(FSAP	Task	Force)	และคณะท�างานย่อย	7	ด้าน	ซึ่งในปีนี้	 ได้น�า	Self-Assessment	Report	และ	Action	Plan	ทั้งใน 

แผนระยะสั้นและระยะยาวที่ได้รับจากที่ปรึกษา	 (ธนาคารโลก)	 มาประกอบการจัดท�าร่างแผนการด�าเนินงานเพื่อรองรับ 

การประเมิน	 FSAP	 ของส�านักงาน	 คปภ.	 โดยมุ่งเน้นการด�าเนินการที่สามารถด�าเนินการแล้วเสร็จภายใน	 1	 ปี	 รวมถึง 

จัดล�าดับความส�าคัญของแผนงานภายใต้ขอบเขตระยะเวลาและทรัพยากร	 เพื่อให้สายงานต่างๆ	 สามารถด�าเนินการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเข้ารับการประเมิน	 FSAP	 ในไตรมาสที่	 4	 ของปี	 2561	 นอกจากนี้	 ส�านักงาน	 คปภ. 

ยังได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแลภาคการเงินอื่น	อาทิ	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านักงาน	กลต.	และร่วมมือ

กับสมาคมว่าจะด�าเนินการอย่างไรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมที่จะเข้ารับการประเมิน	FSAP

 • MoU : กัมพูชา / มาเลเซีย / บรูไน / เมียนมา 

ส�านักงาน	 คปภ.	 ลงนามในบันทึกความเข้าใจ	 (MoU)	 กับ 

หน่วยงานก�ากับของประเทศกัมพูชา	มาเลเซีย	บรูไน	และเมียนมา 

เพื่อส ่งเสริมความร ่วมมือและเสริมสร ้างขีดความสามารถ 

ในการพัฒนาการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	 รวมถึงความร่วมมือ 

ทางด้านวิชาการ	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบของกฎหมาย 

เพื่อปูทางให้กับบริษัทประกันภัยที่มีศักยภาพและมีความพร้อม 

ที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในกลุ่ม	 CLMV 

และส่งเสริมให้ตลาดประกันภัยมีความมั่นคง

 • Capacity Building : ลาว / เมียนมา / กัมพูชา 

ส�านักงาน	 คปภ.	 ให ้การสนับสนุนและช ่วยเหลือความรู ้ 

ด้านการประกันภัย	 โดยการส่งเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	 คปภ.	 ไปเป็น

วิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	 และ

มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานก�ากับอื่นเข้ามาศึกษาดูงานที่ส�านักงาน	

คปภ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ

 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau)	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้พัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย	 ส�าหรับธุรกิจประกันวินาศภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 นอกจากนี้	 ได้มีลงนาม	MOU	 ว่าด้วย 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัยระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทย	กับบริษัทประกันวินาศภัย	 จ�านวน 

60	บริษทั	โดยมสีาระส�าคญัคอื	บรษัิทประกนัวนิาศภยัจะส่งข้อมลูเกีย่วกบัการรบัประกนัวนิาศภยั	และค่าสนิไหมทดแทนให้กบั 

ส�านักงาน	คปภ.	ตามที่กฎหมายก�าหนด	ในส่วนของธุรกิจประกันชีวิตอยู่ระหว่างพัฒนาระบบร่วมกับภาคธุรกิจ
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 • ศึกษาการประกันภัย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Research for Aging Society)	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้จ้าง 

ผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิเคราะห์และประเมินภาพรวมในประเทศไทย	 รวมถึงศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย	 ส�าหรับผู้สูงอายุ

ในต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและจัดท�าแนวนโยบายการน�าระบบประกันภัยมารองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุ

ของประเทศไทยต่อไป

 • สนับสนุนภาคธุรกิจเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)	 ส�านักงาน	

คปภ.	 สนับสนุนให้ภาคธุรกิจประกันภัยเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	 (Digital	 ID)	 ภายใต้

การน�าของผู้แทนภาคเอกชน	คือ	สมาคมธนาคารไทย	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	สมาคมประกันชีวิตไทย	สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย	 สมาคมการค้าผู้ให้บริการช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย	 และบริษัท	 ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	 จ�ากัด	 ซึ่งการเข้าไป

ในภาคธุรกิจประกันภัยจะได้รับประโยชน์จากการสร้างความเชื่อมั่นในการท�าธุรกรรมด้านการประกันภัยผ่านอิเล็กทรอนิกส ์

ด้วยการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่มีความถูกต้อง	 สะดวก	 รวดเร็ว	 มีโอกาสในการน�าเสนอบริการประกันภัยต่อลูกค้าทั้งบุคคล

ธรรมดาและนิติบุคคลได้มากขึ้น	รวมทั้งยังสามารถป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย

 • สร้างระบบการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง	 จากสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มภัยคุกคามด้านไซเบอร์ท่ีมีความถี่ 

และมคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้	ส�านกังาน	คปภ.	ได้ตระหนกัถึงความเสีย่งจากภยัดงักล่าว	จงึได้ท�าการพฒันาระบบป้องกนัภยัคกุคาม 

ขั้นสูงของส�านักงาน	คปภ.	เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ		นอกจากนี้	ได้ก�าหนดมาตรการรับมือภัยคุกคาม 

ในระดบัขององค์กร	โดยได้จัดท�าแนวทางปฏบิติัในการป้องกนัมลัแวร์เรยีกค่าไถ่	ช่ือ	“วอนนาคราย”	(WannaCry)	และ	Petwrap 

และส่ังการให้ส�านักงาน	 คปภ.	 ทั่วประเทศด�าเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	 และระดับภาคอุตสาหกรรม

ประกันภัย	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ประสานไปยังสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย	 แจ้งเวียนบริษัท 

สมาชิกให้เฝ้าระวังและเตรียมการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันการรับมือกับภัยคุกคามขั้นสูง	 รวมทั้งสื่อสารให้พนักงาน

และประชาชนทราบ

เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก�ากับ

 • ปรบัปรงุกฎหมายแม่บทสูม่าตรฐานสากล	เพือ่แก้ไขปัญหาอนัเกดิจากการบงัคบัใช้กฎหมายในปัจจบุนั	ปรับปรุง

มาตรฐานการก�ากบัดูแลให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล	และเป็นไปในลักษณะเดียวกันกบัหน่วยงานก�ากับสถาบนัการเงินอืน่	

โดยแบ่งกลุ่มตามเนื้อหาบทบัญญัติที่มีความเกี่ยวข้องกันออกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

มุ่งเน้นให้ความคุ้มครอง
ประชาชนโดยตรง 

เสริมเสถียรภาพ
และความมั่นคงของบริษัท

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3

ส่งเสริมการควบโอนกิจการ
และความรับผิดของกรรมการ 
และผู้มีอ�านาจในการจัดการ 

ปรับปรุงกฎหมายแม่บท
สู่มาตรฐานสากล

INSURANCE FORUM 2018C E O20



	 ซึ่งร่างกฎหมายกลุ่มที่	 1	 ได้ผ่านการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 ขณะนี ้
อยู่ระหว่างเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ส�าหรับกลุ่มที่	 2	 และ	 3	 อยู่ระหว่างการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากการรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจ	ก่อนเสนอร่างต่อกระทรวงการคลังเพื่อเข้าสู่กระบวนการออกกฎหมายต่อไป

 • จัดท�า พ.ร.บ. ประกันภัยทางทะเลขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

	 	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล	 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ	
คปภ.	ในปี	2559	และขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อกระทรวงการคลัง	ก่อนจะเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและ 
ด�าเนินการตามขั้นตอนของการพิจารณากฎหมาย	 โดยในปี	 2560	 ได้เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง	 พ.ร.บ. 
ประกนัภยัทางทะเล	พ.ศ.	...	ด้วยการจดัสมัมนาในหวัข้อ	“กฎหมายว่าด้วยการประกนัภยัทางทะเลฉบบัแรกของประเทศไทย”	
ให้กับภาคธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

 •	 การร้องเรียนด้านการประกันภัย	 ตามท่ีมีเรื่อง
ร้องเรียนเข้าสู่ส�านักงาน	 คปภ.	 ทั้งสิ้น	 12,324	 เรื่อง	 โดยการ
ประกันวินาศภัย	 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าขาดประโยชน์จาก 
การใช้รถ	 เร่ืองการเรียกร้องค่าเสียหายสูงเกินจริง	 ส�าหรับ 
การประกนัชวีติ	ประเด็นการร้องเรียนส่วนใหญ่มาจากประชาชน/
ผูเ้อาประกนัภยัยงัขาดความเข้าใจในเง่ือนไขตามสญัญาประกนัภยั
รวมถงึการบอกล้างสญัญาและปกปิดข้อเทจ็จรงิ	 ซึง่การร้องเรยีน 
ด้านการประกันภัย	 การร้องเรียนเกี่ยวกับคนกลางประกันภัย 
จะเป็นปัจจัยที่ท�าให้ส�านักงาน	 คปภ.	 ทราบว่า	 สาเหตุของ 
เร่ืองร้องเรียนเกิดจากอะไร	 และน�าผลจากเรื่องร ้องเรียน 
มาด�าเนินการหาแนวทางแก้ไขที่ต้นเหตุ	ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	จะให้ความส�าคัญกับเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยใดที่ไม่ชัดเจน 
จะปรับให้ชัดเจนและการรักษาคุณภาพในการให้บริการของคนกลางประกันภัยให้มากขึ้น

 •	 ส�านกังาน	คปภ.	ได้ด�าเนินการคุ้มครองสทิธปิระโยชน์ประชาชนและบังคบัใช้กฎหมายอย่างจรงิจงัส�าหรบัการกระท�า 
ความผิดของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ฝ่าฝืนกฎหมายและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เอาประกันภัย	 ด้วยการเพิกถอน
ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยประเภทบุคคลธรรมดา	 55	 ราย	 และเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยประเภท
นิติบุคคล	1	บริษัท	และเปรียบเทียบปรับบริษัทและตัวแทนประกันภัยที่ฝ่าฝืนกฎหมาย	6,847,500	บาท	

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน ปี 2561 

	 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ท้ังการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและบริบทโลกท�าให ้
สภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคตเปลี่ยนไปอย่างมีนัยส�าคัญ	 ดังนั้น	 ในการก�าหนดทิศทางและ 
นโยบายการด�าเนินงานในปี	2561	ส�านกังาน	คปภ.	ได้ค�านงึถึงปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของส�านกังาน	คปภ.	ดงันี้

 1. การประเมิน FSAP ในช่วงปลายปี 2561 เนื่องจากปลายปีนี้	ส�านักงาน	คปภ.	จะเข้ารับการประเมินการก�ากับ
ดูแลภาคการเงินของประเทศไทย	 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของสมาคมผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ	 โดยมาตรฐาน 
สากลนี้	 จะประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศนั้นๆ	 ว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับ

มาตรฐานสากล		

 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (Climate Change)	 เป็นปัจจัยที่ทั่วโลกให้ความสนใจ	 เนื่องจากเป็นปัจจัย 

เร่งและเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ	 ซึ่งในปัจจุบันภัยพิบัติมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น	 สร้างความเสียหาย 

21การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2561



และความสูญเสียต่อชีวิต	ทรัพย์สินของประชากรโลก	รวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจ�านวนมหาศาล	ซึ่งจะท�าอย่างไร

ให้ระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงได้ทันท่วงที

 3. ความรุนแรงของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน	 ซ่ึงรวมถึงผลกระทบจากสงครามที่ไม่ใช่
สงครามการค้าด้วย	 ก่อให้เกิดความผันผวนที่เพิ่มขึ้นต่อตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก	 รวมถึงมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ประกันภัย	 หรือจะเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมประกันภัยที่จะน�าเอาระบบประกันภัยไปช่วยในการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ต้องค�านึงถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 4. การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยอีย่างก้าวกระโดด	ส่งผลต่อพฤตกิรรมในการบรโิภคของประชาชน	การก้าวเข้าสู่ 
ยุคดิจิทัลส่งผลให้บริษัทมีปฏิสัมพันธ์	 สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้มากข้ึน	ท�าให้รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมในการบริโภค 
ได้ดีขึ้น	 ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ	 ดังนั้น	 เราจ�าเป็นต้อง	disrupt	ก่อนที่จะถูก	disrupt	 เพราะทุกวินาทีมีการเปลี่ยนแปลง
มากมาย	 ซ่ึงคนที่จะต้องปรับตัวไม่เฉพาะภาคอุตสาหกรรมอื่น	 ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยเองก็ต้องปรับตัว	 จุดอ่อน 
จุดแข็งเป็นอย่างไร	อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยประกอบด้วย	บริษัทประกันภัยทั้งขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่ 
บริษัทประกันภัยขนาดใหญ่หรือบริษัทประกันภัยท่ีมี	 network	 จากต่างประเทศไม่ค่อยน่าเป็นห่วง	 แต่บริษัทประกันภัย 
ขนาดเล็กจะท�าอย่างไรทีจ่ะใช้ประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ีไม่ใช่ว่าน�าเทคโนโลยมีาใช้แล้วกลายเป็นเทคโนโลยี
เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินงานจุดน้ีเองคือสิ่งที่ส�านักงาน	 คปภ.	 เป็นห่วง	 เราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร	 แม้กระท่ังทิศทาง 
ในการก�ากับดูแล	 ซึ่งเดิมอาจจะสามารถเดินไปเยี่ยมบริษัทประกันภัยหรือไปตรวจบริษัทตัวแทนนายหน้าประกันภัยหรือ 
ไปตรวจเยี่ยมธนาคารพาณิชย์ที่ขายประกันภัยออนไลน์	 การก�ากับดูแล	 การตรวจสอบจะท�าอย่างไรจึงจะเหมาะสม	 จุดนี้เอง 
เป็นผลกระทบต่อนโยบายในการก�ากับดูแลทางเทคโนโลยี

 5. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ปัจจัยเรื่องโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 โดยเฉพาะประเทศไทยที่จะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าประเทศอื่นๆ	 ในอาเซียน	 โดยคาดการณ์ว่าในอีก	 7	 ปีข้างหน้า	 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์	โดยมีผู้สูงอายุมากกว่า	14	ล้านคนจากประชากรทั้งหมด	72	ล้านคน	จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อศักยภาพ
ในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและภาระทางสังคมโดยรวมอย่างมีนัยส�าคัญ	 จากปัญหาการด�าเนินชีวิตและการดูแลตนเอง
ในวัยเกษียณ	รวมถึงภาระของภาครัฐและผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานที่ต้องจัดสรรเงินเพื่อดูแลผู้สูงอายุในอนาคตที่จะเพิ่มมากขึ้น	

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงาน ปี 2561 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดด การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
(Climate Change)

ความรุนแรงของสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกา

กับประเทศจีน

การประเมิน FSAP
ในช่วงปลายปี 2561

INSURANCE FORUM 2018C E O22



ทิศทางนโยบายการด�าเนินงาน ปี 2561

	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ก�าหนดให้ปี	 2561	 เป็นปีแห่ง	 “การยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
สู่มาตรฐานสากล”	 โดยมุ่งเน้นการก�ากับตรวจสอบธุรกิจประกันภัย	 เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาว 
ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส�าคญัในการสร้างการเจรญิเติบโตแบบยัง่ยนื	ด้วยการพฒันาศกัยภาพอตุสาหกรรมประกนัภยัไทยให้มมีาตรฐาน 
ก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงของนวตักรรมประกนัภยั	และรองรบัการประเมนิภาคการเงนิในช่วงปลายปีนี	้ควบคูก่บัการยกระดบั
ศักยภาพองค์กรให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพ	 และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 รวมถึง
การให้บริการประชาชนโดยปรับกลยุทธ์องค์กรเพื่อน�า	“Sup	Tech”	หรือ	และ	“Reg	Tech”	เข้ามาประยุกต์ใช้ในการก�ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยในยุค	InsurTech	

	 นอกจากนี้	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ยังให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกและการคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภค	เพือ่ให้ประชาชนได้รบัประโยชน์จากระบบประกนัภยัอย่างเตม็ที	่และสามารถน�าระบบประกนัภยัมาช่วยในการบริหาร

ความเสี่ยงต่างๆ	ให้กับประชาชนตามนโยบายภาครัฐ

ปรับปรุงกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากล

 • RBC 2	ส�านักงาน	คปภ.	อยู่ระหว่างการร่างกรอบการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่	2	(RBC	2)	

โดยการเพิม่ความเสีย่งด้านปฏบิตักิารเข้าค�านวณเงนิกองทนุและยกระดบัความเชือ่มัน่ทีเ่ปอร์เซน็ต์ไทล์ที	่95	ส�าหรบัสนิทรพัย์	

(Assets)	 และหนี้สิน	 (Liability)	 เพ่ือให้บริษัทประกันภัยมีความสามารถในการแข่งขันและมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับ 

ความเสีย่งตลอดเวลาในการด�าเนนิธรุกจิ	รวมทัง้จะด�าเนนิการจดัท�าร่างประกาศ	RBC	2	ก่อนน�าไปท�าประชาพจิารณ์	(Hearing)	 

ร่วมกับภาคธุรกิจต่อไป

 • Enterprise Risk Management : ERM / Own Risk Solvency Assessment : ORSA	ส�านักงาน	คปภ.	

จะก�าหนดให้บริษัทประกันภัยท�าการทดสอบระบบ	ORSA	 ซึ่งประกอบด้วย	 บริษัทต้องน�าส่งรายงานการประเมินความเสี่ยง 

และความมั่นคงทางการเงิน	 แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของบริษัทต่อกรอบและกระบวนการ	 ERM	 /	 ORSA 

พร้อมข้อเสนอแนะ	 เพื่อน�ามารวบรวมและวิเคราะห์ก่อนปรับปรุงร่างประกาศ	 ERM	 โดยจะเพิ่มเนื้อหาในส่วนของ	 ORSA 

และเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	

23การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2561



 • ประกันภัยต่อ	ส�านักงาน	คปภ.	อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างประกาศ	คปภ.	เรื่อง	การประกันภัยต่อให้ครอบคลุม

ในส่วนของการควบคุมและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อ	 และให้ความส�าคัญกับความเช่ือมโยงระหว่าง

การจัดท�าการประกันภัยต่อกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงินกองทุน	 เพื่อให้การก�ากับการประกันภัยต่อ

มีความเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน	 และมีความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น	 ซึ่งคณะกรรมการ	 คปภ.	 ได้ให้ความเห็นชอบ 

ในหลักการแล้ว	 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงร่างสารัตถะของร่างประกาศฯ	 ดังกล่าวเพิ่มเติม	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	(Insurance	Core	Principles	:	ICPs)	และการประเมิน	FSAP

 • การเปิดเผยข้อมูล	ส�านักงาน	คปภ.	ได้ปรับปรุงร่างประกาศหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล

เกีย่วกบัฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบรษิทัประกนัภยัท่ีสอดรบักบั	ICP	20	ท่ีกล่าวถึง	การเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ	

(Public	Disclosure)	ทีก่�าหนดให้บรษิทัประกนัภยัเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	ครอบคลมุ	และถกูต้องตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม	

เพือ่ให้ผูเ้อาประกนัภยัและผูม้ส่ีวนร่วมในธรุกจิประกนัภยัได้เหน็ภาพรวมทีช่ดัเจนในการด�าเนนิธรุกจิ	รวมถงึผลการด�าเนินงาน	

และสถานะการเงินเพื่อให้เกิดการใช้กลไกตลาดในการก�ากับดูแลธุรกิจ	(Market	Discipline)	และสามารถเข้าใจถึงความเสี่ยง

และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย	ขณะนี้คณะกรรมการ	คปภ.	ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ 

ดังกล่าวแล้ว	 โดยในปีนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	 (Industrial	 Hearing)	 และจัดประชุมชี้แจง 

กับภาคธุรกิจก่อนน�าเข้าที่ประชุม	คปภ.	ให้ความเห็นชอบต่อไป

 • การเสนอขาย	ส�านักงาน	คปภ.	ได้ด�าเนินการปรับปรุงประกาศ	คปภ.	เรื่อง	วิธีการออก	การเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย	 และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน	 และนายหน้าประกันภัย	 พ.ศ.	 ....	 เพื่อให้

กระบวนการควบคุมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านทุกช่องทาง	 มีความชัดเจน	 และลดการใช้ดุลยพินิจในการก�ากับ

ของหน่วยงานก�ากับดูแล	และเป็นมาตรฐานสากล	โดยร่างประกาศฉบับนี้มีหลักการส�าคัญ	คือ

	 	 1)	 เพื่อยกระดับพฤติกรรมทางการตลาดของระบบประกันภัย	

	 	 2)	 เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานสากล	

	 	 3)	 เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการตลาดที่มีคุณภาพ	 มีความโปร่งใส	 เสริมสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย	

	 	 4)	 เพื่อปรับปรุงมาตรการลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	

	 ทั้งน้ี	 บริษัทต้องมีระบบในการตรวจสอบติดตามคุณภาพการเสนอขายของคนกลางประกันภัย	 เพื่อให้เป็นไปตาม 

แนวปฏิบัติของบริษัทที่ก�าหนดไว้และไม่กระท�าการเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของส�านักงาน	คปภ.

 • Corporate Governance ส�านักงาน	 คปภ. 

จะยกระดับประกาศส�านักงาน	 คปภ.	 เรื่อง	 แนวทางปฏิบัติ

โครงสร้าง	 คุณสมบัติ	 และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท

ประกันภัย	ที่ประกาศใช้เมื่อปี	 2557	มาจัดท�าร่างสารัตถะของ

ประกาศว่าด้วยการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย	

เพื่อให้บริษัทประกันภัยเห็นถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีมีกรอบแนวทางในการด�าเนินงานในเรื่องดังกล่าว 

โดยจะเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทให้คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้บริษัทมีระบบ 

การควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	เป็นต้น
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 • ฉ้อฉลประกันภัย	ส�านักงาน	คปภ.	จะจัดท�าร่างสารัตถะของประกาศ	คปภ.	เรื่อง	มาตรฐานขั้นต�่าในการบริหาร

จัดการความเส่ียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลประกันภัยส�าหรับบริษัทประกันภัย	 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยและ

คนกลางประกันภัยมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง	ป้องกัน	ตรวจสอบ	และแก้ไขการฉ้อฉลในการประกันภัย	

 • ศึกษาการเปิดเสรีการประกันภัย	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้จัดจ้างบริษัท	 ส�านักงานอีวาย	 จ�ากัด	 เป็นที่ปรึกษา 

เพื่อศึกษาสภาพธุรกิจประกันภัย	 ความต้องการท�าประกันภัยของประชาชน	 และช่องว่างในระบบประกันภัยไทย	 รวมทั้ง 

หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตของหน่วยงานก�ากับดูแลในประเทศต่างๆ	 เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการก�าหนด 

หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตใหม่	

Sup Tech เพื่อการก�ากับดูแล

 • IT Audit	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้จัดท�าร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเสร็จในปี	 2560 

แต่เพื่อความรอบคอบจะมีการทดลองใช้ร่างคู่มือการตรวจสอบ	IT	Audit	ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่	เพื่อน�าไปปรับปรุง

ร่างคู่มือการตรวจสอบก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง	 และน�าไปตรวจจริงในปี	 2562	 รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากร 

ด้านตรวจสอบให้มีความรู้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้าน	IT	Audit	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Open Data	ตามที่ส�านักงาน	คปภ.	ได้ออกประกาศ	คปภ.	เรื่อง	การออกกรมธรรม์ประกันภัย	การเสนอขาย

กรมธรรม์ประกันภัย	 และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย	 โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 2560	 ซึ่งในประกาศ 
ดงักล่าวก�าหนดให้บรษิทัต้องมมีาตรฐานโครงสร้างข้อมลู	มาตรฐานการแลกเปลีย่นข้อมลู	หรอืการเปิดเผยข้อมลู	(Open	Data)	
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ส�านักงาน	 คปภ.	 จะสร้างความเข้าใจ 
ภาพรวมเกี่ยวกับการด�าเนินการเรื่อง	Open	 Data	 และก�าหนดกรอบการด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	 และ 
การจัดท�ามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล	หรือการเปิดเผยข้อมูลซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจประกันภัย	

 • น�าระบบ IT มาวเิคราะห์เรือ่งร้องเรยีน (Data Analytics)	โดยส�านกังาน	คปภ.	จะน�าข้อมลูจากฐานข้อมลูกลาง 
ด้านการประกันภัย	 (Insurance	 Bureau)	 มาวิเคราะห์	 เพื่อวางมาตรฐานในการก�ากับตั้งแต่ต้นเหตุ	 และป้องกันการฉ้อฉล
ประกันภัย	และอาชญากรรมทางการเงิน

 • พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติภัยรายใหญ่ 

	 	 ส�านักงาน	 คปภ.	 จะพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติภัยรายใหญ่ในรูปแบบ	 Template	 และเชื่อมโยง
ระบบระหว่างส�านกังาน	คปภ.	ทัว่ประเทศและบรษัิทประกนัภยัซึง่ถอืเป็นรากฐานส�าคญัทีน่�า	“Sup	Tech”	เข้ามาประยกุต์ใช้ 
ในการด�าเนินภารกิจเชิงรุก	เพื่อสร้างความรู้ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

 • Cyber Security	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้จัดท�าร่างประกาศหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทประกันภัยและร่างประกาศ	 หลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 (IT	Outsourcing)	 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย	 เพื่อสร้างกระบวนการในการเฝ้าระวังและรับมือ
กับภัยคุกคามด้านไซเบอร์	รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยมีการพัฒนากรมธรรม์	Cyber	Security	Liability	Insurance	
เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของภาคธุรกิจ

พัฒนาตลาดและการเข้าถึง

 • ยกระดับโครงการประกันภัยข้าวนาปี	 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี	 ปีการผลิต 
2561	 โดยได้ก�าหนดเป้าหมายสูงสุดไม่เกิน	 30	 ล้านไร่	 เมื่อวันที่	 10	 เมษายน	 2561	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้เริ่มเดินหน้า 
เร่งขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 โดยนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ	 และอัตราเบี้ย
ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี	 ปีการผลิต	 2561	 เรียบร้อยแล้ว	 มีบริษัทประกันภัยท่ีเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน 
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22	บริษทั	นอกจากนี	้ส�านกังาน	คปภ.	ยงัได้ร่วมกบัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน	ขบัเคลือ่นโครงการอบรมความรูป้ระกนัภยั 

(Training	 for	 the	 trainers)	 อย่างต่อเนื่อง	 ในปีนี้จะด�าเนินการเพิ่มข้ึนเป็น	 10	 จังหวัด	 ครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 

โดยจัดครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่	ระหว่างวันที่	29	-	30	เมษายน	2561	ต่อด้วยจังหวัดลพบุรี	ก�าแพงเพชร	พะเยา	ศรีสะเกษ	

มหาสารคาม	ชัยภูมิ	กาญจนบุรี	สุรินทร์	และพัทลุง	ซึ่งได้เพิ่มกิจกรรมการลงพื้นที่ไปยังศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์วิจัยเกี่ยวกับ

การเพาะปลูกข้าวในจังหวัด	 ตลอดจนพบปะกับชุมชนในพื้นท่ีเพื่อให้ได้รับทราบสภาพท่ัวไปของพื้นท่ีและสภาพปัญหาของ

การเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่	 ตลอดจนวิธีการที่เกษตรกรใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อจะได้น�ามาปรับปรุงโครงการประกันภัย 

ข้าวนาปีให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป	รวมถึงได้จัดท�าคู่มือส�าหรับ	Trainers	ในรูปแบบ	Infographic	และแบบ	Animation	 

ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดผ่าน	QR	Code	ซึง่จะแสดงกระบวนการ	ข้ันตอน	วธิกีาร	และเงือ่นไขต่างๆ	ของการรบัประกนัภยัข้าวนาปี	

ทั้งนี้	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจในขั้นตอนการท�าประกันภัยข้าวนาปีได้ง่ายขึ้น	

 • ขยายโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนสู่ภูมิภาค	 โดยส�านักงาน	 คปภ.	 จะเข้าไปให้ความรู้ด้านการประกันภัย 

แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ	 ในลักษณะ	Mobile	 Unit	 พร้อมกับรับฟังประเด็นปัญหาของชุมชนเหล่านั้น	 เพื่อน�าข้อมูล 

มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ควบคู่กับการแก้ปัญหา 

ที่เกิดขึ้นจริง	 ซึ่งในปีนี้ก็จะน�าโครงการนี้มาขยายผลต่อยอดเข้าถึงพื้นที่ในภูมิภาคอื่นๆ	 ใน	 5	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงราย	

ล�าปาง	ร้อยเอ็ด	ชุมพร	และหนองบัวล�าภู	

 • โครงการ คปภ. ลดความเสีย่ง สูช่มุชนในเขตกรงุเทพมหานคร	ซึง่เป็นการบรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงาน 

ภาครัฐ	 คือ	 สถานีต�ารวจนครบาลและส�านักงานเขต	 รวมถึงภาคธุรกิจ	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงรุก	 เพื่อลดความเสี่ยง 

ภายในชุมชนด้วยการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงภัย	 ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได ้

ช่วยคดิ	พัฒนา	แลกเปลีย่นเรยีนรู	้ถ่ายทอดส่งต่อองค์ความรูด้้านการประกนัภยัให้เกดิขึน้ภายในชมุชนเพือ่ร่วมเสรมิสร้างชมุชน

ให้เข้มแข็ง	 สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว	 ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมสร้างให้เศรษฐกิจชุมชน 

ของประเทศเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 • ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีความหลากหลายมากขึ้น

  o ศึกษาวิจัยการประกันภัย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	 เพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้ในการก�าหนดแนวทาง 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ	เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย	ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	จะน�าผลสรุปจาก 

งานวิจัยหารือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป	

  o พัฒนากรมธรรม์ประกันสุขภาพให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข	 และ	 พ.ร.บ. 

การสาธารณสุข	 ฉบับที่	 3	 (2560)	 รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน	 โดยการปรับปรุงเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพร่วมกับ 

ภาคธุรกิจประกันภัย	 รวมทั้งจัดท�าความคุ้มครองประกันภัยสุขภาพส�าหรับชุดสิทธิประโยชน์เสริมร่วมกับคณะกรรมการ 

ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข	ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	
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  o พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยพืชผล

	 	 	 -	 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล	:	ข้าวโพด	มันส�าปะหลัง

	 	 	 -	 ภาคสมัครใจ	:	ล�าไย	สวนทุเรียน

เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย

 • เพิ่มจ�านวนกรมธรรม์ประกันภัยแบบอัตโนมัติ (File & Use) มากขึ้น	อาทิ	กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
ไปต่างประเทศ	(International	Travel	Insurance	:	ITI)

 • จดัท�ากรมธรรม์ Contact works และกรมธรรม์ธรุกจิหยดุชะงกั ภายใต้การประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิ 
ให้มีข้อความเป็นภาษาไทย	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้มากขึ้น

 • ปรบัปรงุกรมธรรม์ประกนัภยัให้เป็นมาตรฐาน	โดยออกค�าสัง่นายทะเบยีนเพือ่ลดขัน้ตอน	การขออนมุตัอินญุาต	
เช่น	กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม

 • ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันภัย	 ซ่ึงส�านักงาน	 คปภ.	 จะร่วมมือกับ
สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยอย่างใกล้ชิด	โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แบบกรมธรรม์ฯ	ในเบื้องต้น	ก่อนเสนอส�านักงาน	คปภ.	เพื่อย่นระยะเวลาในการพิจารณา	ซึ่งจะท�าให้บริษัทประกันภัยมีแบบ
กรมธรรม์ประกันภัยที่ขายทันต่อความต้องการของประชาชนและทันต่อสถานการณ์

 • I-SERFF วินาศภัย ใช้จริง	 ซึ่งขณะนี้	 บริษัทประกันภัยได้น�าส่งข้อมูลกรมธรรม์ฉบับท่ีได้รับความเห็นชอบ 
เข้าสู่ฐานข้อมูล	ควบคู่กับการใช้ระบบเดิม

เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค

 • พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานส�าหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย	 เพื่อให้ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้	 เทคนิค	 ทักษะและประสบการณ์ด้านการประกันภัยและท่ีเก่ียวข้องไปสู่บุคลากรในระบบประกันภัยได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งจะน�าคู่มือดังกล่าวเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของส�านักงาน	คปภ.	เพื่อให้ผู้สนใจ	นักเรียน	นักศึกษา	
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย	และหน่วยงานจัดอบรมทั่วประเทศดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้

 • พัฒนาระบบ IT เพื่อจัดท�าฐานข้อมูล และการรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนเช่ือมโยงกับภูมิภาคท่ัวประเทศ
แบบ Real time	 เพื่อให้ทราบสาเหตุเรื่องร้องเรียนและจัดการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุที่แท้จริง	 ซึ่งจะช่วยลดจ�านวน 
เร่ืองร้องเรียนและท�าให้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนมีความรวดเร็วข้ึน	 โดยในอนาคตจะขยายไปถึงส�านักงานคณะกรรมการ 
คุ้มครองผู้บริโภค	ส�านักนายกรัฐมนตรี

เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

 • ฉ้อฉลประกันภัย	 เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย	 กลุ่มที่	 1	 ที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครอง
ประชาชน	 และมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยก�าลังจะผ่าน	 สนช.	 ส�านักงาน	 คปภ.	 จะท�าความตกลงร่วมกับ 
ภาคธรุกจิในการตรวจจับและรบัมอืเกีย่วกบัเรือ่งดังกล่าว	เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัภาคธรุกจิประกนัภยั	ท้ังนี	้ส�านกังาน	คปภ. 
ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษากรอบ	 หลักเกณฑ์	 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉล 
ประกันภัยร่วมกับภาคธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	โดยมีเลขาธิการ	คปภ.	เป็นประธาน

 • Regulatory Guillotine	 ซึ่งเป็นนโยบายท่ีส�าคัญของรัฐบาล	 โดยส�านักงาน	 คปภ.	 จะทบทวนกฎหมายที่มี 
แต่ไม่ทันสมัยมาด�าเนินการแก้ไข	 และจะยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ	 ท่ีล้าสมัยและไม่จ�าเป็น	 รวมถึงพัฒนากฎหมายที่ไม่ม ี

เพราะไม่จ�าเป็น	แต่ถ้าวันใดจ�าเป็นต้องมีต้องท�าให้มี
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 • บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง	 โดยส�านักงาน	 คปภ.	 จะเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัย	

ตวัแทน/นายหน้าประกนัภยั	ว่าได้มกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบหรอืไม่	หากพบว่ามกีารกระท�าความผดิจะมกีระบวนการลงโทษ 

อย่างจริงจัง	(ปรับและเพิกถอนใบอนุญาต)	เพื่อเป็นการป้องกันเหตุตั้งแต่ต้นทาง

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยเข้มแข็ง

 • โครงการ “Insurance Regulatory Sandbox”	เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	ซึ่งปีนี้ส�านักงาน	คปภ.	

ยังเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยรวมถึงผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี	 Fintech	 Firm	หรือ	 Technology	 Firm 

เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมประกันภัย	 ทั้งนี้	 ส�านักงาน	 คปภ.	 พร้อมให้การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ	

 • ผ่อนคลายการก�ากับอัตราเบี้ยประกันภัย	 โดยส�านักงาน	 คปภ.	 จะผ่อนคลายการก�ากับอัตราเบ้ียประกันภัย 

โดยเริ่มต้นจากกรมธรรม์ประกันภัยแบบอัตโนมัติ	 (File	 &	Use)	 ในล�าดับถัดไปจะมีการผ่อนคลายพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย

อย่างค่อยเป็นค่อยไป	เช่น	การประกันภัยรถยนต์	เป็นต้น

 • สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยขยายตลาดไปสู่ CLMV 

	 	 ส�านักงาน	คปภ.	พร้อมให้การสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยขยายตลาดไปสู่	CLMV	มีการท�า	MoU	กับหน่วยงาน 

ก�ากับใน	 CLMV	 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 

รวมถึงมีการออกกฎกติกาเพื่อสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยไทยไปลงทุนต่างแดน	 จ�านวน	 2	 ฉบับ	 คือ	 ประกาศ	 คปภ. 

เรือ่งแนวปฏบิตักิารขอรับความเหน็ชอบการถอืตราสารทนุ	เพือ่การร่วมทนุในธรุกจิประกนัภยัต่างประเทศของบรษิทัประกนัชีวิต 

และประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2558	เพื่อสนับสนุนให้บริษัทของไทยไปร่วมทุนกับธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียนและอีกฉบับ	

คือ	 ประกาศ	 คปภ.	 เรื่อง	 แนวปฏิบัติการขอรับความเห็นชอบจัดตั้งส�านักงานผู้แทนในต่างประเทศของบริษัทประกันชีวิต 

และประกันวินาศภัย	 พ.ศ.	 2558	 เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยไทยที่มีศักยภาพสามารถเข้าไปเปิดตลาดและเพิ่มความสามารถ 

ทางการแข่งขันได้	ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	พร้อมให้การสนับสนุนถ้าบริษัทมีความพร้อมที่จะขยายตลาด	

การจัดตั้ง Center of InsurTech, Thailand 

	 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีประกันภัย	

จะผลกัดนัให้มกีารจัดต้ัง	Center	Of	InsurTech,	Thailand	:	CIT 

เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีประกันภัย	 ในการ

พฒันาอตุสาหกรรมประกนัภยั	โดยส�านักงาน	คปภ.	จะบูรณาการ 

การท�างานร่วมกบัภาคอตุสาหกรรมประกนัภยัและกลุ่มเทคโนโลยี	 

ภายใต้	4	ภารกิจหลัก	คือ

	 1)	 ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย	 และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีประกันภัย	 ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนา

นวัตกรรมใหม่ๆ	ด้านเทคโนโลยีประกันภัย	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

	 2)	 ส่งเสริมการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีประกันภัยในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	

	 3)	 สนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนและการให้ความรู ้แก่ประชาชนด้านประกันภัย 

ผ่านเทคโนโลยีประกันภัย

	 4)	 เป็นเวทีระดมความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจประกันภัยและกลุ่มเทคโนโลยีประกันภัย 

(InsurTech	Startup)	เพื่อน�านวัตกรรมที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจประกันภัยของไทย	ตลอดจนช่วยคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านการประกันภัย
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STRATEGIES OIC X : กลยุทธ์ส�านักงาน คปภ. 10 ประการ 

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมด	 ผมขอสรุปด้วย	 STRATEGIES	 OIC	 X	 หรือกลยุทธ์ของส�านักงาน	 คปภ.	 10	 ประการ 

ในปี	2561	ดังนี้

 • ก�ากับแบบสากล (FSAP)	 เนื่องจากปลายปีนี้	 ส�านักงาน	 คปภ.	 จะเข้ารับการประเมิน	 FSAP	 จึงต้องมีการ 

ปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 กติกา	 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	 สภาพแวดล้อมและ 

บริบทประเทศไทยด้วย	

 • การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ	ปัจจุบัน	สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ	ดังนั้น	การมีส่วนร่วมและ

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะช่วยเกื้อหนุนการปรับตัว	รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	 เพื่อก้าวข้ามช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้

ไปพร้อมกัน

 • ประกอบธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล	 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 จะเป็นกลไก 

ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่าย	และเป็นการส่งเสริมการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับธุรกิจประกันภัยในระยะยาว	

 • ส่งเสริมการเข้าถึง	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ต้องการให้ประชาชนเห็นความส�าคัญและใช้ระบบประกันภัยเป็น 

เครื่องบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งตาย

 • ยกระดบัการคุม้ครองสทิธผู้ิเอาประกันภยั	เพือ่เป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภคและป้องกนัการฉ้อฉลในธรุกจิประกนัภยั 

จึงต้องเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย	 เพื่อการบริหารต้นทุน	 และประโยชน์ในด้านพัฒนาการก�ากับดูแล

และการคุ้มครองผู้เอาประกันภัย	

 • กฎหมายเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ	 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 กติกา	 ไม่ให้เป็นอุปสรรค 

ต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยแบบค่อยเป็นค่อยไป	 เพื่อให้ทุกฝ่ายมีระยะเวลาในการเรียนรู้	 ปรับตัว	 และท�าความเข้าใจใน

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่	เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์	และธุรกิจประกันภัยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	

 • เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรในธุรกิจประกันภัยมีทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	 และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้า 

ผู้เอาประกันภัย	

 • ก้าวทันเทคโนโลยี	ทุกภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็นส�านักงาน	คปภ.	หรือภาคธุรกิจประกันภัยต้องพร้อมเปลี่ยนแปลง

เพื่อก้าวทันต่อเทคโนโลยี	 ถือเป็นโอกาสและความท้าทายท่ีจะได้น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการตอบสนองของผู้บริโภคและน�ามา

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	

 • ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ	 เพื่อให้สามารถก้าวทันการด�าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล	 และป้องกันเหตุการณ ์

ที่ไม่คาดฝันที่จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือแม้แต่ธุรกิจประกันภัยเอง	

 • ปลอดภัยจากไซเบอร์	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ส�านักงาน	 คปภ.	

ต้องท�าให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่ามีการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเหมาะสม	 ประกอบกับธุรกิจประกันภัยสามารถรับมือกับความเสี่ยง 

ที่จะเกิดขึ้นได้	

	 ผมเชื่อม่ันว่าหากเราร่วมมือกันแล้ว	 ความส�าเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก	 เราจะเติบโตและจะประสบความส�าเร็จ 

ไปด้วยกันครับ	

29การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2561
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แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยในยุคดิจิทัล
โดย Dr. Woody Mo

CEO of eBaoTech Corporation

	 โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 มากมาย	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบ 

อนาล็อกเข้าสู่ระบบดิจิทัล	 ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ	 ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ส�าหรับอุตสาหกรรมประกันภัยท�าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ	 คือ	 การประกันภัยแบบดิจิทัล	 ซึ่งก�าลังได้รับความนิยมไปท่ัวโลก	

บริษัทประกันภัยจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความตื่นตัวและมีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อมองหาโอกาสจากกระแส 

ความนิยมทางดิจิทัลนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

	 การประกันภัยในยุคดิจิทัลนั้น	 มีค�าจ�ากัดความที่กว้างมาก	 ดังนั้น	 การที่บริษัทประกันภัยจะประสบความส�าเร็จ 

ในการท�าการตลาดยุคดิจิทัล	 จ�าเป็นต้องจัดล�าดับความส�าคัญว่าจะมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมด้านใดก่อนเป็นล�าดับแรก	 ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี	 ระบบอินเทอร์เน็ต	 ระบบการเก็บรักษาข้อมูลแบบออนไลน์	 หรือระบบปัญญาประดิษฐ์	 ซึ่งจาก

ประสบการณ์ในการด�าเนินธุรกิจที่ประเทศจีน	 เห็นว่าสิ่งแรกที่บริษัทประกันภัยในประเทศไทยจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนา	 คือ 

การสร้างระบบออนไลน์ที่ใช้เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้บริโภค	 เนื่องจากการประกันภัยแบบดิจิทัล	 คือ 

การประกันภัยที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์โดยตรง	 ซึ่งสะดวกรวดเร็วและท�าได้ทุกที่ทุกเวลา 

ดังนั้น	 ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลน้ีจึงถือเป็นหัวใจของประกันภัยแบบดิจิทัลในก้าวแรก	 แต่ปัญหาหลักที่เป็นความท้าทาย 

ของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในขณะนี้	 คือ	 การมีจ�านวนผู้เข้าร่วมใช้งานในระบบค่อนข้างน้อย	 การมีต้นทุนการเริ่มต้น 

ทางเทคโนโลยีต่อหัวที่สูง	 รวมทั้งการสร้างกลยุทธ์ในการชักชวนลูกค้าจ�านวนมากเข้าสู่ระบบดิจิทัล	 ประกอบกับในปัจจุบัน 

ผูใ้ห้บริการด้านระบบดิจทิลัยงัมค่ีอนข้างน้อยราย	และลกูค้าส่วนใหญ่ใช้ระบบดจิทิลัในการลอ็คอนิเพือ่ท�าธรุกรรมต่างๆ	จ�านวน

ไม่มาก	 อย่างไรก็ตาม	 หากบริษัทประกันภัยสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ	 ในช่วงเริ่มต้นนี้ได้	 การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อ

ข้อมูลที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพจะท�าให้บริษัทประกันภัยมีฐานข้อมูลรายได้ของประชาชนในทุกระดับช้ัน	 ซ่ึงสามารถ

น�ามาต่อยอดเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกับธุรกิจอื่นๆ	 ท่ีเก่ียวข้องได้	 โดยผลของ 

การพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยได้เป็นจ�านวนเงิน 

มหาศาล
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	 ส�าหรับบริษัทประกันภัย	 นอกจากจะต้องรักษาไว้ซึ่งความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและการลงทุนแล้ว 

ยังต้องเปิดรับความรู้ใหม่ๆ	 ด้านเทคโนโลยีในหลากหลายมิติจากบริษัทผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ด้านการลดต้นทุนในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูล	หากบริษัทประกันภัยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านระบบ

เชือ่มต่อข้อมลูและเพิม่ความถีข่องผูบ้รโิภคในการใช้งาน	เพือ่ให้ข้อมลูมกีารเคลือ่นไหวและปรบัปรงุให้เป็นปัจจบัุนอยูเ่สมอแล้ว 

บริษัทประกันภัยต้องมองภาพรวมของการเชื่อมต่อข้อมูลให้ได้ว่า	 บริษัทฯ	 ของตนถือเป็นบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน 

บรษิทัหนึง่	ซึง่ต้องมรีะบบเชือ่มต่อทีท่นัสมยั	เป็นอตัโนมตั	ิและมกีารอปัเดทข้อมลูเป็นเรยีลไทม์	โดยหากมกีารเช่ือมโยงข้อมลูจาก 

ผู้ใช้งานต่างๆ	เข้าด้วยกัน	เช่น	ผู้เอาประกันภัย	ตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกันภัย	เจ้าหน้าที่ธนาคาร	เจ้าหน้าที่อู่ซ่อมรถ	

และตัวแทนขายแพ็คเกจท่องเที่ยว	จะท�าให้สามารถน�าข้อมูลไปต่อยอดเพื่อเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจเข้าด้วยกันได้ง่าย	ส่งผลให้

เกิดการพัฒนานวัตกรรมประกนัภยัดิจิทลัใหม่ๆ	ได้รวดเรว็ขึน้	และจะท�าให้เกดิโมเดลการท�าธรุกจิใหม่มาสูต่ลาดในประเทศไทย	

ซึ่งโอกาสของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยในการท�าให้ประกันภัยดิจิทัลเกิดขึ้น	ต้องสร้างช่องการติดต่อกับผู้เอาประกันภัย 

หรือตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกันภัยได้โดยตรง	 ซึ่งสามารถท�าได้หลายช่องทางทั้งทาง	 Offline/Online	 หรือ 

ทั้ง	Offline	และ	Online	ในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

eBao Offerings: Software and Cloud

48

Product Innovation: new risks; new 

pricing;  slicing and mixing benefits at 

any level, across LOB

Traditional products connected to 

numerous new channels digitally

Connected Insurance: embedded 

anywhere, anytime, anyhow

L
o

n
g

 t
a

il
T
ra

d
it

io
n

a
l

Traditional Long tail/Scenario based

Traditional/old business going 

digital: Big potential near term

PRODUCT

C
H

A
N

N
E

L

eBao Cloud

Product 

Factory 

Policy 

Admin
Claims RI

Party Management (customer centricity)

Data Warehouse and Analytics 

eBao Software

© 2018 eBaoTech Corporation. All rights reserved

	 ตัวอย่างการน�าระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจในประเทศจีน	ที่บริษัท	eBAoTech	ได้ด�าเนินการ	มีดังนี้

	 -	 การน�าแอปพลิเคชัน	We	 chat	 มาให้บริการผู้เอาประกันภัย	 เพื่อจะได้สามารถให้บริการต่างๆ	 โดยอัตโนมัติ 

แบบ	 Real	 Time	 อาทิ	 	 ในส่วนของ	 E-Counter	 เป็นการให้บริการด้านการประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย	 การยกเลิก

กรมธรรม์และการไถ่ถอนเบีย้ประกนัภยั	การให้บรกิารเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน	(Claim	Services)	ซึง่ผูเ้อาประกนัภยัสามารถ 

ทราบสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน	 และเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัท 

ผูร้บัประกนัภยัได้อกีด้วย	โดยในกรณทีีม่กีารเรยีกร้องค่าสนิไหมจ�านวนไม่มาก	สามารถด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้ทางช่องทาง	We	chat 

ได้ทันที
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	 -	 การน�าแอปพลิเคชันมาช่วยในการด�าเนินงานของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยแบบ	 real	 Time 

เช่น	 ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย	 มีเอกสารเสนอขายซึ่งระบุรายละเอียดความคุ้มครอง	 และสามารถค�านวณ 

ค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อเสนอลูกค้าได้ทันที	 หากลูกค้าสนใจ	 สามารถกรอกใบค�าขอเอาประกันภัยและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ 

ก่อนส่งข้อมลูเข้าบริษัทแบบ	Online	ได้	ซึง่ระบบดังกล่าวมกีารควบคมุความปลอดภยั	หรอืสามารถส่งรายละเอยีดของผลติภณัฑ์

ไปยัง	Social	Application	ให้แก่ลูกค้าที่สนใจได้

	 -	 การใช้	API	 (Application	Programming	 Interface)	 ในช่องทางการขายผ่านธนาคาร	และการออกกรมธรรม์

ประกันภัย	และการให้บริการโดยอัตโนมัติแบบ	Real	Time	

	 -	 การพัฒนาแอปพลิเคชันให้แก่บริษัทประกันภัยเพื่อเช่ือมโยงกับลูกค้าโดยตรง	 โดยมีการสร้าง	Middle	 office 

ขึ้นมาเพ่ือเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ	 เช่น	 การประกันชีวิต	 การประกันภัยรถยนต์	 การประกันภัยสุขภาพ 

การประกันภัย	อุบัติเหตุ	และเชื่อมต่อกับบริษัทประกันภัยได้โดยตรง	เพื่อให้สามารถค�านวณค่าเบี้ยประกันภัย	การพิจารณา

รับประกันภัย	การออกกรมธรรม์ประกันภัย	การออกบันทึกสลักหลังการประกันภัย	และการไถ่ถอนการประกันภัยได้	เป็นต้น

	 -	 บริษัทขายรถยนต์ในประเทศจีน	ให้	eBaoCloud	ด�าเนินการสร้าง	Cloud	platform		เพื่อช่วยในการเสนอขาย 

การให้บริการ	 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน	 การดูแลลูกค้าสัมพันธ์	 การออกรายงาน	 โดยสามารถเชื่อมต่อกับบริษัท 

ประกันภัยได้โดยตรง		

	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสร้าง	 Platform	 ในการด�าเนินธุรกิจต่างๆ	 จะท�าให้เข้าถึงลูกค้า 

ได้ง่ายขึน้	และอ�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้าได้อย่างรวดเรว็	ปลอดภยั	และให้บรกิารได้อย่างครบวงจร	ซึง่การสร้าง	Insurance	

Middle	Office	เป็นสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อได้อย่างมากมายให้แก่การประกันภัยแบบดิจิทัล

eBaoCloud® InsureMO:

Insurance	Middle	Office,	a	Middle	Ware	of	Insurance	Industry
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	 สรุปได้ว่าการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อทางข้อมูล	 เป็นเพียงก้าวแรกเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของระบบ 

โดยหากบริษัทประกันภัยสามารถพัฒนาระบบการเชื่อมต่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน	 จะสามารถ

รองรับความต้องการของผู้บริโภคและอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงระบบประกันภัย	 รวมท้ังสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ 

ประกันภัย
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กลุ่มย่อยที่ 1

Open Data for Insurance Industry

การก�าหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล มาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูล 
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ที่มา/หลักการและเหตุผล

	 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 มีการใช้สมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

ประชาชนสามารถเข้าถึงการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้นในทุกที่และทุกเวลา	ท�าให้เกิดการแข่งขันกันทางธุรกิจ

เพิ่มขึ้น	ส�านักงาน	คปภ.	ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยตระหนักถึงความส�าคัญในการยกระดับการก�ากับและ

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม	 (Ecosystem)	 ที่เหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล	 เพื่อให้บริษัท

ประกันภัยและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นอกเหนือจากท่ีธุรกิจประกันภัยจะมีการ 

เสนอขายสินค้าประกันภัยแล้ว	ยังต้องให้ความส�าคัญในการบริการต่างๆ	ด้วย	จึงจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์

ที่จะเกิด	(Business	Disruption)	อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	

	 นิตยสาร	 Harvard	 Business	 Review,	 Fortune	 500	 และ	 Forbes	 คาดการณ์ว่าภาคธุรกิจประกันภัยจะได้รับ 

ผลกระทบจาก	Business	Disruption	ในปี	พ.ศ.	2563	และทวีความรุนแรงมากขึ้นในปี	พ.ศ.	2573	อีกทั้งเดิมธุรกิจประกันภัย 

มีการแข่งขันเฉพาะภายในประเทศ	 ซึ่งในยุคดิจิทัลจะมีตัวแปรภายนอกเข้ามา	 เช่น	 บริษัทประกันภัยจากต่างประเทศ 

และ	Startup	เป็นต้น	

กลุ่มย่อยที่ 1

Open Data for Insurance Industry
การก�าหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล

มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูล 

Business Disruption
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	 ภายใต้แผนพฒันาการประกนัภยั	ฉบบัที	่3	(พ.ศ.	2559	-	2563)	ยทุธศาสตร์ที	่1	ได้ก�าหนดมาตรการเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย	 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจประกันภัย	 รวมถึงให้บริษัทมีการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน	การท�า	 Open	Data	 นี้จะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 

ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ	 ประชาชน	 ผู้เอาประกันภัย	 นายหน้าประกันภัย	 รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	 ที่สามารถน�าข้อมูล 

ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ในปัจจบุนัภาคธรุกจิมกีารก�าหนดรปูแบบและโครงสร้างข้อมลูทีใ่ช้ในการแลกเปลีย่นทีแ่ตกต่างกนัตามความต้องการ

ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน	 (บริษัทประกันภัย	 นายหน้าประกันภัย	 และธนาคาร)	 ท�าให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูล 

หลากหลายรูปแบบ	ดังนั้น	หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อบริษัท	ประชาชน	และผู้เอาประกันภัย 

มากขึ้น	 ส�านักงาน	 คปภ.	 จึงได้มีการจัดท�ามาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	 มาตรฐานแลกเปลี่ยนข้อมูล	 หรือการเปิดเผยข้อมูล 

ขึ้นเพื่อให้ทุกบริษัทใช้เป็นรูปแบบเดียวกัน	สะดวกต่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 

ในการด�าเนนิงานในระยะยาว	สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัประชาชนในการเข้าถึงข้อมลู	เป็นการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัโครงสร้าง

พื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ	 ในอนาคต	 ในการประชุมกลุ่มย่อยนี้	 จะเป็นการสร้างความเข้าใจและท�าให้เกิด

ความร่วมมือกันในการด�าเนินงานในเรื่อง	Open	Data	กับธุรกิจประกันชีวิต	ธุรกิจประกันวินาศภัย	นายหน้าประกันภัยไทย	

สมาคมฟินเทคประเทศไทย	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ	 รวมท้ังขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 

เพื่อประโยชน์ต่อการน�าไปเป็นแนวทางในการพิจารณาด�าเนินการโครงการต่อไป

	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ออกประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 เรื่อง	 หลักเกณฑ ์

วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย	 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย	 และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต	 โดยใช้วิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2560	(ชีวิต)	และเรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย	การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 

และการชดใช้เงิน	 หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย	 โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 2560	 (วินาศภัย) 

ลงวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560	โดยมีกิจกรรมที่ก�าหนดในประกาศฯ	ดังนี้	

	 1)	การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	(Online)

	 2)	การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย

	 3)	การออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

	 4)	การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต	 (ชีวิต)	 และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย	

(วินาศภัย)	โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

	 ทั้งนี้	ในหมวด	1	บททั่วไป	ข้อ	7.	ของประกาศดังกล่าวข้างต้นก�าหนดให้ต้องมีมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	มาตรฐาน 

การแลกเปลี่ยนข้อมูล	 หรือการเปิดเผยข้อมูล	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 หรือกฎหมายและ

มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานประกาศก�าหนด	ในเบื้องต้นการด�าเนินการจัดท�ามาตรฐานโครงสร้าง

ข้อมูล	 มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล	 หรือการเปิดเผยข้อมูล	 จะเริ่มจากบริษัทเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง

อิเล็กทรอนิกส์	(Online)	ก่อน	

	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ออกประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 เร่ือง 

หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเง่ือนไขการขึน้ทะเบยีนกจิกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	การขอรบัความเหน็ชอบการใช้บรกิารบุคคลภายนอก	

และการรับรองระบบสารสนเทศ	พ.ศ.	 2560	 (ชีวิตและวินาศภัย)	 ลงวันที่	 25	พฤษภาคม	 2560	 โดยประกาศฉบับดังกล่าว 

ก�าหนดกิจกรรมที่ธุรกิจต้องขึ้นทะเบียนจ�านวน	 4	 กิจกรรมตามที่กล่าวข้างต้น	 ซึ่งส�านักงาน	 คปภ.	 ได้รวบรวมสถิติ 

การขึน้ทะเบยีนบรษิทัประกนัชวีติ	ประกนัวนิาศภยั	นายหน้าประกนัภยั	และธนาคารทีเ่สนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัผ่านทาง

อิเล็กทรอนิกส์	ณ	วันที่	24	เมษายน	2561	มีรายละเอียดดังนี้
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	 ต่อมาส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ออกค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ที	่339/2560	เรือ่ง	แต่งตัง้คณะท�างานจดัท�ามาตรฐานโครงสร้างข้อมลู	มาตรฐานการแลกเปลีย่นข้อมลู	หรอืการเปิดเผยข้อมลู

ทีเ่กีย่วข้องกบัการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัและการชดใช้เงนิหรอืค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั	ลงวนั

ที่	28	สิงหาคม	2560	ประกอบด้วยผู้แทนจากส�านักงาน	คปภ.	สมาคมประกันชีวิตไทย	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	สมาคม

นายหน้าประกันภัยไทย	 สมาคมธนาคารไทย	 สมาคมฟินเทคประเทศไทย	 และผู้เชี่ยวชาญอิสระ	 เพื่อร่วมกันพิจารณาการ

ก�าหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	 และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	หรือกฎหมายและมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน	คปภ.	ประกาศก�าหนด

	 ทั้งนี้	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้มีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการดิจิทัล	 สมาคมประกันชีวิตไทย	 และชมรมไอท	ี

สมาคมประกนัวนิาศภยัไทยมาแล้วระยะหนึง่	ซึง่ได้มกีารจดัท�ามาตรฐานโครงสร้างซึง่เป็นข้อมลูตัง้ต้นมาแล้วบางส่วน	เพือ่เป็น 

การยกระดับการก�ากับและการด�าเนินงานของธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ส�านักงาน	 คปภ.	 จึงใช้เวที 

ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยขอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดท�ามาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	

มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากภาคธุรกิจประกันภัย	 เพื่อประโยชน์ต่อการก�าหนดกรอบในการด�าเนินงานรวมถึงแผน 

ในการจัดท�าดังกล่าว

ประเด็นหารือ

	 1.	การสร้างความเข้าใจในเรือ่ง	Open	Data	กบัภาคธรุกจิประกนัชวีติ	ธรุกจิประกนัวนิาศภยั	นายหน้าประกนัภยัไทย 

รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

	 2.	ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานจัดท�ามาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	 และการจัดท�ามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

หรือการเปิดเผยข้อมูล	

บริษัทประกันภัย /

นายหน้า/ธนาคาร

การเสนอขาย

กรมธรรม์

(Online)

การใช้วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ประกอบ

การเสนอขาย

การออกกรมธรรม์

ประกันภัย

(E-Policy)

การชดใช้เงิน

ตามสัญญา 

(E-Claim)

รวม

บริษัทประกันชีวิต	

(8	บริษัท)

8 9 3 4 24

บริษัทประกัน

วินาศภัย	

(25	บริษัท)

25 5 30 9 69

นายหน้าและธนาคาร	

(15	บริษัท)

15 8 - - 23

รวม 48 22 33 13 116

หน่วย	:	บริษัท
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม

1. ข้อสรุปที่ได้จากการประชุม

	 ในการประชุมกลุ่มย่อยนี้ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจและท�าให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างส�านักงาน	 คปภ. 

ธุรกิจประกันชีวิต	ธุรกิจประกันวินาศภัย	นายหน้าประกันภัย	รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ	 ในการจัดท�ามาตรฐานโครงสร้าง

ข้อมูล	มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล	หรือการเปิดเผยข้อมูล	รวมถึงการก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานและกรอบระยะเวลา

ของการจัดท�าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมประกันภัยและประชาชน	ดังนี้

	 	 1.	 ก�าหนดกลุ่มบุคคลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล	ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย	แบ่งได้เป็น	5	กลุ่ม	

ดังนี้

	 	 	 กลุ่มที่	1	 บริษัท	กับ	ประชาชน	

	 	 	 กลุ่มที่	2	 บริษัท	กับ	ผู้เอาประกันภัย	

	 	 	 กลุ่มที่	3	 บริษัท	กับ	นายหน้าประกันภัย	/	ธนาคาร	

	 	 	 กลุ่มที่	4	 บริษัท	กับ	บริษัท	

	 	 	 กลุ่มที่	5	 บริษัท	กับ	คู่ค้า

	 	 2.	 ก�าหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมลูในแต่ละกลุม่บคุคลทีม่กีารแลกเปลีย่นข้อมลูทัง้	5	กลุม่	(ข้อมลูทีแ่ลกเปลีย่น

ทั้งหมดถูกจัดเก็บที่บริษัทของตนเอง)	ซึ่งได้มีการก�าหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลบางส่วนแล้ว	

	 	 3.	 ก�าหนดมาตรฐานค�าสั่งกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	(Web	Service)

นายหน้าค้�าประกัน / ธนาคาร

บรษิทัประกนัภยั

บรษิทัประกนัภยั

ผูเ้อาประกนัภยั ประชาชน

คู่ค้า
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	 -	 	ในระยะแรก	(เฟส	1)	จะมีมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลระหว่างบริษัทกับบุคคลกลุ่มต่างๆ	ภายในสิ้นปี	2561	ดังนี้

เรื่อง 2561 2562

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Q1 Q2 Q3 Q4

1.	ก�าหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล 

	 ระหว่างบริษัทกับบุคคลกลุ่มต่างๆ 

	 (เฟส	1)

2.	ก�าหนดมาตรฐานค�าสั่งกลางในการ 

	 แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทกับ 

	 บุคคลกลุ่มต่างๆ	(Web	Service)

3.	ออกร ่างประกาศ	 เพื่อให ้บริษัท 

	 เตรียมความพร้อม

4.	บริษัทพัฒนาโปรแกรมเพื่อเชื่อมฐาน 

	 ข้อมูลของบริษัทผ่าน	Web	Service

กลุ่มบุคคลที่แลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล

1.	 บริษัท	–	ประชาชน แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบประกันภัย	 (กรมธรรม์ประกันชีวิต/กรมธรรม์

ประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล	(PA)	/กรมธรรม์ประกนัภยัการเดนิทาง 

(TA)	/	กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์)

2.	 บริษัท	–	นายหน้าประกันภัย/ธนาคาร แลกเปลีย่นข้อมลูการท�าธรุกรรมในการเสนอขายของผูเ้อาประกนัภยั

ที่นายหน้าประกันภัย/ธนาคารต้องส่งให้บริษัท

3.	 บริษัท	–	ผู้เอาประกันภัย แลกเปลี่ยนข้อมูลการท�าประกันภัยของผู้เอาประกันภัย

4.	 บริษัท	–	บริษัท แลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน	

5.	 บริษัท	–	คู่ค้า แลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน	 เช่น	 บริษัท 

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับโรงพยาบาลในเรื่องของประวัติการเข้ารับ 

การรักษาพยาบาล	 หรือบริษัทแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอู ่รถยนต์ 

ในเรื่องของประวัติการเข้าซ่อม	เป็นต้น

กรอบระยะเวลาในการด�าเนินการ
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	 -	 เมื่อได้มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลแล้ว	 ในข้ันต่อไปจะมีการก�าหนด	Web	 Services	 Description	 Language	
(WSDL)	หรือมาตรฐานค�าสั่งกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทกับกลุ่มบุคคลต่างๆ	ภายในไตรมาส	2	พ.ศ.	2562	

	 -	 ไตรมาส	 3	 พ.ศ.	 2562	 ส�านักงาน	 คปภ.	 จัดท�าร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ภาคธุรกิจเตรียมความพร้อม 
ในการพฒันาระบบเพือ่เชือ่มข้อมลูของบริษทัตนเองไปยงั	Web	Service	ทีก่�าหนด	เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องเข้าถงึมาตรฐานข้อมลู

	 -	 ไตรมาส	4	พ.ศ.	2562	บริษัทพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมฐานข้อมูลของบริษัท

ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนข้อมูล

	 เน่ืองจากแต่ละบรษิทัมรีปูแบบและโครงสร้างข้อมลูทีใ่ช้ในการแลกเปลีย่นแตกต่างกนั	เพือ่ให้ธรุกจิมข้ีอมลูทีส่ามารถ
แบ่งปันกันได้ระหว่างกลุ่มบุคคลที่จะแลกเปลี่ยนกัน	 จึงจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลรวมถึงก�าหนด
มาตรฐานค�าสั่งกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างบริษัทกับกลุ่มบุคคลต่างๆ	 (Web	 Service)	 ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะน�ามาซึ่ง 
การพัฒนา	Application	หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	ได้	

 1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัย - นายหน้าประกันภัย / ธนาคาร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 •	 บริษัทประกันภัยมีทางเลือกในช่องทางการจ�าหน่ายมากขึ้น	เนื่องจากใช้มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลและมาตรฐาน 
	 	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลเดียวกันในการติดต่อกับนายหน้าประกันภัย/ธนาคาร

 •	 ช่วยลดต้นทุนของบริษัทประกันภัย	และนายหน้าประกันภัย/ธนาคาร	 เนื่องจากท�าให้การติดต่อ	 เชื่อมโยงข้อมูล 
	 	 ของภาคธุรกิจ	สะดวก	รวดเร็วขึ้น	จึงเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการด�าเนินงาน	และประหยัดทรัพยากร	

นายหน้าประกันภัย/
ธนาคาร

Web App/Mobile App/
ระบบ IT ของนายหน้าประกันภัย/

ธนาคาร

มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล &
Web Service

บริษัทมี Platform
และรายการข้อมูลแตกต่างกัน

บริษัท 1

บริษัท 2

บริษัท 3
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 2)  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัย – ประชาชน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 •	 ประชาชนมีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการท�าประกันภัย	 สามารถเปรียบเทียบแบบประกันภัย	 

	 	 ความคุ้มครอง	และเบี้ยประกันภัยของแต่ละบริษัทได้

 •	 บริษัทมีนวัตกรรมใหม่ๆ	 มาให้บริการ	 ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัทและประชาชนเข้าถึง 

	 	 ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น	

 3)  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทประกันภัย - ผู้เอาประกันภัย

ประชาชน Web App/Mobile App/
ระบบ IT ของนายหน้าประกันภัย/

ธนาคาร

มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล &
Web Service

บริษัทมี Platform
และรายการข้อมูลแตกต่างกัน

บริษัท 1

บริษัท 2

บริษัท 3

ประโยชน์ที่จะได้รับ

	 •	 ผูเ้อาประกนัภยัจะทราบถงึข้อมลูกรมธรรม์ของตนเองว่าท�าประกนัภยัไว้กบับรษิทัอะไร	และมกีรมธรรม์อะไรบ้าง	

	 •	 เนื่องจากการมีข้อมูลกรมธรรม์จากหลายๆ	 บริษัท	 ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถพัฒนา	 Application	 รวบรวม 

ผลประโยชน์และการช�าระเบี้ยประกันภัยจากทุกบริษัทได้	ท�าให้ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสินค้าได้ตรงความต้องการ	

	 •	 เมื่อลูกค้าทราบความต้องการในเรื่องการออม	หรือความคุ้มครองในปีต่างๆ	ที่ชัดเจน	จะท�าให้เกิดความต้องการ

ในการซื้อประกันภัยเพิ่มเติม	และเป็นการเพิ่มคุณค่าสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท	

ผู้เอาประกันภัย ผู้ที่เกี่ยวข้องพัฒนา App. 
รวบรวมการช�าระเบี้ยประกันภัย

และผลประโยชน์ของ
แบบประกันภัยจากทุกบริษัท

มาตร  ฐานโครงสร้างข้อมูล &
Web Service

บริษัทมี Platform
และรายการข้อมูลแตกต่างกัน

บริษัท 1

บริษัท 2

บริษัท 3
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2. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม

	 จากการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมมีประเด็นที่ต้องค�านึงถึง	ดังนี้	

	 1)	 หากมีการก�าหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลรวมถึงมาตรฐานค�าสั่งกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้ว 

ธุรกิจประกันภัยควรร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์และบรรลุตามวัตถุประสงค์

	 2)	 ความพร้อมของแต่ละบริษัทแตกต่างกนั	บรษิทัขนาดกลางหรอืขนาดเลก็อาจมต้ีนทุนในการพฒันาระบบค่อนข้างสูง 

ควรให้เป็นความสมัครใจของแต่ละบริษัทที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล	

	 ทั้งนี้ในประกาศ	 คปภ.	 มีก�าหนดไว้ว่าบริษัทใดท่ีมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์

การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย	การออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์	 การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตและการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้ 

วธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส์	จะต้องมกีารแลกเปลีย่นหรอืเปิดเผยข้อมลู	ซึง่บรษิทัส่วนใหญ่ทีข่อขึน้ทะเบยีนกจิกรรมดงักล่าวต้อง

ด�าเนินการในส่วนของระบบสารสนเทศอยู่แล้ว	ส�านักงาน	คปภ.	จะแบ่งการด�าเนินการออกเป็นเฟส	 โดยในเฟส	1	จะใช้กับ 

กรมธรรม์ที่มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	 (Online)	 ก่อน	 ในส่วนของกิจกรรมอื่น	 ส�านักงาน	

คปภ.	 จะพิจารณาความพร้อมของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง	 ดังนั้น	 บริษัทจึงจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อม	 ซึ่งส�านักงาน	 คปภ. 

จะก�าหนดกรอบระยะเวลาเพื่อให้บริษัทเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว

	 3)	 การเปิดเผยข้อมูลควรเปิดเผยในระดับใด	 เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน	 ข้อมูลท่ีน�าไป 

เปรียบเทียบเพื่อให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจท�าประกันภัยควรมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเป็นปัจจุบัน	นอกจากนี้	 กรณี

เปิดเผยข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต้องค�านึงถึงข้อมูลส่วนบุคคล	(Data	Privacy)	ด้วย	

	 ทั้งน้ี	 ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล	 ส�านักงาน	 คปภ.	 จะมีการพิจารณารายละเอียดของข้อมูลท่ีจะแลกเปลี่ยน 

และก�าหนดคุณสมบัติว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง	และเข้าถึงข้อมูลได้ในระดับใด	

	 อย่างไรก็ตาม	การด�าเนินงานดังกล่าวต้องค�านึงถึงข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่จะมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยี 

กค็อื	Data	Privacy	และ	Cyber	security	ซึง่ส�านักงาน	คปภ.	จะได้น�าประเดน็ข้อเสนอแนะดงักล่าวมาพจิารณาในการด�าเนนิงาน 

ต่อไป

กรอบการด�าเนินงานในภาพรวม

ล�าดบั 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่าง
กิจกรรม

การแลกเปลี่ยน

แผน

เฟส 1 เฟส 2

1. บริษัท กับ ประชาชน แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบประกันภัยให้ประชาชนทราบ

ธุรกิจประกันชีวิต

-	 กรมธรรม์ประกันชีวิต
-	 กรมธรรม์	PA
-	 สัญญาเพิม่เตมิคุม้ครอง
	 ค่ารักษาพยาบาล
	 ผู้ป่วยใน







-	 สญัญาเพิม่เตมิคุม้ครอง
	 ค่ารักษาพยาบาล
	 ผู้ป่วยนอก
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ล�าดบั 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่าง
กิจกรรม

การแลกเปลี่ยน

แผน

เฟส 1 เฟส 2

-	 สัญญาเพิ่มเติมชดเชย 
	 รายได้กรณเีป็นผูป่้วยใน

-	 สญัญาเพิม่เตมิคุม้ครอง 
	 โรคร้ายแรง

-	 อื่นๆ







ธุรกิจประกันวินาศภัย

-	 กรมธรรม์	PA

-	 กรมธรรม์	TA

-	 กรมธรรม์ประกันภัย 
	 รถยนต์	(พรบ.)

-	 กรมธรรม์ประกันภัย 
	 รถยนต์	(ภาคสมัครใจ)

-	 อื่นๆ











2. บริษัท กับ

นายหน้าประกันภัย / 
ธนาคาร

การแลกเปลี่ยนข้อมูล
จากการท�าธุรกรรม

ธุรกิจประกันชีวิต

-	 การเสนอขาย

-	 การรับเรื่องร้องเรียน	/	เรยีกร้องสนิไหมทดแทน





ธุรกิจประกันวินาศภัย

-	 การเสนอขาย

-	 การรับเรื่องร้องเรียน	/	เรยีกร้องสนิไหมทดแทน





3. บริษัท กับ

ผูเ้อาประกันภยั

เปิดเผยข้อมูลการท�าประกันภัยกับตัว

ผู้เอาประกันภัยเอง


4. บริษัท กับ บริษัท แลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียกร้องสินไหมทดแทน 

5. บริษัท กับ คู่ค้า แลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน	

เช่น	บริษัทแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโรงพยาบาล

ในเรื่องของประวัติการเข้ารับการรักษาพยาบาล	

หรือบริษัทแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอู่รถยนต์ในเรื่องของ

ประวัติการเข้าซ่อม	เป็นต้น
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ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
                                                   ที่   ๓๓๙ /๒๕60 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำมำตรฐำนโครงสร้ำงข้อมูล และมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือกำรเปิดเผยข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย และกำรชดใช้เงินหรือค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย  

............................................... 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ

ออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก าหนดให้การก าหนดมาตรฐานโครงสร้าง
ข้อมูล และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือกฎหมายและมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานประกาศก าหนด  
  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เลขาธิการจึงมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานโครงสร้างข้อมูล และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูล      
ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

องค์ประกอบ 
1. นางสาววราวรรณ  เวชชสัสถ ์ ประธานคณะท างาน 
  รองเลขาธิการด้านก ากับ   

2. นางคนึงนิจ  สุจิตจร รองประธานคณะท างาน 
  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย   

3. นายศุภกิจ  รัตถิวัลย์ คณะท างาน 
  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

4. นางสาวอายุศรี  ค าบรรลือ คณะท างาน 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย    

5. นายไพบูลย์  เปี่ยมเมตตา คณะท างาน 
  ผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต   

6. นางสาวสิริพักตร์  สุวรรณทัต คณะท างาน 
  หัวหน้ากลุ่มนโยบายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย   

7. นายศุภโชค  จันทรประทิน  คณะท างาน 

  
รองผู้อ านวยการและรักษาการผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์   

8. นายนครินทร์  ลิ้มรังษี  คณะท างาน 

  
นักวิเคราะห์ธุรกิจ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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9. ผศ.ดร.วรภัทร  ไพรีเกรง คณะท างาน 
  ผู้เชี่ยวชาญอิสระดา้น Service-Oriented Architecture และ Data Analytics   

10. นายเพียรไกร  อัศวโภคา  คณะท างาน 
  ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการประกันภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

11. นายท านุ  อมาตยกุล คณะท างาน 
  ประธานอนุกรรมการดิจิทัล  สมาคมประกันชีวิตไทย   

12. นายธานินทร์  อุทยานะกะ  คณะท างาน 
  ประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สมาคมประกันชีวิตไทย   

13. นายชูชัย  วชิรบรรจง คณะท างาน 
  ประธานชมรมไอทีประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย   

14. นางสาวภาวนา  ไทยสุวรรณ คณะท างาน 
  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

15. นายชนะพันธุ์  พิริยะพันธุ์              คณะท างาน 
  นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย      

16. นางสาวทัศนี  ดวงรัตน์                       คณะท างาน 
  ผู้อ านวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย      

17. นางสาวพจณี  คงคาลัย คณะท างาน 
  สมาคมธนาคารไทย   

18. นายทัศพงศ์  บุศยพลากร คณะท างาน 
  สมาคมธนาคารไทย   

19. นางสาวพิมพกาญจน์  จินดาเลิศอุดมดี                                                    คณะท างาน 
  สมาคมธนาคารไทย   

20. นายธรรม์ธีร์  สุกโชติรัตน์  คณะท างาน 
  สมาคมฟินเทคประเทศไทย   

21. นายกิตตินันท์  อนุพันธ์ คณะท างาน 
  สมาคมฟินเทคประเทศไทย   

22. นายอมฤต  ฟรานเซน  คณะท างาน 
  สมาคมฟินเทคประเทศไทย   

23. นางรุ่งนภา  หอมปาน คณะท างานและ 
  ผู้อ านวยการส่วนก ากับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 4/๑  เลขานุการ 

24. นางสาวศุภลักษณ์  สุขะกูล คณะท างานและ 
  ผู้อ านวยการส่วนก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภททรัพย์สิน เลขานุการ 

25. นางสาวปิยะวรรณ  มิลินทานุช คณะท างานและ 
  ผู้อ านวยการส่วนก ากับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ๓/๑ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
อ ำนำจหน้ำที่ 
๑.   ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เสนอต่อเลขาธิการพิจารณา 
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๒.   ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลตาม 1. เพื่อให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก และเปิดกว้างให้มีการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ เสนอต่อเลขาธิการพิจารณา 

๓.   แต่งตั้งคณะท ำงำนย่อยเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมกรอบอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมสมควร  

4.   ด าเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 

                         
          (นายสุทธิพล  ทวีชัยการ) 
                   เลขาธิการ 
       คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
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กลุ่มย่อยที่ 2

Enhancing Insurance Industry Conduct of Business 
การยกระดับมาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย
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กลุ่มย่อยที่ 2  

Enhancing Insurance Industry Conduct of Business 
การยกระดับมาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย

หลักการและเหตุผล/ที่มา

	 การยกระดับมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจประกันภัยเป็นเรื่องส�าคัญเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์	ความเชื่อมั่น 

และความยั่งยืนของระบบประกันภัย	ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	และบริษัทประกันภัยได้ให้ความส�าคัญ	และร่วมมือในการยกระดับ

มาตรฐานดงักล่าว	ปัจจบุนัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัประกนัภยัมหีลากหลายรปูแบบและวธิกีาร	ส�านกังาน	คปภ.	จงึพจิารณา

คัดเลือกหัวข้อในการประชุมหารือซึ่งเป็นหัวใจในการด�าเนินธุรกิจประกันภัย	 โดยพิจารณาจากความจ�าเป็นและเร่งด่วน 

ดังต่อไปนี้	

	 1.	ในช่วงปลายปี	2561	ประเทศไทยจะเข้ารบัการประเมนิ	FSAP	ซึง่ส�าหรบัภาคธรุกจิประกนัภยัจะเป็นการประเมนิ

ตามมาตรฐานสากลด้านการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	 (Insurance	 Core	 Principles	 –	 ICPs)	 โดยสองหัวข้อท่ีส�าคัญ 

เกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิของบริษัทประกนัภยัทีจ่ะต้องด�าเนนิการเพือ่เข้ารบัการประเมนิดงักล่าว	คอื	ICP	18	คนกลางประกนัภยั 

(Intermediaries)	 และ	 ICP	 19	 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย	 (Conduct	 of	 Business)	 มีหลักการท่ีส�าคัญ	 คือ 

การปฏบิตัต่ิอลกูค้าอย่างเป็นธรรม	(Fair	Treatment	of	Customers)	ตัง้แต่การพฒันาและการออกแบบผลติภณัฑ์	การเสนอขาย 

กรมธรรม์ประกันภัย	 การบริการระหว่างสัญญาประกันภัยซ่ึงรวมถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	 ตลอดจนการจัดการกับ 

เรื่องร้องเรียนและข้อพิพาทของลูกค้า	 ส�านักงาน	 คปภ.	 จึงผลักดันการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและระบบติดตาม 

ตรวจสอบ	และการควบคุมภายในการด�าเนินธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุประสิทธิผล	

	 2.	ข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่	ส�านักงาน	คปภ.	ทั่วประเทศย้อนหลัง	3	ปี

ที่มา	:	สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์	ส�านักงาน	คปภ.
ณ	วันที่	27	เมษายน	2561

หน่วย	:	เรื่อง
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2560

ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย พ.ร.บ. คนกลางประกันภัย
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		 เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นหนึ่งในธุรกิจสถาบันการเงินที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย	 ความเชื่อมั่นและ 

ภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 โดยในปัจจุบันมีการขยายช่องทางการจ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้น	 ส่งผลให้เรื่องร้องเรียน 

ด้านการประกนัภยัมอีตัราสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง	ซึง่ปัญหาเรือ่งร้องเรยีนทีเ่กดิขึน้อาจเกดิจากหลายสาเหต	ุเช่น	คนกลางประกนัภยั 

เสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัไม่ถกูต้องหรอืไม่ชดัเจน	ความไม่สจุรติของคนกลางประกนัภยั	เป็นต้น	โดยในปี	พ.ศ.	2560	มสีถติิ

เร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัคนกลางประกนัภยัประเภทบคุคลธรรมดา	จ�านวน	314	ราย	ซึง่ข้อร้องเรยีนหลกัๆ	คอื	การได้รบัช�าระเงนิ 

ค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแต่ไม่ส่งบริษัทประกันภัย	 จ�านวน	 232	 ราย	 การเสนอขายผิดเงื่อนไขกรมธรรม์จ�านวน	

45	ราย	การเสนอขายโดยบอกว่าเป็นการฝากเงิน	จ�านวน	18	ราย	การแนะน�าให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมเพื่อซื้อ

กรมธรรม์ใหม่	จ�านวน	12	ราย	และการแนะน�าให้ผู้เอาประกันภัยปกปิดสาระส�าคัญในใบค�าขอเอาประกันภัย	จ�านวน	7	ราย 

ส�านักงาน	 คปภ.	 จึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการควบคุม	 การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ 

ประกันภัยของคนกลางประกันภัย	และการรับช�าระเบี้ยประกันภัยของคนกลางประกันภัย	

	 3.	สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยในปี	2560	ส�านักงาน	คปภ.	และภาคธุรกิจได้มีการ

หารือร่วมกันในเรื่องการควบคุมคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในลักษณะป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนหรือ

ขณะการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย	เช่น	การใช้เอกสารการเสนอขายที่ชัดเจน	การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง 

โทรศัพท์และธนาคาร	 การได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้า	 การให้ความรู้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง	 และการส่งเสริมการให้ความรู้ 

ความเข้าใจด้านการประกนัภยัแก่ประชาชน	เป็นต้น	ซึง่ส�านกังาน	คปภ.	ได้น�าผลจากการหารอืร่วมกนัไปผลกัดนัให้เป็นรปูธรรม

โดยการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ	คปภ.	เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการออก	การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท

ประกันชีวิต/วินาศภัย	และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย	และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย		พ.ศ.	….	

		 ดังน้ัน	 การประชุมผู้บริหารระดับสูงในปี	 2561	 นี้	 จึงเป็นเวทีในการประชุมหารือในประเด็นต่อเนื่องจากปีที่แล้ว	

เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย	 โดยในปีนี้ได้คัดเลือกหัวข้อเพื่อน�ามาหารือแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นใน	2	ประเด็นหลัก	คือ	

	 	 1.		การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของคนกลางประกันภัย

	 	 2.		การรับช�าระเบี้ยประกันภัยเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง	

	 ทั้งน้ี	 ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการร่างประกาศ	 คปภ.	 เรื่อง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการออก	 การเสนอ

ขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย	 และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย	 และนาย

หน้าประกันชีวิต/วินาศภัย	 พ.ศ.	 ….	 ที่มีความมุ่งหมายให้บริษัทประกันภัยในฐานะเจ้าของผลิตภัณฑ์	 คณะกรรมการบริษัท 

หรือผู้บริหารของบริษัททราบความเสี่ยงด้านการด�าเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น	 ปรับปรุงแก้ไข	 และถ่ายทอดส่ือสาร

แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานและคนกลางประกันภัย	

สถิติตัวแทน/นายหน้าประกันภัย 

	 ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2560	มีจ�านวนทั้งสิ้น	544,989	ราย	และนายหน้าประกันภัย

นิติบุคคล	จ�านวนทั้งสิ้น	743	ราย	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

51การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2561



	 •	 ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย	บุคคลธรรมดา	รวมทั้งสิ้น	544,989	ราย	ประกอบด้วย

ประกันชีวิต

ประกันวินาศภัย

ประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย

	 •	 นายหน้าประกันภัยนิติบุคคล	รวมทั้งสิ้น	743	ราย	ประกอบด้วย
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ประเด็นหารือ ข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม

1. การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของคนกลางประกันภัย

	 ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านคนกลางประกันภัย	อาจมีปัญหาในการสื่อสารข้อมูลไม่ครบถ้วนในเงื่อนไข 

ทีเ่ป็นสาระส�าคญั	ไม่เข้าใจในผลติภณัฑ์หรอืเจตนาไม่สจุรติของคนกลางประกนัภยั	ท้ังนี	้การส่ง	SMS	หรอื	email	อาจไม่เพยีงพอ 

ในการยืนยันว่าลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยท่ีถูกต้องแล้ว	 ดังนั้น	

บริษัทจึงควรมีระบบติดตามและตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของคนกลางประกันภัย	 เพื่อตรวจสอบ

ว่าลูกค้าได้รับข้อมูลในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยถูกต้องหรือไม่	 และในกรณีพบว่ามีการให้ข้อมูลผิดพลาด	บริษัทจะ

ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ลูกค้า	 เช่น	 การมีระบบ	 confirmation	 call	 กับลูกค้าว่าลูกค้าซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ไม่ใช่เงินฝาก	ระยะเวลาความคุม้ครองและเบีย้ประกนัภยัเท่าไร	มเีงือ่นไขทีส่�าคญัเช่นไร	หรอืการมรีะบบตดิตามและตรวจสอบ 

คุณภาพวิธีอื่นๆ	 เพื่อป้องปรามปัญหาการเสนอขายท่ีคนกลางประกันภัยมีเจตนาไม่สุจริต	บริษัทควรมีการก�าหนดมาตรการ

ลงโทษคนกลางประกันภัยส�าหรับกรณีดังกล่าวด้วย

รวม
743 

หน่วย	:	ราย

ใบอนญุาตตัวแทน/นายหน้า (บคุคลธรรมดา)

ใบอนญุาต ประกันชีวติ ประกนัวนิาศภยั รวม

ตัวแทน 274,575 19,798 294,373

นายหน้า 112,622 137,994 250,616

รวม 387,197 157,792 544,989

INSURANCE FORUM 2018C E O52



	 นอกจากนี	้บรษิทัควรตรวจสอบคณุภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยัของคนกลางประกนัภยั	โดยอาจพจิารณา
จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายดังกล่าว	 เช่น	 การตรวจสอบคนกลางประกันภัยท่ีเพิ่งได้รับใบอนุญาตเก่ียวกับ
ความถกูต้องของข้อมลูในการเสนอขาย	การตรวจสอบคนกลางประกนัภยัท่ีเสนอขายลกูค้าท่ีมทุีนเอาประกนัภยัสงูหรอืคนกลาง
ประกันภัยที่ถูกร้องเรียน	

 ประเด็นอภิปรายในที่ประชุมที่น่าสนใจ

 ธุรกิจประกันชีวิต

	 ภาคธุรกิจประกันชีวิตเห็นว่าต้องมีกระบวนการตรวจสอบและติดตามคุณภาพการเสนอขายทั้งระบบ	 ตั้งแต่ก่อน 
ขณะ	และหลงัการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยั	ทัง้นี	้บรษิทัประกนัชวีติส่วนใหญ่มกีระบวนการตรวจสอบและตดิตามคณุภาพ
การเสนอขาย	 ตั้งแต่ขณะเสนอขายและภายหลังการเสนอขาย	 ซ่ึงในขณะการเสนอขาย	 มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่เง่ือนไขทีส่�าคญัทีส่่งผลต่อความคุม้ครอง	ข้อยกเว้น	และการจ่ายเงนิตามกรมธรรม์ประกนัภยั	เช่น	กรณเีวนคนืกรมธรรม์
ประกันภัย	 บริษัทจะจัดให้คนกลางประกันภัยแจ้งข้อมูลจ�านวนเงินที่ได้รับคืนอย่างชัดเจน	 ในส่วนภายหลังการเสนอขาย 
บริษัทจะตรวจสอบคุณภาพการเสนอขาย	เช่น	การท�า	confirmation	call	ไปยังผู้เอาประกันภัยว่าทราบหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ 
ที่ซ้ือเป็นประกันชีวิต	 ผู้เอาประกันภัยได้รับข้อมูลครบถ้วนหรือไม่	 ตลอดจนการบริการของคนกลางประกันภัยเป็นอย่างไร	
นอกจากนี	้บางบรษิทัมกีารจัดให้คนกลางประกนัภยัส�าเนาเอกสารเสนอขายจ�านวน	3	ชดุให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั	บรษิทัประกนัภยั 
และคนกลางประกันภัย	 เพื่อให้เกิดการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขายด้วย	 นอกจากนี้	 ในการท�า 
confirmation	call	จะต้องพิจารณาองค์ประกอบเนื้อหาและระยะเวลาในการ	confirmation	call	ในเหมาะสมด้วย	

 ธุรกิจประกันวินาศภัย

	 ภาคธรุกจิประกนัวนิาศภยัเหน็ว่าต้องมกีระบวนการตรวจสอบและตดิตามคณุภาพการเสนอขายทัง้ระบบ	ตัง้แต่ก่อน	
ขณะ	 และหลังการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย	 อย่างไรก็ดี	 เนื่องจากสัญญาประกันวินาศภัยส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะส้ัน 
เช่น	หนึ่งปี	 หรือน้อยกว่านั้น	 โดยทั่วไปจึงไม่ท�า	 confirmation	 call	 ไปยังผู้เอาประกันภัย	 แต่จะให้ความส�าคัญกับเอกสาร
ประกอบการเสนอขาย	โดยจัดท�าสรปุสาระส�าคัญทีท่�าให้ผูเ้อาประกนัภยัเข้าใจกรมธรรม์ประกนัภยัได้โดยง่าย	เช่น	การประกนัภยั 
รถยนต์ประเภท	 5	 จะมีการระบุในสรุปสาระส�าคัญว่าจะให้ความคุ้มครองเมื่อความเสียหายเกิดจากการชนกับยานพาหนะ 
ทางบก	(รถชนรถ)	

 ส�านักงาน คปภ.

	 หนึ่งในปัญหาของการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยเกิดจากคนกลางประกันภัย	 ประกอบกับบริษัทประกันภัย 
อาจไม่ได้ตดิต่อกบัผู้เอาประกนัภยัโดยตรง	จึงไม่รู้จักและไม่ทราบปัญหาของผูเ้อาประกนัภยัตัง้แต่แรกเริม่	ดงันัน้	บรษิทัประกนัภยั 
ควรให้ความส�าคญักบัการปฏบิตัต่ิอลกูค้าอย่างเป็นธรรม	(Fair	Treatment	of	Customers)	และหลกัการลกูค้าเป็นศนูย์กลาง	
(Customers	 Centric)	 เพ่ือให้ลูกค้าท�าประกันภัยด้วยความเข้าใจ	 ลดความเสี่ยงในการไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดของลูกค้า 
ลดความเสีย่งแก่คนกลางประกนัภยัในการถกูร้องเรยีนเนือ่งจากการเสนอขาย	ซึง่ประเดน็เหล่านีอ้ยูใ่นระบบบรหิารความเส่ียง 
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 (Conduct	 of	 Business)	 และผู้บริหารของบริษัทมีหน้าท่ีดูแลและก�าหนดนโยบายบริหาร 
ความเสี่ยงดังกล่าวด้วย	 นอกจากนี้	 	 ต้องมีระบบตรวจสอบและติดตามว่าผู้เอาประกันภัยทราบหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีตนซื้อ 
เป็นประกันภัย	 และได้ซื้อความคุ้มครองตรงความประสงค์ของตนในขณะนั้นหรือไม่	 บริษัทประกันภัยควรมีการวิเคราะห์
กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง	 พื้นที่ที่มียอดขายท่ีสูงผิดปกติ	 หรือคนกลางประกันภัยมีประวัติเสียหายหรือมียอดขาย
สงูผิดปกติ	เพือ่ให้บรษิทัสามารถขายประกนัภยัได้อย่างยัง่ยนื	เพราะแม้จะเป็นสญัญาประกนัภยัระยะสัน้กอ็าจมกีารต่อสญัญา

ต่อเนื่องในทุกปีได้

53การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2561



	 ในประเด็นกระบวนการติดตามคุณภาพการเสนอขาย	หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพคือ	 ระบบการบันทึกเสียง	 ทั้งนี ้

หลายประเทศในปัจจุบันได้น�าระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อรองรับ	 InsurTech	เช่น	 line	Ai	หรือ	Application	อย่างไรก็ดี	จะต้อง

พิจารณาว่าส่วนใดที่เป็นการเพ่ิมภาระแก่ภาคธุรกิจเกินสมควรหรือไม่	 แต่ถ้าเห็นด้วยในหลักการของการปฏิบัติต่อลูกค้า 

อย่างเป็นธรรม	(Fair	Treatment	of	Customers)	ก็จะต้องหาแนวทางเพื่อจะด�าเนินการกันต่อไป

	 ในการตรวจสอบข้อมลูของการเสนอขาย	ภาคธรุกจิต้องมบีทสนทนาเพือ่ใช้ในการตรวจสอบ	(Script)	ทีเ่ป็นมาตรฐาน

ขัน้ต�า่	(Best	Practice)	โดยต้องพจิารณาหารอืร่วมกนัเพือ่ก�าหนดแนวทางดงักล่าว	ซึง่ไม่ใช่เพยีงการตรวจสอบว่าได้รบักรมธรรม์

ประกนัภยัแล้วหรอืไม่	ควรมกีารสอบถามข้อมลูและตรวจสอบไปยงัผูเ้อาประกนัภยัเกีย่วกบัความถกูต้องและความชดัเจนของ

กรมธรรม์ประกันภัย	ตลอดจนความต้องการของผู้เอาประกันภัย	

ที่มา	:	https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/chapter-2-conduct-risk.pdf

INSURANCE FORUM 2018C E O54



 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม

	 -	 บริษัทเห็นด้วยว่าธุรกิจประกันภัยต้องมีการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ	 (Conduct	 of	 Business)	

โดยต้องสามารถระบุความเสี่ยง	 และมีการบริหารความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในทุกข้ันตอนของการด�าเนินธุรกิจ	

ครอบคลมุกระบวนการตรวจสอบและติดตามคณุภาพการเสนอขายทัง้ระบบ	ตัง้แต่ก่อน	ขณะ	และหลงัการเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภัย	

	 -	 ในการตรวจสอบภายหลังการเสนอขาย	 เพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้รับข้อมูลเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วน	ชัดเจน	และมีคุณภาพ	สามารถน�าเทคโนโลยีมาใช้	 เช่น	ภาคธุรกิจมีการจัดท�ามาตรฐานขั้นต�่าของ	 confirmation	

call	script	เพือ่ตรวจสอบว่าคนกลางประกนัภยัมกีารน�าเสนอข้อมลูให้ผูเ้อาประกนัภยัครบถ้วนและถกูต้องหรอืไม่	โดยจะต้อง 

มีการหารือร่วมกัน	 เพื่อก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการควบคุมคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม ์

ประกันภัยต่อไป

2. การรับช�าระเบี้ยประกันภัยเข้าบริษัทประกันภัยโดยตรง

		 ปัญหาที่ส�าคัญประการหนึ่งซึ่งกระทบต่อความคุ ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู ้เอาประกันภัยและ 

ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท	 คือ	 กรณีคนกลางประกันภัยไม่น�าส่งเบี้ยประกันภัยเข้าบริษัท	 ดังนั้น	 เพื่อลดความเส่ียง 

ในกรณีดังกล่าว	 ประกอบกับในปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีหลากหลายซ่ึงสามารถช�าระเงินแทนเงินสดได้	 เช่น	QR	 Code	 บริษัท 

จึงควรสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี	 เพื่อรองรับการรับช�าระเบี้ยประกันภัยโดยตรงเข้าบริษัทในทุกช่องทาง	ซึ่งกรณี

ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการลดปัญหาคนกลางประกันภัยไม่น�าส่งใบค�าขอเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยเข้าบริษัท 

ในปีแรก	 และการไม่น�าส่งเบี้ยประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป	 ซึ่งจะท�าให้ประชาชนไม่ได้รับความคุ้มครอง 

ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้	

 ประเด็นอภิปรายในที่ประชุมที่น่าสนใจ

 ธุรกิจประกันชีวิต

	 บริษัทประกันชีวิตบางแห่งก�าหนดให้มีการช�าระเบ้ียประกันภัยเข้าบริษัทโดยตรง	 เพื่อป้องกันคนกลางประกันภัย 

รบัเบีย้ประกนัภยัและไม่น�าส่งบริษัท	อย่างไรกต็าม	ในกรณท่ีีผูเ้อาประกนัภยัประสงค์ช�าระเบ้ียประกนัภยัผ่านคนกลางประกนัภยั 

บริษัทจะมีระบบควบคุมและสอบทานการออกใบเสร็จรับเงินที่ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบได้ด้วย

 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม

	 บริษัทเห็นด้วยกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการรับช�าระเบ้ียประกันภัยโดยตรงเข้าบริษัทในทุกช่องทาง	 ทั้งนี้ 

ในการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช�าระเบี้ยประกันภัยเข้าบริษัท	 ควรน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมการออกเอกสาร 

แสดงการรับเงินของบริษัทด้วย
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หลักการและเหตุผล

	 ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย	 ฉบับที่	 3	 (พ.ศ.	2559	-	2563)	 ได้ก�าหนดมาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
อุตสาหกรรมประกันภัยโดยการส่งเสริม	สนับสนุน	และก�ากับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด�าเนินธุรกิจ	เช่น	ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส�าหรับการปฏิบัติงาน	 การท�าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 (E-Insurance)	 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผ่านส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์	 (E-Claim)	 เป็นต้น	 การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ระบบดิจิทัลข้างต้น	 ย่อมส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่ส�าคัญของบริษัท
ประกันภัย	 อันประกอบด้วย	 ระบบการรับประกันภัย	 ระบบการเงินและบัญชี	 ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและการจ่าย
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต	 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีความเสี่ยงท่ีอาจกระทบต่อความมั่นคงในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัย	และส่งผลต่อเนื่องไปยังการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยในอนาคต

	 ส�านกังาน	คปภ.	ได้ตระหนักถงึความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ดงักล่าว	จงึได้จดัท�าโครงการศกึษาและพฒันา
แนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit)	เพื่อสร้างเครื่องมือในการก�ากับดูแลและตรวจสอบบริษัทประกันภัย	
โดยโครงการดังกล่าว	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ร่วมกับบริษัทท่ีปรึกษาฯ	 พัฒนาร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
(IT	 Audit	Manual)	 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 
ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงพื้นฐานที่ส�านักงาน	คปภ.	ให้ความสนใจ	และตัวอย่างแนวทางการควบคุมความเสี่ยงนั้น

	 ในการน้ีเพือ่เป็นการสือ่สารให้ผูบ้รหิารระดบัสงูของภาคธรุกจิได้ตระหนกัถึงความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
เมื่อมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 ผลกระทบจากความเสี่ยง	 และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น 
ซึง่อาจจะรวมถงึความจ�าเป็นในการลงทนุเพือ่รกัษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทั	จงึเป็นทีม่าของ
การประชุมกลุ่มย่อย	“Insurance	Technology	Assurance	and	Risk	Management”	 โดยส�านักงาน	คปภ.	จะสื่อสาร 
ให้ภาคธรุกจิได้รบัทราบรายละเอยีดดงักล่าวข้างต้น	พร้อมทัง้ชีแ้จงแนวทางในการก�ากบัดแูลและการตรวจสอบของส�านกังาน	
คปภ.	(อ้างอิงตามร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit	Manual))	เพื่อให้ภาคธุรกิจเตรียมความพร้อม
ในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit)	ของส�านักงาน	คปภ.

ข้อมูลประกอบ

	 -	 ผลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย	 พบว่ามีบริษัทท่ีมี
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit)	โดยผู้ตรวจสอบภายนอก	(External	Audit)	ร้อยละ	86.75	ของบริษัท 
ประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยทั้งหมด	(จ�านวน	83	บริษัท)

	 -	 คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการก�ากับดูแลตามความเสี่ยง	 (IT	 Audit	Manual	 -	 

Risk	Based	Supervision)	จ�านวน	14	แผ่น

กลุ่มย่อยที่ 3
Insurance Technology Assurance and
Risk Management
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ประเด็นหารือ

	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้เชิญคุณ	Peter	Twivey	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงจากธนาคารซิตี้แบงก์มาบรรยาย

พร้อมตอบข้อซักถามในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับ 

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit)	จากธนาคารแห่งประเทศไทย	ซึ่งสามารถสรุปได้	ดังนี้

	 ธนาคารซิต้ีแบงก์มกีารประเมนิความเสีย่งและการควบคมุภายในทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศตามแนวทางด�าเนนิการ 

ที่เรียกว่า	 “Risk	 Control	 Self-Assessment	 (RCSA)”	 โดยในล�าดับแรกจะต้องท�าความเข้าก่อนว่าวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ขององค์กรคืออะไร	 และเทคโนโลยีที่น�ามาช่วยในการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจมีอะไรบ้าง	 จากนั้น 

จึงจะเริ่มกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบในการด�าเนินธุรกิจ	และก�าหนดแนวทาง 

การควบคุมความเสี่ยงนั้น	 ซึ่งจากกระบวนการที่ได้กล่าวมาข้างต้น	 ทางธนาคารฯ	 มีการติดตามผลการด�าเนินการควบคุม 

ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีการทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ	รวมถึงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะ

มีการประเมินความเสี่ยงและก�าหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสมด้วย

	 เมือ่ทางธนาคารฯ	ได้ท�าการประเมนิความเส่ียงและการก�าหนดแนวทางการควบคมุความเสีย่งทางด้านเทคโนโลยแีล้ว	

ธนาคารฯ	จะท�าการจัดอันดับความเสี่ยง	(Risk	Rating)	โดยจะมีการก�าหนดตัวชี้วัดค่าความเสี่ยง	(Tier	1	=	The	most	risky	,	 

Tier	 5	 =	 The	 lowest	 risk)	 และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยง	 (Ineffective	 -	 Highly	 Effective) 

เพือ่ประเมนิความเสีย่งทีเ่หลอือยู	่(Residual	Risk)	ก่อนท�าการจดัอนัดบัความเสีย่งตามตารางก�าหนดความเสีย่ง	(Risk	Matrix) 

และจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

	 ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย	ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่อง	หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลความเสี่ยง 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Information	 Technology	 Risk)	 ของสถาบันการเงิน	 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 1	 เมษายน	 
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พ.ศ.	2561	ทีผ่่านมา	โดยสาระส�าคญัของประกาศฉบบัดงักล่าวมุง่เน้นให้สถาบนัการเงนิให้ความส�าคญัในการก�ากบัดแูลความเสีย่ง 

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	(Information	Technology	Risk)	หากเกดิปัญหาหรอืสถานการณ์ทีม่นียัส�าคญัในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	ให้รายงานธนาคารแห่งประเทศไทยทนัท	ีรวมถงึการน�าเทคโนโลยใีดๆ	มาใช้งาน	หรอืมกีารเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

ทีม่ผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิให้สถาบนัการเงนิยืน่แผนการน�าเทคโนโลยมีาใช้ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพือ่ขออนญุาต

ก่อนการด�าเนินการ	 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยได้แบ่งออกเป็นหัวข้อหลักๆ	ดังนี้

	 1)	ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Governance)

	 2)	การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Security)

	 3)	การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Risk	Management)

	 4)	การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Compliance)

	 5)	การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit)

	 6)	การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Project	Management)	

	 จากหลักเกณฑ์ฯ	ดังกล่าวข้างต้น	ธนาคารซติีแ้บงก์ได้ก�าหนด	Citibank’s	IT	Governance	Framework	ทีต่อบสนอง 

ต่อหลักเกณฑ์ฯ	 ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยแบ่งการควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็น	 3	 ระดับ	

(Three	Lines	of	Control)	คือ

	 1)	ในระดับแรก	(First	Line)	คือ	IT	Operation	ซึ่งจะมีการก�าหนดกรอบการด�าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

	 	 นโยบาย	และแนวทางการปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 2)	ในระดับที่สอง	 (Second	Line)	คือ	การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Risk	Management)	 

	 	 และการปฏิบัติตามกฎหมาย	(IT	Compliance)	

	 3)	ในระดับที่สาม	(Third	Line)	คือ	การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit)	
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	 เมื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยได้รับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	

และแนวทางที่ธนาคารซิต้ีแบงก์ด�าเนินการเพื่อปฏิบัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว	 ส�านักงาน	 คปภ. 

โดยรองเลขาธิการด้านตรวจสอบ	ได้แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยทราบว่า	ส�านักงาน	คปภ.	ก็ได้มีการจัดท�า

โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	 Audit)	 ส�านักงาน	 คปภ.	 โดยโครงการฯ 

ดังกล่าวได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี	 2560	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ขอความร่วมมือภาคธุรกิจในการตอบแบบสอบถามข้อมูลด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นของบริษัทประกันภัย	 ก่อนน�าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของธุรกจิประกนัภยั	จดัท�าเป็นกรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	(IT	Audit	Framework)	และร่างคูม่อื

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	(IT	Audit	Manual)	รวมถึงการเข้าร่วมปฏบัิตงิานตรวจสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(IT	Audit	co-sourcing)	บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยอย่างละ	1	แห่ง	เพื่อน�าข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง

มาปรับปรุงคู่มือฯ	ฉบับดังกล่าว	และส�านักงาน	คปภ.	ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือฯ	ไปแล้วระหว่างวันที่	12	มีนาคม	

2561	ถึง	5	เมษายน	2561	โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการน�าความคิดเห็นมาปรับปรุงและประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

	 ส�าหรับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามคู่มือฯ	 จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการและ

ฐานะการเงินของบริษัท	จะมุ่งเน้นไปที่ระบบงานและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย	ได้แก่	

การรับประกันภัย	 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน	 และการจัดท�าบัญชีของบริษัทประกันภัย	 เป็นต้น	 โดยขอบเขตการตรวจสอบ 

จะครอบคลุมความเสี่ยงและการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	 General	 Control)	 รวมถึงการควบคุมเฉพาะ 

ระบบงาน	 (Application	 Control)	 ของระบบงาน	 โดยแนวทางการตรวจสอบของส�านักงาน	 คปภ.	 จะเป็นการตรวจสอบ 

ตามความเส่ียงของบรษิทัฯ	กล่าวคอื	ถ้าบรษิทัฯ	มกีารด�าเนนิการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	บรษัิทฯ	จะต้องประเมนิการด�าเนนิการ 

ของตัวเองว่ามีความเสี่ยงจากการด�าเนินการนั้นหรือไม่	 และหากพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นบริษัทฯ	 จะต้องมีแนวทางในการ

ควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว	ซึ่งในร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit	Manual)	ของส�านักงาน	คปภ.	

ได้มกีารก�าหนดความเสีย่งและตวัอย่างการควบคมุไว้ให้แล้ว	บรษิทัฯ	สามารถน�าไปศกึษาและจดัท�าเป็นแนวทางในการบริหาร

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ	ได้	

	 ตามร่างคู ่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	 Audit	 Manual)	 ของส�านักงาน	 คปภ.	 ได้มีการ 

แบ่งความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็น	2	ประเภท	คือ

	 1)	 ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Management	Risk)

	 2)	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Operation	Risk)
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	 	 2.1	 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย	(Security)

	 	 2.2	 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล	(Data	Integrity)

	 	 2.3	 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน	(Availability)

	 	 2.4	 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและการปฏิบัติตามกฎหมาย	(Reputation	and	Regulation)

	 โดยได้ก�าหนดตัวอย่างความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน	 และตัวอย่างการควบคุมความเสี่ยงนั้น	 พร้อมท้ังแนวทางในการ

สอบทานกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยงของส�านักงาน	คปภ.	ดังนี้

	 1.	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Management	Risk)

	 	 1.1	 การควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการบริษัทรวมถึงผู้บริหารของบริษัท	

(Oversight	of	Technology	Risks	by	Board	of	Directors	and	Senior	Management)	

    จะสอบทาน	 แนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างและทรัพยากรของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บริษัทประกันภัย	การก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบ	/	แนวทางในการปฏิบัติงาน	รวมถึงการสอบทานแนวทางการก�าหนดกลยุทธ์

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทหรือไม่

	 	 1.2	 การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Technology	Risk	Management)	

    จะสอบทาน	 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์

ของบรษิทัหรือไม่	มกีารระบคุวามเสีย่ง	การประเมนิความเสีย่ง	และจดัท�าแผนตอบสนองความเสีย่งหรอืไม่	รวมถงึการประเมนิ

การควบคุมโดยผู้ตรวจสอบภายใน	/	ผู้ตรวจสอบอิสระ

	 2.	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Operation	Risk)

	 	 2.1	 การรกัษาความปลอดภยัให้กบัโครงสร้างพืน้ฐานของระบบปฏบิตักิารและการควบคมุการเข้าถงึ	(Operational 

Infrastructure	Security	Management	and	Access	Control)	

    จะสอบทาน	 การก�าหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 การบริหารจัดการ 

ผู้ใช้งาน	การบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร	และกระบวนการป้องกัน	ตรวจจับ	และแก้ไขภัยคุกคาม
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	 	 2.2	 การควบคุมและป้องกันศูนย์ข้อมูล	(Data	Centers	Protection	and	Controls)	

    จะสอบทาน	แนวทางการควบคุมการเข้าถึงศูนย์ข้อมูลและการจัดให้มีอุปกรณ์สนับสนุนสภาพแวดล้อมของ 

ศูนย์ข้อมูลอย่างเหมาะสม

	 	 2.3	 การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู ้ให้บริการภายนอก	 (Management	 of	 IT 

Outsourcing	Risks)	

    จะสอบทาน	กระบวนการในการประเมนิและคดัเลอืกผูใ้ห้บรกิารภายนอก	รวมถงึการตรวจสอบและตดิตาม 

การให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก

	 	 2.4	 การสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล	(Acquisition	and	Development	of	Information	Systems)	

    จะสอบทาน	กระบวนการพัฒนาระบบ	การติดตามโครงการ	และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

	 	 2.5	 การบริหารจัดการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Service	Management)	

    จะสอบทาน	กระบวนการร้องขอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การแก้ไข	และติดตามเหตุการณ์ผิดปกติ	

	 	 2.6	 การท�าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเช่ือถือ	 พร้อมใช้งาน	 และสามารถน�ากลับมาใช้งานใหม่ได้

หากเกิดกรณีฉุกเฉิน	(Systems	Reliability,	Availability	and	Recoverability)	

    จะสอบทาน	กระบวนการในการส�ารองข้อมลู	แผนการทดสอบการกูค้นืข้อมลู	และแผนการกูค้นืระบบสารสนเทศ

	 	 โดยภายหลังจากที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit	Manual)	

แล้ว	ส�านักงาน	คปภ.	ได้ชี้แจงแผนงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit)	ของส�านักงาน	คปภ.	ซึ่งมีประเด็น

ที่จะร่วมหารือกับบริษัทประกันภัย	ดังนี้

	 1.	ส�านักงาน	คปภ.	ได้ก�าหนดแผนงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit)	โดยจะเริ่มเข้าตรวจสอบ

บริษัทประกันภัย	ณ	ที่ท�าการบริษัท	ตั้งแต่เดือนธันวาคม	2561	เป็นต้นไป	

  ประเด็นหารือ	 บริษัทฯ	 เห็นด้วยกับระยะเวลาการเข้าตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่	 หากไม่เห็นด้วยให้บริษัทเสนอ 

ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบที่เหมาะสม	 พร้อมระบุเหตุผลในการเข้าตรวจสอบระยะเวลาดังกล่าว	 เพื่อความยืดหยุ่นในการ 

เตรยีมความพร้อมของบรษิทัประกนัภยั	ทัง้น้ี	ต้องไม่เกนิเดอืนพฤษภาคม	2562	(1	ปี	นบัจากวนัประชุมหารอื	25	เมษายน	2561)	

	 2.	ส�าหรบัแนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	(IT	Audit)	ของส�านกังาน	คปภ.	ส�านกังาน	คปภ.	พจิารณา

ผลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย	พบว่า	มีบริษัทที่มีการตรวจสอบ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	 Audit)	 โดยผู้ตรวจสอบภายนอก	 (External	 Auditor)	 อยู่แล้วถึงร้อยละ	 86.75	 ของบริษัท

ประกันชีวิต	/	ประกันวินาศภัยทั้งหมด		

  ประเดน็หารอื	แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	(IT	Audit)	โดยการให้ผูต้รวจสอบภายนอก	(External 

Auditor)	เป็นผูด้�าเนินการตรวจสอบตามคู่มอืการตรวจสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	(IT	Audit	Manual)	ของส�านกังาน	คปภ.	
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม

	 1.	บริษัทฯ	 ได้รับทราบแผนงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	 Audit)	 ของส�านักงาน	 คปภ.	 โดยได้

ร่วมกันหารือจนได้ข้อสรุปในเรื่องระยะเวลาการเข้าตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	 Audit)	 ที่เหมาะสม	 คือ	 ตั้งแต ่

เดือนธันวาคม	2561	เป็นต้นไป

	 2.	จากข้อสรุปเรื่องระยะเวลาการเข้าตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	Audit)	บริษัทฯ	 ได้ร่วมกันพิจารณา

แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	 Audit)	 โดยการให้ผู ้ตรวจสอบภายนอก	 (External	 Auditor) 

เป็นผู้ด�าเนินการตรวจสอบตามคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Audit	Manual)	แล้ว	ได้ข้อสรุป	ดังนี้

	 	 1)	 บริษัทฯ	 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการให้ผู้ตรวจสอบภายนอก	 (External	 Auditor)	 เป็นผู้ด�าเนินการตรวจสอบ	

โดยส�านักงาน	คปภ.	จะด�าเนินการจัดท�า	Template	เพื่อใช้ในการตรวจสอบดังกล่าว	(ตามคู่มือฯ)	และผู้ตรวจสอบภายนอก	

(External	 Auditor)	 จะต้องด�าเนินการตรวจสอบ	 พร้อมกรอกข้อมูลและรายละเอียดผลการตรวจสอบตาม	 Template 

ที่ส�านักงาน	คปภ.	ก�าหนด	ก่อนส่งผลการตรวจสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับส�านักงาน	คปภ.	

	 	 2)	 ส�าหรับบริษัทฯ	 ที่ไม่เห็นด้วย	 เนื่องจากบริษัทฯ	 ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 

หรือมีความกังวลในการให้ผู้ตรวจสอบภายนอก	(External	Auditor)	เป็นผู้ด�าเนินการตรวจสอบ	ทางสมาคมประกันชีวิตไทย	

และสมาคมประกันวินาศภัยไทยรับที่จะประสานและด�าเนินการให้ความช่วยเหลือบริษัทสมาชิกในด้านต่างๆ	

	 ทั้งนี้	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับทราบว่า	 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการก ากับดูแลตามความเส่ียง                                                หน้า ๑ จาก ๑๔  

 
คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามแนวทางการก ากับดแูลตามความเสี่ยง 

(IT Audit Manual - Risk Based Supervision) 
………………………………………………. 

 
ส ำนักงำน คปภ. 

๑ มิถุนำยน 2561 
 

1. วัตถุประสงค์ 
เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัยให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเพ่ือสื่อสารชี้แจงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทประกันภัยควรมีมาตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยงนั้นอย่างเหมาะสม โดยเอกสารฉบับนี้ได้รวมถึงตัวอย่างการควบคุมหลักท่ีบริษัทประกันภัยควร
ถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างแนวทางการควบคุมเท่านั้น บริษัทประกันภัยสามารถเลือกที่จะใช้การควบคุม   
ที่เหมาะสมหรือดีกว่าได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้บริษัทประกันภัยบริหารจัดการและปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. หน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงาน คปภ. 

๑) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการด าเนินงาน     
ด้านต่างๆ ของบริษัทประกันภัย โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎระเบียบที่ออกโดย     
ส านักงาน คปภ. หรือหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนๆ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
บริษัทประกันภัย 

๒) ก ากับดูแลและควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัย เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีความเหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตเกี่ยวกับ
การเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทประกันภัย 

๓) ติดตามและก ากับดูแลเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของบริษัทประกันภัยถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแนะน า 

๔) ประสานงานหรือร่วมประชุมกับบริษัทประกันภัย เกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงาน ผลการตรวจสอบ  
ข้อจ ากัดและปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบ รวมทั้งหารือเพ่ือระดมความเห็นและข้อเสนอแนะ ถึงวิธีการหรือมาตรการ
ในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย บรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) พัฒนากรอบการก ากับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนให้บริษัทประกันภัยมีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยอย่างม่ันคงปลอดภัย ตลอดจน
สร้างความเชื่อม่ันให้กับสาธารณชน 

๖) ปฏิบัติงานอื่นด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
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 คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการก ากับดูแลตามความเส่ียง                                                หน้า ๒ จาก ๑๔  

3. ค าจ ากัดความ  
๑) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  กิจกรรมการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) 

ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้ข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางการปรับปรุงระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทประกันภัยให้มีความสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และความเสี่ยงภัย รวมถึงการตรวจสอบ
เพ่ือช่วยให้บริษัทประกันภัยบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการการควบคุมท่ัวไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมเฉพาะระบบงาน 

๒) การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการท างานที่เป็น
ผลมาจากการออกแบบ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรอ่ืนๆ ของบริษัทประกันภัย เพ่ือก่อให้เกิด
ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามระดับความเสี่ยง 

ปัจจุบัน ส านักงาน คปภ. ก ากับดูแลบริษัทประกันภัยโดยใช้แนวทางการก ากับดูแลตามความเสี่ยง 
(Risk Based Supervision : RBS) และการจัดระดับความเสี่ยงรวม (Composite Risk Rating) ซึ่งเป็นการ
ก าหนดกลยุทธ์การก ากับดูแลบริษัทประกันภัย โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง โดยการก ากับดูแลตามความ
เสี่ยงนี้เป็นแนวทางที่ช่วยให้ส านักงาน คปภ. สามารถเข้าด าเนินการแทรกแซงหรือด าเนินมาตรการใดๆ ที่ช่วย
ป้องกันความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างทันท่วงที 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
รูปที่ ๑ : กระบวนการการก ากับดูแลตามความเสี่ยง 
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๒) การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการท างานที่เป็น
ผลมาจากการออกแบบ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรอ่ืนๆ ของบริษัทประกันภัย เพ่ือก่อให้เกิด
ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามระดับความเสี่ยง 

ปัจจุบัน ส านักงาน คปภ. ก ากับดูแลบริษัทประกันภัยโดยใช้แนวทางการก ากับดูแลตามความเสี่ยง 
(Risk Based Supervision : RBS) และการจัดระดับความเสี่ยงรวม (Composite Risk Rating) ซึ่งเป็นการ
ก าหนดกลยุทธ์การก ากับดูแลบริษัทประกันภัย โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง โดยการก ากับดูแลตามความ
เสี่ยงนี้เป็นแนวทางที่ช่วยให้ส านักงาน คปภ. สามารถเข้าด าเนินการแทรกแซงหรือด าเนินมาตรการใดๆ ที่ช่วย
ป้องกันความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างทันท่วงที 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
รูปที่ ๑ : กระบวนการการก ากับดูแลตามความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหแ์ละ
ตรวจสอบฐานะการเงิน

และความเส่ียงของ 
บริษัทประกันภยั 

  
     การก าหนดมาตรการ 
         การก ากบั และทบทวน 
      ประสิทธภิาพการก ากับ 

การประเมินความเส่ียง 
และจัดระดับ 
ความเสี่ยงรวม 

กฎระเบียบ มาตรฐานการก ากับ และแนวทางปฏิบัติ 

การให้
ใบอนุญาต
ประกอบ
ธุรกิจ 

การตรวจสอบและก ากับอย่างต่อเน่ือง การบังคับใช้
มาตรการ 

ทางกฎหมาย 

การเพิกถอน
ใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจ 
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ในการตรวจสอบและก ากับบริษัทประกันภัย จะมีการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงรวม 

(Composite Risk Rating) โดย มีองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ ๒ : องค์ประกอบในการพิจารณาก าหนดระดับความเสี่ยงรวม (Composite rating)  
และระดับมาตรการการก ากับ 

 
 
ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ส านักงาน คปภ. ได้ก าหนด

มาตรการเพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยโดยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ระบบดิจิทัลดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทประกันภัย โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน คปภ. จึงก าหนด
นโยบายในการน าความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัยมาเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง       
ในการจัดระดับความเสี่ยงรวม (Composite Risk Rating) โดยพัฒนากรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Audit Framework) รวมถึงแนวทางการให้คะแนนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(Risk Scoring) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลและติดตามบริษัทประกันภัย 
  
 
5. ประเภทของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management Risk) 
 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Operation Risk) 

 ๒.๑  ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย (Security) 
 ๒.๒  ความเสี่ยงที่เก่ียวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data Integrity) 
 ๒.๓  ความเสี่ยงที่เก่ียวกับความพร้อมใช้งาน (Availability) 
 ๒.๔  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Reputation and Regulation) 

 
 
 

ระดับความเสี่ยงรวม 
(Composite rating) 

 ความเสี่ยงสุทธ ิ
 สภาพคล่อง 
 เงินกองทุน 
 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 พฤติกรรมตลาด 

ระดับมาตรการการก ากับ 
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 

(Impact) 

  

 

 คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการก ากับดูแลตามความเส่ียง                                                หน้า ๓ จาก ๑๔  

 
ในการตรวจสอบและก ากับบริษัทประกันภัย จะมีการประเมินความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยงรวม 

(Composite Risk Rating) โดย มีองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ ๒ : องค์ประกอบในการพิจารณาก าหนดระดับความเสี่ยงรวม (Composite rating)  
และระดับมาตรการการก ากับ 

 
 
ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ส านักงาน คปภ. ได้ก าหนด

มาตรการเพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยโดยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ระบบดิจิทัลดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทประกันภัย โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน คปภ. จึงก าหนด
นโยบายในการน าความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัยมาเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง       
ในการจัดระดับความเสี่ยงรวม (Composite Risk Rating) โดยพัฒนากรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Audit Framework) รวมถึงแนวทางการให้คะแนนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(Risk Scoring) เพ่ือใช้ในการก ากับดูแลและติดตามบริษัทประกันภัย 
  
 
5. ประเภทของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management Risk) 
 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Operation Risk) 

 ๒.๑  ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย (Security) 
 ๒.๒  ความเสี่ยงที่เก่ียวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data Integrity) 
 ๒.๓  ความเสี่ยงที่เก่ียวกับความพร้อมใช้งาน (Availability) 
 ๒.๔  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและการปฏิบัติตามกฎหมาย (Reputation and Regulation) 

 
 
 

ระดับความเสี่ยงรวม 
(Composite rating) 

 ความเสี่ยงสุทธ ิ
 สภาพคล่อง 
 เงินกองทุน 
 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 พฤติกรรมตลาด 

ระดับมาตรการการก ากับ 
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 

(Impact) 
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6. แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพิจารณาตามขอบเขตการตรวจสอบ 

๑)  ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             ๑.๑)  การควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการบริษัทรวมถึง

ผู้บริหารของบริษัท (Oversight of Technology Risks by Board of Directors and Senior Management) 
            ๑.๒)  การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk Management) 

  
 ๒)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ๒.๑)  การรักษาความปลอดภัย (Security) 

๒.๑ .๑) การรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้าง พ้ืนฐานของระบบปฏิ บัติการ 
(Operational Infrastructure Security Management) และการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) 

          ๒.๑.๒) การควบคุมและป้องกันศูนย์ข้อมูล (Data Centers Protection and Controls) 
๒.๑.๓) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก (Management 

of IT Outsourcing Risks) 
 ๒.๒)  ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data Integrity) 

๒.๒.๑) การสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล (Acquisition and Development of Information 
Systems) 

              ๒.๓)  ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability) 
๒.๓.๑) การบริหารจัดการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) 
๒.๓.๒) การท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ พร้อมใช้งาน และสามารถ

น ากลับมาใช้งานใหม่ได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน (Systems Reliability, Availability and Recoverability) 
             
 

 
 

รูปที่ ๓ : แสดงความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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7. ตารางความเสี่ยงและตัวอย่างการควบคุมหลัก 
หมำยเหต:ุ  ตำรำงควำมเสี่ยงและตัวอย่ำงกำรควบคุมต่อไปนี ้ เป็นกำรช้ีแจงควำมเสีย่งด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และแนวทำง
กำรควบคุมหลักท่ีบริษัทประกันภยัควรถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นเพียงตัวอยำ่งกำรควบคุมหลักเท่ำนั้น บริษัทประกันภัยสำมำรถเลือกใช้
กำรควบคุมที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษัทได้ 
 

กระบวนการ ความเสี่ยง ตัวอย่างการควบคุมหลัก 
1. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 การควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้บรหิารของบริษัท  
(Oversight of Technology Risks by Board of Directors and Senior Management) 
OV.01 การ
บริหารจัดการ
โครงสร้างและ
ทรัพยากร     
ของหน่วยงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ    
ของบริษัท
ประกันภยั 

OVR.01 การจัดโครงสร้างและทรัพยากรของหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัยอาจไม่
เหมาะสมท าให้การแบ่งหน้าที่ไม่ถกูต้อง เป็นสาเหตุให้  
สามารถที่จะกระท าความผิด หรือสามารถปกปิดการ
กระท าความผิดได้ รวมถึงอาจไม่ได้รับทรัพยากรบุคคล  
ที่เพียงพอเพื่อรองรับการก ากบัดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

OVC.01 มีการจัดท า IT Organization Chart ที่มีการแบ่งแยก
หน้าที่ และโครงสร้างที่ส าคัญ (เช่น หนว่ยงานพัฒนาระบบ 
(Developer) แยกจากหน่วยงานบริหารจัดการระบบ (IT 
Administrator)) รวมถึงต้องมีการสื่อสาร ทบทวน และอนุมัต ิ  
IT Organization Chart  
 
 

OVR.02 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
ประกันภยัอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ หรืออาจ
ด าเนินการได้ไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
 

OVC.02 มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อก ากบัดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย 

OVR.03 หนา้ที่รับผิดชอบงานที่ส าคัญอาจไม่ได้ถูก
มอบหมาย เนื่องจากไม่มีการก าหนดหนา้ที่รับผิดชอบ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 

OVC.03 มีการจัดท า Job Description ที่มีรายละเอยีดหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ส าคัญอย่างชัดเจน เปน็แนวทางให้พนกังาน
สามารถด าเนินงานได้ตามหน้าที ่โดยจะต้องมีการสื่อสาร ทบทวน 
และอนุมัต ิJob Description 
 

OVR.04 การปฏิบัติงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
พนักงานอาจไม่ตรงกัน หรือไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร 
 

OVC.04 มีการจัดท านโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความละเอียดเพียงพอ เหมาะสม โดย   
มีการสื่อสาร ทบทวน และอนุมัติ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อ
มีการปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระส าคัญ 
 

OVR.05 กลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางด้านธุรกจิ ท าให้การจัดสรร
ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เหมาะสม 
 

OVC.05 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     
(IT Strategy Plan) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ดา้นธุรกจิ 
(Business Strategy Plan) โดยแผนกลยุทธ์ฯ ต้องได้รับการ
สื่อสารและอนุมัติ จากผูบ้ริหารทางธุรกจิ 
 

OVC.06 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Strategy Plan) ไปยังผู้บริหาร 
เป็นประจ า 
 

1.2 การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk Management) 
TR.01 การ
บริหารจัดการ
ความเส่ียง     
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

TRR.01 การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ      
ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ตรงกัน 
หรือไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
 

TRC.01 มีการจัดท าเอกสารแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความละเอียดเพยีงพอ 
เหมาะสม โดยจะต้องมีการสื่อสาร ทบทวน และอนุมัติ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมกีารปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระส าคัญ 
 

TRR.02 ไม่มีการประเมินความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการความเส่ียง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

TRC.02 มีการระบุความเส่ียง และประเมินความเส่ียง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภยั โดยจะตอ้งได้รับ   
การอนุมัติโดยคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
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กระบวนการ ความเสี่ยง ตัวอย่างการควบคุมหลัก 
TRR.03 ไม่มีการจัดท าแผนตอบสนองต่อความเส่ียง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ถูกบริหารจัดการ 
อย่างเหมาะสม 
 

TRC.03 มีการจัดท าแผนตอบสนองต่อความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท 

TRR.04 ไม่มีการประเมินการควบคุมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถทราบได้ถึง
ประสิทธิภาพของการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปัจจุบัน และอาจไม่สามารถบริหารจดัการ ปรับปรุง 
หรือแก้ไขได้ 
 

TRC.04 มีการประเมินการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยผู้ตรวจสอบภายใน / ผู้ตรวจสอบอสิระ และรายงานผล 
การตรวจสอบตอ่ผู้บริหาร อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

TRC.05 มีการรายงานสถานะของการปรับปรุง แก้ไขการควบคุม
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อผู้บริหาร
เป็นประจ า 

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๑  การรกัษาความปลอดภัย (Security) 
2.1.1 การรกัษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบปฏิบัติการ (Operational Infrastructure Security 
Management) และการควบคมุการเข้าถึง (Access Control) 
OA.01 นโยบาย
การรักษาความ
ปลอดภัยดา้น
เทคโนโลยี
สารสนเทศ     
และขั้นตอน   
การปฏิบัติงาน 
 

OAR.01 การปฏิบัติงานดา้นการรักษาความปลอดภยั
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ตรงกัน หรือไม่
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

OAC.01 มีการจัดท าเอกสารนโยบายการรักษาความปลอดภยั
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ม ี
ความละเอียดเพยีงพอ เหมาะสม โดยจะต้องมีการสื่อสาร  
ทบทวน และอนุมัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการ 
ปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระส าคัญ 

OA.02 การ
บริหารจัดการ
บัญชีผู้ใช้งาน 
(User Access 
Request) 

OAR.02 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
 
 
 

OAC.02.01 มีการอนุมัติค าร้องขอการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
โดยหัวหน้างานของผู้ใช้งาน (Requester Head)  
 

OAC.02.02 มีการสอบทานการก าหนดสิทธิของผู้ใช้งาน 
โดยผู้ที่เหมาะสมและลงนามเป็นหลักฐานในใบค าร้องขอการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศ (User Access Request) 
 

OA.03 การ
ก าหนดสิทธิ
พื้นฐานในการ
เข้าถึงระบบ
สารสนเทศ    
ตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ 
(User 
Authorization 
Matrix) 
 

OAR.03 มีการก าหนดสิทธิในการเขา้ถงึระบบ
สารสนเทศผิดพลาด ท าให้ผู้ใชง้านได้รับสิทธิเกินหน้าที ่
และความรับผิดชอบ 

OAC.03.01 มีการก าหนดสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศตามหน้าที่และความรับผิดชอบ (User Authorization 
Matrix) เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

OAC.03.02 มีการสอบทานเอกสารการก าหนดสิทธิพื้นฐาน    
ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(User Authorization Matrix) โดยหนว่ยงานเจ้าของระบบ
สารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และลงนามเป็นหลักฐาน       
ในเอกสารการสอบทานสิทธ ิ

OA.04 การ
ทบทวนสิทธิ  
และรหัสผู้ใช้งาน 
(User Profile 
Review) 

OAR.04 รหัสผู้ใช้งานของพนักงานที่ลาออก และรหัส
ผู้ใช้งานที่ไม่มีความจ าเป็นในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
(เช่น พนักงานโอนย้าย) รวมถึงรหัสผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ
เกินหน้าที่และความรับผิดชอบ อาจไม่ถูกตรวจพบและ
แก้ไขได้อย่างทันท่วงท ี
 

OAC.04.01 มีการจัดท ารายงานการทบทวนสิทธิและ 
รหัสผู้ใช้งานจากระบบสารสนเทศ เพื่อความครบถ้วนและถูกต้อง
ของรหัสผู้ใช้งาน 
 

OAC.04.02 มีการทบทวนสิทธิ และรหัสผู้ใช้งานอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
 

OA.05 การระงับ
สิทธิผู้ใช้งาน 

OAR.05 รหัสผู้ใช้งานของพนักงานที่ลาออก อาจไม่ได้
รับการระงับการเข้าถึงอย่างทันท่วงที ท าให้มีพนักงาน
อื่นน ารหัสผู้ใช้งานของพนักงานที่ลาออก / โอนยา้ย    
ไปใชง้าน หรือด าเนินการในสิ่งที่ไม่เหมาะสม 

OAC.05.01 ควรแจ้งให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจัดส่งรายชื่อ
พนักงานลาออก / โอนย้ายมาที่ฝ่ายสารสนเทศ (IT) ก่อนวันที่   
พ้นสภาพ / โอนยา้ย 
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กระบวนการ ความเสี่ยง ตัวอย่างการควบคุมหลัก 
OAC.05.02 พนักงานที่มีหนา้ที่บริหารจัดการสิทธ ิและรหัส
ผู้ใช้งาน (User Admin) ท าการลบ หรอืปรับปรุงสิทธิการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศของพนักงานลาออก / โอนยา้ยอยา่งทันท่วงที 
 

OA.06 การตั้งค่า
การรักษาความ
ปลอดภัย      
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

OAR.06 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศ และข้อมูล
สารสนเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากการตั้งค่า   
การรักษาความปลอดภัยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ      
ที่ไม่เข้มแข็ง 
 

OAC.06.01 มีการเปลี่ยนแปลงค่าเร่ิมต้นของระบบสารสนเทศ 
(Default setting) และการตั้งค่ากลางของระบบสารสนเทศ 
(Global setting) อยา่งเหมาะสม และมีความปลอดภยั  
 

OAC.06.02 มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และ 
การควบคุมรหัสผ่านอย่างเหมาะสม (Password setting) 
 

OAC.06.03 มีการปรับแต่งค่าการรักษาความปลอดภัย        
และการควบคุมรหัสผ่านแต่ละผู้ใช้งาน (Customized Profile) 
อย่างเหมาะสม 
 

OAC.06.04 มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และจ ากัดสิทธิ
การใช้งานของผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงอย่างเหมาะสม (High 
Privileged ID Restriction) 
 

OAC.06.05 มีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และจ ากัดสิทธิ
การเข้าถึงไฟล์ และข้อมูลที่ส าคัญบนระบบสารสนเทศที่ใช้งานจริง 
(File Permission) 
 

หมายเหต:ุ การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย และการควบคุม
หลักทั้งหมดควรด าเนินการในระดับระบบปฏิบัติการ (Operating 
System) ระบบงานสารสนเทศ (Application) ฐานข้อมูล 
(Database) และระบบเครือข่าย (Network) 
 

OA.07 การ
ควบคุมรหัส
ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ
สูงสุด และการ
เบิกใชร้หัส
ผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง 

OAR.07.01 ไม่สามารถใช้งานรหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิ
สูงสุดได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น การแก้ไขปญัหาที่จ าเป็น 
ต้องใช้รหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุดเท่านั้น 

OAC.07.01 มีการจัดเก็บรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน 
ที่มีสิทธิสูงสุดอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน 
ในกรณีฉุกเฉิน 

OAR.07.02 มีการใช้งานรหัสผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง     
โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การแก้ไขขอ้มลูและระบบ
สารสนเทศ  
 

OAC.07.02 มีการอนุมัติการเบิกใช้รหสัผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูง    
ตามความจ าเป็น และถอนสิทธิคืนอย่างทันท่วงที 

OA.08 การติดตั้ง
อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภยั
ทางด้านระบบ
เครือข่าย และ 
การสื่อสาร 
 

OAR.08 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับ
อนุญาต เนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์รักษา          
ความปลอดภยัทางด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร  
ที่ไม่เหมาะสม 
 

OAC.08 มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางด้านระบบ
เครือข่าย เช่น Firewall เพื่อปอ้งกันระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเครือขา่ย
ภายนอก 

OA.09 การ
เข้าถึงระบบ
สารสนเทศจาก
ระยะไกล 
(Remote 
Access) รวมถึง
การเชื่อมต่อจาก
เครือข่ายภายนอก 
 

OAR.09 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศจากระยะไกล 
(Remote Access) โดยไม่ได้รับอนุญาต 

OAC.09.01 มีการจ ากัดสิทธกิารเข้าถงึระบบสารสนเทศจาก
ระยะไกล (Remote Access) 
 

OAC.09.02 มีการควบคุมความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ 
ระบบเครือข่ายจากภายนอก (เช่น การใช้งานเครือข่ายเสมือน 
(Virtual Private Network : VPN) โดยได้รับการอนุมัติให ้
เข้าถึงอย่างเหมาะสม 
 

OA.10 มาตรการ
และกระบวนการ
ป้องกัน ตรวจจับ 
และแก้ไขภยั

OAR.10 มีภัยคุกคามด้านความปลอดภยัของข้อมูล
สารสนเทศ อันเนื่องมาจากพนกังานขาดความรู้ 
ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยคุกคาม รวมถึงไม่สามารถ
ตรวจจับ และแก้ไขภัยคุกคามได้อย่างทนัท่วงที 

OAC.10.01 มีการจัดอบรมความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัย
เบื้องต้น หรือการปอ้งกันภยัคุกคาม (Security Awareness)   
เป็นประจ า เพือ่ให้พนักงานเขา้ใจลักษณะของภัยคุกคาม  
และการปอ้งกันภยัคุกคาม 
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กระบวนการ ความเสี่ยง ตัวอย่างการควบคุมหลัก 
คุกคาม OAC.10.02 มีมาตรการและกระบวนการป้องกัน ตรวจจับ  

และแก้ไขภยัคุกคาม โดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ
สื่อสาร ทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

OA.11 การ
จัดเก็บและ   
สอบทาน Log 
ด้านความ
ปลอดภัย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

OAR.11 มีการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือการกระท า / รายการที่ผิดปกติ  
อาจไม่ได้ถูกตรวจพบ และแก้ไขอย่างทนัท่วงที 
 

OAC.11.01 มีการจัดเก็บ Log เพื่อสอบทานอยา่งเพียงพอ  
และมีการปอ้งกันการแก้ไข หรือท าลาย Log 
 

OAC.11.02 มีการสอบทาน Log ด้านความปลอดภยัเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 

2.1.2 การควบคุมและป้องกันศูนย์ข้อมูล (Data Centers Protection and Controls) 
DC.01 การ
ควบคุมและ
ป้องกันศูนย์ข้อมูล 

DCR.01 มีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย 
(Server) และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

DCC.01.01 มีการจัดท าระเบยีบปฏิบตัิการเข้าถึงศูนย์ข้อมูล 
(Data Centers) เป็นลายลักษณ์อกัษร 
 

DCC.01.02 มีการจ ากัดสิทธิการเข้าถึงศูนย์ข้อมูล (Data 
Centers) อย่างเหมาะสม โดยศูนย์ข้อมลู (Data Centers)      
ควรเป็นห้องปิดที่ป้องกันการเขา้ถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 
 

DCC.01.03 มีการบันทึกการเข้า-ออกศูนย์ข้อมูล (Data 
Centers) ของผู้เยี่ยมชม (Visitor log book)  
 

DCR.02 ระบบงานสารสนเทศหยุดชะงัก เนื่องจาก 
ไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้ากระชาก ท าให้ขอ้มลูสารสนเทศ 
หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเสียหาย  
 

DCC.02.01 มีการติดต้ังอุปกรณ์สนับสนุนสภาพแวดล้อม 
ของศูนย์ข้อมูล (Data Centers) อย่างเหมาะสม เช่น 
เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องส ารองไฟฟ้าและ 
ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) และกล้องวงจรปิด (CCTV)  
เป็นต้น  
 

DCC.02.02 มีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดของอุปกรณ์ และสถานะของ 
การบ ารุงรักษา (Maintenance Agreement) โดยจะตอ้ง
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

2.1.3 การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก  
(Management of IT Outsourcing Risks) 
MO.01 การ
บริหารจัดการ    
ผู้ให้บริการ
ภายนอก 
(Managing 
Outsource) 

MOR.01 การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอก     
อาจไม่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
 

MOC.01 มีการก าหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินและคัดเลือกผู้ให้บริการภายนอก 
 

MOR.02 ไม่สามารถควบคุมและก ากับดูแลผู้ให้บริการ
ภายนอกได้ ท าให้ไม่ได้รับการบรกิารที่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการทางธุรกิจ 

MOC.02 มีการจัดท าสัญญาจา้งในการให้บริการ โดยมีการ
ก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติตามนโยบาย 
การรักษาความปลอดภัย และก าหนดขอ้ตกลงระดับการให้บริการ 
(Service Level Agreement : SLA) ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร 
 

MOR.03 การให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก 
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการด้านธุรกจิ 
อาจไม่ถูกตรวจพบ และแก้ไขอยา่งทันท่วงที 
 

MOC.03 มีการตรวจสอบ ติดตามการให้บริการของผู้ให้บริการ
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ (เทยีบกับข้อตกลงระดับการให้บริการ 
(Service Level Agreement : SLA))  
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กระบวนการ ความเสี่ยง ตัวอย่างการควบคุมหลัก 
2.2 ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data Integrity) 
2.2.1 การสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล 
(Acquisition and Development of Information Systems) 
AD.01 การ
พัฒนาระบบงาน
และโปรแกรม 
รวมถึงการควบคุม
การจัดซ้ือ
ระบบงาน 
(Acquisition 
and 
Development) 

ADR.01 ฟังก์ชันงาน หรือการควบคุมเฉพาะทีจ่ าเป็น
ของระบบงาน อาจไม่ได้ถูกพัฒนา 
 

ADC.01 มีการจัดท าเอกสารความต้องการของระบบงาน 
(Requirement) โดยจะต้องมีการสอบทานความต้องการและ
อนุมัติโดยผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของระบบงาน 
 

ADR.02 ระบบงานที่ถูกพัฒนาอาจท างานไดไ้ม่ถูกต้อง   
หรือไม่เหมาะสมกับการปฏบิัติงาน หรือมีการท างาน 
ที่ผิดพลาด ส่งผลให้ข้อมูลเสียหาย 

ADC.02 มีการทดสอบระบบงานที่พัฒนาโดยผู้ใช้งาน  
(User Acceptance Test) และลงนามโดยผู้ใช้งาน  
(หรือผู้ร้องขอให้พัฒนาระบบงาน) ไว้เปน็หลักฐาน  
รวมถึงมีการอนุมัติให้ใชง้านจริง (Go-live) 
 

ADR.03 การโอนย้ายฐานขอ้มูล หรือการน าข้อมูลจาก
ระบบงานเก่า ไปน าเข้าระบบงานใหมอ่าจไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง 
 

ADC.03 มีการทดสอบความครบถว้นและถูกต้องของข้อมูล  
และลงนามโดยเจ้าของข้อมูลไว้เป็นหลกัฐาน 
 

ADR.04 การบ ารุงรักษาระบบงาน หรอืการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงระบบงาน เช่น Bug Fix ไม่สามารถท าได้ 
เนื่องจากระบบงานมีความซับซ้อน และไม่มีการจัดท า
เอกสารทางเทคนิคของระบบงาน  

ADC.04 มีการจัดท าเอกสารทางเทคนิคของระบบงาน  
และมีการทบทวน ปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  
หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
 

ADR.05 ผู้ใช้งานปฏิบัติงานด้วยระบบงานใหม่ผิดพลาด 
เนื่องจากขาดการอบรมผู้ใช้งาน หรอืคู่มือการใช้งาน 
ไม่เหมาะสม มีข้อผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วน 
 

ADC.05 มีการอบรมผู้ใช้งานในการใช้งานระบบงานใหม่  
และ/หรือมีการจัดท าคู่มือการใช้งานที่เหมาะสม 

PM.01 การ
บริหารจัดการ
และติดตามการ
พัฒนาระบบงาน 
(Project and 
Change 
Monitoring)  

PMR.01 ความเส่ียง ปัญหาในการพัฒนาระบบงาน  
และการแก้ไขระบบงาน อาจไม่ได้รับการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสมและทันท่วงท ี
 
 
 

PMC.01 มีการติดตามผลการด าเนินการในการพัฒนาระบบงาน 
และบริหารจัดการความเส่ียง / ปัญหา โดยมีการรายงานผล 
การด าเนินการต่อผู้บรหิารเป็นประจ า 
 

PMC.02 มีการติดตามสถานะของการร้องขอการเปลี่ยนแปลง 
(Change Request) มีการจัดล าดับความส าคัญ การประเมิน
ความเส่ียงและผลกระทบ และรายงานผลต่อผู้บริหารเป็นประจ า 
 

SC.01 การ
บริหารจัดการ 
Source Code 
(Source Code 
Control) 

SCR.01 การแก้ไข ปรับปรุง ระบบงาน / โปรแกรม
ผิดพลาด เนื่องจากการน า Source Code ที่ผิดพลาด 
มาด าเนินการ 

SCC.01 มีการจ ากัดสิทธิผู้ที่สามารถด าเนินการ Check-in / 
Check-out Source code 
 

SCC.02 มีการอนุมัติ และสอบทานการ Check-in / Check-out 
Source code ทุกครั้ง ในระหว่างกระบวนการพัฒนาและการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 

CM.01 การ
บริหารจัดการ 
การเปลี่ยนแปลง 
(Change 
Management) 

CMR.01 การเปลี่ยนแปลงระบบงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
อาจท าให้ระบบงานท างานผิดพลาด หรอืท าให้ข้อมูล
เสียหาย 
 
 

CMC.01 มีการอนุมัติให้เปลีย่นแปลงระบบงานเป็นลายลกัษณ์
อักษร โดยผู้บริหารทางด้านธุรกิจ หรือเจ้าของระบบงาน 
 

CMC.02 มีการอนุมัติให้เปลีย่นแปลงระบบงานเป็นลายลกัษณ์
อักษร โดยผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ (IT) 

CMR.02 ระบบงานที่เปลี่ยนแปลง อาจท างานไม่ถูกต้อง   
หรือไม่เหมาะสมกับการปฏบิัติงาน หรือมีการท างาน 
ที่ผิดพลาด ส่งผลให้ข้อมูลเสียหาย 
  

CMC.03 มีการทดสอบระบบงานที่เปลีย่นแปลงโดยผู้ใช้งาน 
(User Acceptance Test) และลงนามโดยผู้ใช้งาน (หรือผู้ร้อง
ขอให้เปลี่ยนแปลงระบบงาน) ไว้เป็นหลกัฐาน รวมถึงมีการอนุมัติ
ให้น าระบบงานที่เปลี่ยนแปลงมาใช้งานจริง (Production) 
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กระบวนการ ความเสี่ยง ตัวอย่างการควบคุมหลัก 
2.3 ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability) 
2.3.1 การบริหารจัดการบรกิารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) 
SM.01 การ
บริหารจัดการ  
ค าร้องขอบริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

SMR.01 การให้บรกิาร หรอืการแก้ไขปญัหา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ทันท่วงที  
ท าให้ระบบงานสารสนเทศท างานผิดพลาด  
หรือไม่สามารถท างานได้ เป็นระยะเวลานาน  
หรือระบบงานไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการทางธุรกิจ 

SMC.01 มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัตงิานเร่ืองการร้องขอ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความละเอียดเพียงพอ 
เหมาะสม โดยจะต้องมีการสื่อสาร ทบทวน และอนุมัติ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขที่เป็น
สาระส าคัญ 
 

SMC.02 มีการบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก้ไข และติดตามผลการแก้ไข 
 

SMC.03 มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ผิดปกติ และ
จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไข 
 

2.3.2 การท าให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ พร้อมใช้งาน และสามารถน ากลับมาใช้งานใหม่ได้ 
หากเกิดกรณีฉุกเฉิน (Systems Reliability, Availability and Recoverability) 
BK.01 การ
ส ารองข้อมูล 

BKR.01 ข้อมูลที่ส าคัญอาจไม่ถูกส ารองไว้อย่างเพียงพอ
ต่อการด าเนินธุรกจิในกรณีฉุกเฉิน 
 

BKC.01 มีการออกแบบกระบวนการส ารองข้อมูลที่ครอบคลุม  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ เช่น ระบบงาน 
(Application) , ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และ
ฐานข้อมูล (Database) เป็นต้น โดยจะต้องรองรับการกู้คืนข้อมูล
ตามความเหมาะสมทางธุรกิจ 
 

BKR.02 ข้อมูลทีส่ ารองไว้ อาจไม่พร้อมใช้งาน 
เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 

BKC.02 มีการจัดเก็บข้อมูลส ารองไว้นอกสถานที่อย่างปลอดภัย
โดยข้อมูลส ารองจะต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

JS.01 การ
ติดตามการส ารอง
ข้อมูล และตาราง
งาน (Job 
Schedule) 

JSR.01 ตารางงาน (Job Schedule) และกระบวนการ
ส ารองข้อมูลที่ส าคัญอาจด าเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่
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ข้อมูลที่ส ารองผิดพลาดไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้ 
 

JSC.01 มีการเฝ้าติดตามตารางงาน (Job schedule) และ
กระบวนการส ารองข้อมูลที่ส าคัญ โดยเจ้าหน้าที่ดา้นสารสนเทศ 
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ผลการติดตามและลงนามโดยผู้สอบทานไว้เป็นหลักฐาน 
 

RT.01 การ
ทดสอบการกู้คืน
ข้อมูล 

RTR.01 ข้อมูลทีส่ ารองไว้ อาจไม่สามารถน ามากู้คืนได้
ในกรณฉีุกเฉิน หรือมีความจ าเป็นตอ้งกูคื้น เนื่องจาก
ข้อมูลที่ส ารองนั้นผิดพลาดหรือไม่ครบถว้น 
 

RTC.01 มีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลส ารองเป็นประจ า       
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

DR.01 การ
ทดสอบแผนการ 
กู้คืนระบบ
สารสนเทศ  
(Disaster 
recovery plan) 
 

DRR.01 การกู้คืนระบบสารสนเทศอาจท าได้ล่าช้า  
หรือไม่สามารถกู้คืนระบบสารสนเทศได้ หรือการกู้คืน
ระบบท าให้ข้อมูลเสียหาย หรือการกู้คืนระบบท าให้
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DRP.01 มีการจัดท าแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ (Disaster 
Recovery Plan) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องมีการสื่อสาร 
ทบทวน และอนุมัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการปรับปรุง
แก้ไขที่เป็นสาระส าคัญ 
 

DRP.02 มีการทดสอบแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 
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MA.01 การ
บริหารจัดการ
ข้อตกลงการ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(Maintenance 
Agreement) 
 
 
 

MAR.01 อาจไม่สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ หรือต้องซ่อมบ ารุงโดยมี 
ค่าด าเนินการที่สูง เนื่องจากไม่มีข้อตกลงการบ ารุงรักษา
กับผู้ให้บริการ หรือข้อตกลงหมดอายุ 

MAC.01 มีการติดตามระยะเวลาของข้อตกลงการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานผลการติดตาม
ต่อผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
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8. กระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 
* แหล่งที่มา : COBIT 5 for Assurance ของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA) 

 
รูปที่ 4 : กระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ส าหรับกระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีผู้เกี่ยวข้องหลัก ดังนี้ 

๑)  ผู้ตรวจสอบ (Assurance Professional) หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม              
การให้ความเชื่อมั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และออกรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่ผู้รับการตรวจและผู้ใช้งาน 

๒)  ผู้รับการตรวจ (Accountable Party) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมถึงผู้บริหาร              
ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือขอบเขตงานที่ถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบ 

๓)  ผู้ใช้งานผลการตรวจสอบ (User) หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ผลลัพธ์จากกิจกรรม            
การให้ความเชื่อมั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ผู้บริหารงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น   
ผู้ใช้ผลการตรวจสอบหลัก และผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
หน่วยงานก ากับดูแล ซึ่งเป็นผู้ใช้งานผลการตรวจสอบรอง 
 
โดยกระบวนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น ๕ ขัน้ตอน ดังนี้ 

๑)  การก าหนดขอบเขตงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การระบุเรื่องการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอบเขตงานตรวจสอบอาจเป็นได้ทั้งระบบงาน กระบวนการ หรือการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

๒)  การวางแผนงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การวางแผนงานตรวจสอบของ
ส านักงาน คปภ. รวมถึงการวางแผนงานร่วมกับบริษัทประกันภัย โดยมีรายละเอียดอย่างย่อ ดังนี้ 

ผ  ที่มีส่ว เกี่ยว  องกับ
กระบว การตรว สอบ

ผ     งา ผลการ
ตรว สอบ

ค  การส ่อสารผล
การตรว สอบ

   ท าความเ  า  เก่ียวกับ
หัว  อการตรว สอบ

ผ  ตรว สอบ

ผ  รับการตรว 

ก  ก าห ด อบเ ต
 องการตรว สอบ

หัว  อการตรว สอบที่
ก าห ดเ    อบเ ตงา 
 องผ  ตรว สอบ

ออก บบ
ว  ีการ
ตรว สอบตาม
หัว  อการ
ตรว สอบ

การ   บัต งา 
ตรว สอบ

การสรุ ผล
การตรว สอบ

กระบว การตรว สอบที่ผ  ตรว สอบด าเ   การ
ด าเ   การ

ก ากับด  ล ละ
บร หาร ัดการ

ผ   
  ผ
ลก
าร
ตร
ว 
สอ
บห
ลัก

ผ     ผลการ
ตรว สอบรอง

 ห ความเ  ่อมั่ 
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 ๒.๑)  การวางแผนในรายละเอียดของโครงการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศกับบริษัท
ประกันภัย โดยการยืนยันความเข้าใจเบื้องต้น การเข้าพบผู้บริหารของบริษัทประกันภัย และการจัดท าและ
น าเสนอแผนงานในรายละเอียด 

 ๒.๒)  การชี้แจงและท าความเข้าใจในเบื้องต้นภายในทีมงานตรวจสอบของส านักงาน คปภ.     
โดยการยืนยันบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีมตรวจสอบ และการจัดการประชุมชี้แจงในเบื้องต้นของ     
ทีมตรวจสอบ 

๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๓.๑)  ท าความเข้าใจเพ่ิมเติม และประเมินความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ      

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓.๒)  การประเมินประสิทธิผลของการออกแบบการควบคุม (Design Effectiveness 

Assessment) ก่อนด าเนินการทดสอบการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเคราะห์ในรายละเอียด 
ส านักงาน คปภ. จะทบทวนกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทดสอบทางเดินของข้อมูล /เอกสาร   
โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนดังนี้ 

 ๓.๒.๑)  การทบทวนกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน คปภ.            
จะด าเนินการทบทวนกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของงานตรวจสอบโดย
พิจารณาถึงการออกแบบและการควบคุม โดยขั้นตอนดังกล่าว  จะช่วยระบุการควบคุมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและช่องว่างในกระบวนการที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่อองค์กร 

 ๓.๒.๒)  การทดสอบทางเดินของข้อมูล/เอกสาร ส าหรับการทดสอบทางเดินของข้อมูล/
เอกสารนั้น ส านักงาน คปภ. จะทดสอบโดยการติดตามกิจกรรมการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มการด าเนินการตลอดจน
เสร็จสิ้นกระบวนการของข้อมูล/เอกสารนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการออกแบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
หากประสิทธิผลของการออกแบบไม่เหมาะสม ส านักงาน คปภ. จะบ่งชี้ถึงจุดที่มีความเสี่ยง และข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขหรือออกแบบการควบคุมใหม่ 

 ๓.๓)  การประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบที่วางไว้ (Operating 
Effectiveness Assessment) ส าหรับการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ออกแบบมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงาน คปภ. จะด าเนินการทดสอบรายการและวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างละเอียด โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ สังเกตขั้นตอนการด าเนินการ ปฏิบัติงานซ้ า และการทดสอบรายการ โดยใช้เทคนิค          
การตรวจสอบของส านักงาน คปภ. เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นการควบคุมที่มีประสิทธิภาพจะได้รับการปฏิบัติ    
โดยบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ซึ่งหากประสิทธิผลของการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับระเบียบ    
ที่วางไว้นั้น ส านักงาน คปภ. จะชี้แจงถึงจุดที่มีความเสี่ยง และข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพกับ       
การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 
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รูปที่ 5 : การด าเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
๔)  การสรุปผลงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้ันตอนการดังนี้ 

๔.๑)  หารือและยืนยันความเข้าใจส าหรับประเด็นที่ตรวจพบกับบริษัทประกันภัย 
 ๔.๒)  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์น าเสนอผู้บริหารส านักงาน คปภ. 
 ๔.๓)  จัดเตรียมเอกสารการประชุมและน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารระดับสูง   

ของส านักงาน คปภ. (ถ้ามี) 
 ๔.๔)  จัดท าหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้บริษัทประกันภัยรับทราบ เพ่ือด าเนินการปรับปรุง

แก้ไขประเด็นที่ตรวจพบ 
๕) การติดตามผลการตรวจสอบ มีข้ันตอน ดังนี้ 

๕.๑)  เข้าพบผู้บริหารของบริษัทประกันภัย เพ่ือแจ้งกระบวนการในการติดตามผลการตรวจสอบ 
๕.๒)  ติดตามแผนการด าเนินการแก้ไขและสอบทานวิธีการแก้ไขปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเ   การตรว สอบด า เทค   ลยีสารส เท 

ท าความเ  า  เกี่ยวกับ
กระบว การ ละการควบคุม 

ที่   บัต อย ่       ุบั 

ย  ยั  ั  ตอ การควบคุม
 าย         ุบั 

 ระเม  การควบคุม าย  ว่า
มีการออก บบอย่างมี

 ระส ท  ผล

 ระเม  การควบคุม าย  ว่า ด มีการ
   บัต อย่างสม่ าเสมอ ละมี ระส ท  ผล

ตลอดระยะเวลาการตรว สอบ
OK

การ ระเม   ระส ท  ผล องการออก บบการควบคุม
การ ระเม   ระส ท  ผล องการ

ด าเ   การ ห สอดคล องกับ
ระเบียบที่วาง ว 

การทบทว กระบว การ การทดสอบเบ  องต  การทดสอบการควบคุม

 ก    ระเด   ากการตรว สอบออก บบการควบคุม หม่

OK

 ระเด   ากการตรว สอบ  ระเด   ากการตรว สอบ  าเ   ต อง รับ รุง

 ก    ระเด   ากการตรว สอบ 
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การ ระเม   ระส ท  ผล องการ
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 ระเด   ากการตรว สอบ  ระเด   ากการตรว สอบ  าเ   ต อง รับ รุง

 ก    ระเด   ากการตรว สอบ 
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	 ภาพรวมที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุมในวันนี้	 ถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งออกเป็น	 3	 กลุ่มย่อย	 แต่โดยรวมแล้ว	 มีประเด็น

น�าเสนอในเร่ืองเดียวกันคือ	 เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล	 ที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมประกันภัย	 ซึ่งเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่ท�าให้เกิดการพัฒนาและเกิดปัญหาในคราวเดียวกัน	 ทั้งในรูปแบบของการก�ากับตรวจสอบ	 การด�าเนินธุรกิจ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์	การบริการ	 ในขณะเดียวกันก็อาจก่อให้เกิด	 technology	disruption	ที่ท�าให้พฤติกรรมของผู้บริโภค

เปลี่ยนไป	 มีความต้องการเข้าถึงข้อมูล	 และสามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง	 จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น	 ท�าให้ส�านักงาน	

คปภ.	และภาคธุรกิจประกันภัย	ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด�าเนินงานออกเป็น	3	ประเด็นหลัก	ดังนี้

	 1.	พัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยให้สามารถด�าเนินธุรกิจ 

ให้พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

	 2.	พัฒนากลไกในการก�ากับ	ตรวจสอบ	และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 3.	สร้างกลไกที่ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล	 มีความเข้าใจและเห็นความจ�าเป็นและประโยชน์ของการ 

ประกันภัยและสนใจที่จะเข้ามาท�าประกันภัยเพิ่มขึ้น	

	 โดยผลการประชุมกลุ่มย่อยสามารถสรุปได้ดังนี้

	 ผลการประชุมกลุ่มย่อยที่	1	Open	Data	for	Insurance	Industry	สรุปได้ว่า	ณ	ปัจจุบันแต่ละบริษัทมีการเปิดเผย 

ข้อมลูอยูแ่ล้ว	แต่ศกัยภาพของแต่ละบรษิทัต่างกนั	ลกัษณะของข้อมลูทีเ่ปิดเผยกแ็ตกต่างกนัไป	ซึง่อาจท�าให้เกดิความได้เปรยีบ 

เสียเปรียบระหว่างบริษัทขนาดใหญ่	 ขนาดกลาง	 และขนาดเล็กได้	 ดังนั้น	 วิธีการท่ีเราจะท�าให้ทุกฝ่ายสามารถด�าเนินการ 

ได้เหมอืนกนัคอื	การสร้างมาตรฐานการเกบ็ข้อมลูและการเปิดเผยข้อมลู	ว่าควรจะเปิดเผยข้อมลูมากน้อยเพยีงใด	และลกัษณะ

ของข้อมูลที่เปิดเผยควรเป็นอย่างไร	เพื่อรองรับการท�าธุรกรรมประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์	และเพื่อให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลด้านการประกันภัยได้ง่าย	 สะดวก	 และรวดเร็ว	 โดยหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นในวันนี้แล้ว	 ส�านักงาน	 คปภ. 

จะก�าหนดมาตรฐานข้อมลูเพ่ือให้บริษทัใช้ร่วมกนั	และขณะนีเ้พือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมรองรบัในเรือ่งของ	Digital	Insurance 

ส�านกังาน	คปภ.	จงึอยูร่ะหว่างการจัดต้ัง	Center	of	InsurTech,	Thailand	:	CIT	เพือ่เป็นศนูย์กลางแลกเปลีย่นความรูเ้ทคโนโลยี

ประกันภัย	และให้ค�าปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย	ซึ่ง	CIT	นี้จะช่วยให้เกิดมาตรฐานของข้อมูลที่จะเปิดเผยได้เร็วขึ้น	

สรุปการประชุมกลุ่มย่อย
การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�าปี 2561  (CEO Insurance Forum 2018)

โดย เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ)

วันพุธที่  25 เมษายน 2561

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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	 ผลการประชุมกลุ่มย่อยที่	 2	 Enhancing	 Insurance	 Industry	 Conduct	 of	 Business	 สรุปได้ว่าผลกระทบ 

ที่เกิดจากผู้บริโภค	 หากเราพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น	 แล้วน�ามาวิเคราะห์ว่าต้นเหตุคืออะไร	 เกิดจากสาเหตุใด	 หากต้นเหตุ 

เกดิจากการท�าธรุกรรมเรือ่งของผลติภณัฑ์ประกนัภยัทีม่กีารแข่งขนัมากขึน้	ปัญหาทีต่ามมาคอื	การเร่งกระบวนการในการขาย 

แต่ข้อมูลที่ผู้บริโภคหรือผู้เอาประกันภัยได้รับอาจไม่ถูกต้องและครบถ้วนเพียงพอ	หรือหลังจากที่ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

ไปแล้ว	กระบวนการในการติดตามผลการขายผลติภณัฑ์ประกนัภยัจากผูบ้รโิภคหรอืคณุภาพของการขายเป็นอย่างไร	ประเดน็นี	้ 

จึงต้องมีการสร้างกลไกในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของคนกลางประกันภัยเพื่อให้ 

ผูเ้อาประกนัภยัได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้อง	ครบถ้วน	ชดัเจน	และมคีณุภาพ	และอกีประเดน็คอื	การรบัช�าระเบ้ียประกนัภยัเป็นประเดน็							

ที่น่ากังวลมากที่สุด	เพราะว่าเมื่อขายประกันภัยแล้ว	ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ช�าระเบี้ยประกันภัยกับบริษัทโดยตรง	แต่ช�าระเบี้ย

ประกนัภยัผ่านคนกลางประกนัภยั	หากคนกลางประกนัภยัไม่ส่งเบีย้ประกนัภยัให้กบับรษิทัประกนัภยัจะท�าให้กรมธรรม์ประกนั

ภัยขาดอายุ	 หากเกิดเหตุขึ้นมาก็จะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ในอนาคต	 ดังนั้น	 กระบวนการในการติดตาม 

จะน�าระบบ	 IT	 มาใช้ในการควบคุมการออกเอกสารแสดงการรับเงินเพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาระบบ	 IT	 มารองรับ 

การช�าระเบี้ยประกันภัยกับบริษัทประกันภัยโดยตรง	

		 ผลการประชุมกลุ่มย่อยที่	 3	 Insurance	 Technology	 Assurance	 and	 Risk	Management	 ส�านักงาน	 คปภ. 

ได้พัฒนาแนวทางตรวจสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	หรอื	IT	Audit		เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบบริษทั

ประกนัภยั	โดยการปรบักระบวนการในการก�ากบัดแูลให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้	และรองรบัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ี

ส�าหรับประเดน็น้ีสิง่ทีส่�านกังาน	คปภ.	เป็นห่วงและได้เน้นย�า้ในการตรวจสอบบรษิทัม	ี2	ช่องทาง	คอื	ตรวจสอบโดยใช้บคุลากร

ภายนอก	 (External	 Audit)	 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง	 และตรวจสอบโดยใช้บุคลากรของส�านักงาน	 คปภ.	 (OIC	 Audit)	 ซ่ึงจะไม่ม ี

ค่าใช้จ่าย	 ดังน้ัน	 จึงขึ้นอยู่กับบริษัทที่จะเลือกเอง	 เนื่องจากแต่ละบริษัทมีงบประมาณไม่เท่ากัน	 แต่ก็มีประเด็นท่ีว่าบริษัท

ประกันภัยไม่สามารถใช้	External	Audit	โดยทั่วๆ	ไปได้	จะต้องใช้	External	Audit	เฉพาะต่างหาก	ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็น 

ที่จะต้องสร้างมาตรฐานของ	External	Audit	และ	OIC	Audit	ให้มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด	ซึ่งส�านักงาน	

คปภ.	จะน�าประเดน็ทีไ่ด้มกีารหารอืร่วมกนัมาใช้ประกอบในการพจิารณาออกประกาศหรอืแนวปฏบิตัเิรือ่งแนวทางตรวจสอบ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การด�าเนินงานต่างๆ	มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

	 สิ่งที่อยากจะย�้าอีกครั้งก็คือ	 เวทีแห่งน้ีเป็นเวทีที่ส�านักงาน	 คปภ.	 จัดเพื่อรับฟังความคิดเห็น	 เน้นกระบวนการ 

การมีส่วนร่วม	 และขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า	 ทุกประเด็นมีการศึกษาโดยใช้ระยะเวลามาตั้งแต่ปี	 2560	 และก่อนที่จะ 

ออกประกาศหรือแนวทางต่างๆ	ส�านักงาน	คปภ	จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมประกันภัยก่อน	ซึ่งบางเรื่อง 

เราไม่ได้ท�าเพียงรอบเดียว	 แต่ท�าหลายรอบ	 นอกจากนี้ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้จัดเวที	 CEO	 Insurance	 Forum	 ขึ้นมา 

เพื่อที่จะระดมความคิดเห็น	น�าข้อเสนอแนะ	ข้อห่วงใยของบริษัทประกันภัยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับจากเวทีนี้	

ไปพิจารณาควบคู่กับปัจจัยที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ประกอบกัน	 เพื่อท่ีจะประมวลผลและน�ามาปรับปรุงกฎกติกา

และการก�ากับดูแลของส�านักงาน	คปภ.	ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป	
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การประชุมกลุ่มย่อยที่ 3

INSURANCE FORUM 2018C E O88



ประมวลภาพบรรยากาศ

การสรุปการประชุมกลุ่มย่อย

89การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจำาปี 2561





ค�าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง

ด้านการประกันภัย ประจ�าปี 2561  



 
 
 
 
 

 
ค ำสั่ง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
ที่  ๕  / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย  
 (CEO Insurance Forum) 

........................................................... 
 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (ส ำนักงำน คปภ.)         
มีควำมประสงค์ที่จะจัดให้มีเวทีในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรส ำนักงำน คปภ. ผู้บริหำรภำคธุรกิจประกันภัย 
เกี่ยวกับนโยบำยในกำรพัฒนำระบบประกันภัยไทย แสดงข้อคิดเห็น และแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์     
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย (CEO Insurance 
Forum) 

เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัยและให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เลขำธิกำรจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย  โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังนี้  

องค์ประกอบ  
(๑)    เลขำธิกำร ประธำนกรรมกำร        
(๒)    รองเลขำธิกำร ด้ำนก ำกับ รองประธำนกรรมกำร 
(๓)    รองเลขำธิกำร ด้ำนกฎหมำย คด ีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ กรรมกำร 
(๔)    รองเลขำธิกำร ด้ำนตรวจสอบ กรรมกำร 
(๕)    ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยพัฒนำมำตรฐำนกำรก ำกับ กรรมกำร 
(๖)    ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย กรรมกำร 
(๗)    ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยก ำกับธุรกิจและกำรลงทุน กรรมกำร 
(๘)    ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยตรวจสอบ กรรมกำร 
(๙)    ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยวิเครำะห์ธุรกิจประกันภัย 
(๑๐)  ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยตรวจสอบคนกลำงประกันภัย 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

(๑๑)  ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยกฎหมำยและคดี กรรมกำร 
(๑๒)  ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ กรรมกำร 
(๑๓)  ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยบริหำร กรรมกำร 
(๑๔)  ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยกลยุทธ์องค์กร กรรมกำร 
(๑๕)  ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยสง่เสริมและประกันภัยภูมิภำค กรรมกำร 
(๑๖)  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยกลยุทธ์และบริหำรควำมเสี่ยง เลขำนุกำร 
(๑๗)  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกลยุทธ์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(๑๘)  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร        ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๒ 
 

อ ำนำจหน้ำที่ 
(๑) พิจำรณำเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท

ประกันภัย ตลอดจนรำยละเอียดกำรประชุม อำทิ กลุ่มเป้ำหมำย ก ำหนดกำร หัวข้อกำรประชุม สถำนที่ พิธีกำร 
ผู้รับผิดชอบ กำรประชำสัมพันธ์ เป็นต้น ต่อเลขำธิกำรเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ  

(๒) ติดตำม และก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมแนวทำงและรำยละเอียดที่วำงไว้
และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

(๓) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมทีเ่ลขำธิกำรมอบหมำย 

  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่    ๑๕   มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
                            (นำยสุทธิพล ทวีชยักำร) 
                  เลขำธิกำร 
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ค ำสั่ง 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
ที่  ๑๐๓   / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนกลุ่มย่อย ส ำหรับเตรียมกำรจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 (CEO Insurance Forum 2018) 

........................................................... 
 

 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  (ส ำนักงำน คปภ.)         
มีควำมประสงค์ที่จะจัดให้มีเวทีในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรส ำนักงำน  คปภ. ผู้บริหำรภำคธุรกิจประกันภัย 
เกี่ยวกับนโยบำยในกำรพัฒนำระบบประกันภัยไทย แสดงข้อคิดเห็น และแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์    
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย  ประจ ำปี ๒๕๖๑       
(CEO Insurance Forum 2018) 

 เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรประชุมกลุ่มย่อย ส ำหรับกำรประชุมผู้บริหำรระดับสูง
ด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๑ และให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์               
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เลขำธิกำรจึงแต่งตั้งคณะท ำงำนกลุ่มย่อยส ำหรับเตรียมกำรจัดประชุมผู้บริหำร
ระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๑ (CEO Insurance Forum 2018)  โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังนี้ 

๑. Open Data for Insurance Industry 
องค์ประกอบ 
(๑)   นำงสำววรำวรรณ  เวชชสัสถ์                                                            
       รองเลขำธิกำร ด้ำนก ำกับ 

ประธำนคณะท ำงำน 
        

(๒)   นำงคนึงนิจ  สุจิตจร                                                            
       ผู้ช่วยเลขำธิกำร  สำยก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

คณะท ำงำน 

(๓)   นำยสมชำย  ปัญญำภรณ์ 
       ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยก ำกับธุรกิจและกำรลงทุน 

คณะท ำงำน 

(๔)   นำงสำววสุมดี  วสีนนท ์
ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยพัฒนำมำตรฐำนกำรก ำกับ 

คณะท ำงำน 

(๕)   นำงสำวชัชวริน  โชติชูตระกูล 
       ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยก ำกับธุรกิจประกันภัย 

คณะท ำงำน 

(๖)   นำยไพบูลย์  เปี่ยมเมตตำ 
       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 

คณะท ำงำน 

(๗)   นำงอธิกำ  ไกรอมร 
       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินำศภัย 
 
 

คณะท ำงำน 
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๒ 
 
(๘)   นำงสำวสิริพักตร์  สุวรรณทัต 
       หวัหน้ำกลุ่มนโยบำยกำรก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

คณะท ำงำน 

(๙)   นำงสำวทัศนวรรณ  เชำว์ด ำรงสกุล 
       หวัหน้ำกลุ่มก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินำศภัยส ำหรับบุคคล 

คณะท ำงำน 

(๑๐) นำงปรียำนุช  จีระศิลป์ 
       ผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ๑ 

คณะท ำงำน 

(๑๑) นำงรุ่งนภำ  หอมปำน 
       ผู้เชี่ยวชำญ  กลุ่มก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ๑ 

คณะท ำงำน 
และเลขำนุกำร 

(๑๒) นำงสำวธีรำภรณ์  นกแก้ว 
       ผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 

คณะท ำงำน 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒. Enhancing Insurance Industry Conduct of Business 
    องค์ประกอบ 

(๑)   นำยตนุภัทร  รัตนพูลชัย                                                            
       รองเลขำธิกำร ด้ำนกฎหมำย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

ประธำนคณะท ำงำน 
        

(๒)   นำยสมประโชค  ปิยะตำนนท์                                                            
       ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยกฎหมำยและคดี 

คณะท ำงำน 

(๓)   นำยอรรถพล  พิบูลธนพัฒนำ 
       ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยตรวจสอบคนกลำงประกันภัย 

คณะท ำงำน 

(๔)   นำยชัยยุทธ  มังศรี 
       ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

คณะท ำงำน 

(๕)    นำยอำภำกร  ปำนเลิศ 
         ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยพัฒนำนโยบำยกำรก ำกับช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

คณะท ำงำน 

(๖)   นำยอดิศร  พิพัฒน์วรพงศ์ 
       ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำกฎหมำย 

คณะท ำงำน 

(๗)   นำงสำวอำยุศรี  ค ำบรรลือ 
       ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนกฎหมำย 

คณะท ำงำน 

(๘)   นำงอธิกำ ไกรอมร 
       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนก ำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินำศภัย 

คณะท ำงำน 

(๙)   นำงสำวอุบลวรรณ  แสงตรง 
       หวัหน้ำกลุ่มตรวจสอบ ๒/๒ 

คณะท ำงำน          

(๑๐) นำงสำวกฤษณำ  ศักดิวรพงศ์ 
       ผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มวำงแผนและพัฒนำกฎหมำยด้ำนพฤติกรรมทำงกำรตลำด 

คณะท ำงำน         
และเลขำนุกำร 

(๑๑) นำงสำวอุบลรัตน์  ทองสังโคม 
       หวัหน้ำกลุ่มบริหำรกลยุทธ์ 

คณะท ำงำน 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

(๑๒) นำยปวินท์  ชลมำศ 
 ผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มกฎหมำยด้ำนพฤติกรรมทำงกำรตลำด 

คณะท ำงำน 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๓ 
 
๓. Insurance Technology Assurance and Risk Management 

องค์ประกอบ 
(๑)   นำยชูฉัตร  ประมูลผล                                                            
       รองเลขำธิกำร ด้ำนตรวจสอบ 

ประธำนคณะท ำงำน 
        

(๒)   นำยบันเทิง  เพ็ชรไชย                                                            
       ผู้ช่วยเลขำธิกำร สำยตรวจสอบ 

คณะท ำงำน 

(๓)   นำงสำวปรำณี  เอกสุภักดิ์ 
       ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส  ฝ่ำยตรวจสอบ ๑ 

คณะท ำงำน 

(๔)   นำงสำวชญำนิน  เกิดผลงำม 
       ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยอำวุโส ฝ่ำยพัฒนำและกลยุทธ์กำรวิเครำะห์ 

คณะท ำงำน 

(๕)   นำงสำววิไลรัตน์  แสงแก้ว 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนวิเครำะห์ ๒ 

คณะท ำงำน 

(๖)   นำงสำวหนึ่งฤทัย  เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ 
       หวัหน้ำกลุ่มตรวจสอบ ๓/๑ 

คณะท ำงำน 

(๗)   นำงสำวกรอุมำ  กอบเกื้อชัยพงษ์ 
       ผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มพัฒนำและกลยุทธ์กำรวิเครำะห์ 

คณะท ำงำน         
และเลขำนุกำร 

(๘)   นำยพัฒนพงศ์   เนำวพรพรรรณ 
       ผู้ช ำนำญงำนอำวุโส กลุ่มบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 

คณะท ำงำน 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

อ ำนำจหน้ำที่ 
(๑) พิจำรณำเสนอแนะแนวทำงในกำรจัดกำรประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมควำมคิดเห็น 

ส ำหรับกำรประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๑ ตลอดจนรำยละเอียดกำรประชุม อำทิ 
ก ำหนดหัวข้อกำรประชุม จัดท ำรำยละเอียด สำรัตถะและเอกสำรประกอบ ต่อคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมจัด
ประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

(๒) จัดเตรียม ติดตำม และก ำกับดูแลให้กำรประชุมกลุ่มย่อยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย    
ตำมแนวทำงและรำยละเอียดที่วำงไว้ 

(๓) สรุปผลกำรประชุมและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมจัดประชุมผู้บริหำร
ระดบัสูงด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

(๔) ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูง   
ด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๑ มอบหมำย 
 

  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

         สั่ง ณ วันที ่   ๗     มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
                                 (นำยสุทธิพล ทวีชัยกำร)   
                     เลขำธิกำร  
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย, คปภ.
Office of Insurance Commission

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2515-3999 หรือ 1186 โทรสาร 0-2515-3970
http://www.oic.or.th/
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