
รายงานประจำป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

OFFICE OF INSURANCE COMMISSION (OIC)

2560

2017
ANNUAL REPORT



สวนที่

1

เกี่ยวกับองคกร  2

วิสัยทัศน   3

ยุทธศาสตรของสำนักงาน คปภ.  4

คณะกรรมการบริหาร  6

สวนที่

2

โครงสรางองคกร  17

โครงสรางองคกร  18

ผูบริหารสำนักงาน คปภ.  20

สวนที่

3

ภาพรวมภาวะธุรกิจประกันภัยป 2560 26

ภาวะธุรกิจประกันภัยรอบ 12 เดือน ป 2560 27

สวนที่

4

การดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญ 29

ของสำนักงาน คปภ.ป 2560

ยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย 30

 เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ

 ยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจประกันภัย

 ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย

สารบัญ



1รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เกี่ยวกับองคกร  2

วิสัยทัศน   3

ยุทธศาสตรของสำนักงาน คปภ.  4

คณะกรรมการบริหาร  6

สารบัญ
สวนที่

1

สวนที่

2

สวนที่

3

ภาพรวมภาวะธุรกิจประกันภัยป 2560 26

ภาวะธุรกิจประกันภัยรอบ 12 เดือน ป 2560 27

สวนที่

5

ทิศทางและแนวโนมของธุรกิจประกันภัย ป 2561  72

ทิศทางและแนวโนมของธุรกิจประกันภัย ป 2561  73

สวนที่

6

สวนที่

4

การดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญ 29

ของสำนักงาน คปภ.ป 2560

ยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย 30

 เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ

 ยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจประกันภัย

 ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย

ยุทธศาสตรที่ 2 : การเสริมสรางความรูและการเขาถึงการประกันภัย 40

 เสริมสรางความรูความเขาใจดานการประกันภัย

 สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยใหสอดคลองกับความตองการและความเสี่ยง

 ขยายชองทางการเขาถึงการประกันภัยของประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการแขงขัน 49

 เสริมสรางการแขงขันผานการผอนคลายการกำกับผลิตภัณฑประกันภัย

 พัฒนาการกำกับและกระบวนการใหความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑประกันภัย

 สงเสริมการเช�อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานดานการประกันภัย 56

 พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยใหเปนมืออาชีพ

 เสริมสรางศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ

 ผลักดันใหการประกันภัยเปนเคร�องมือบริหารความเสี่ยง

 เสริมสรางศักยภาพของหนวยงานกำกับ

ผลสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการสำนักงาน คปภ.  71

รอบ 12 เดือน ป 2560

ภาคผนวก  74

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  75

รายงานของผูสอบบัญชี  77

งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  80

โครงสรางองคกร  17

โครงการสรางองคกร  18

ผูบริหารสำนักงาน คปภ.  20



2 รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สวนที่ 1

เกี่ยวกับองคกร



วิสัยทัศน

สำนักงาน คปภ. จะทำใหสาธารณชนมีความรู ความสามารถ

และเช�อมั่นในการใชระบบประกันภัย เพ�อบริหารความเสี่ยง 

สรางความมั่นคง สูอนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

กำกับและพัฒนา

ธุรกิจประกันภัยใหมี

ความเขมแข็ง

มั่นคง

สงเสริมและสนับสนุน

ใหธุรกิจประกันภัยมีบทบาท

สรางเสริมความเขมแข็ง มั่นคง

ใหกับระบบเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศและคุณภาพชีวิต

ที่ดีของประชาชน

คุมครองสิทธิประโยชน

ของประชาชน

ดานการประกันภัย 
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E F FE TC

Proactively Educating the Public

สงเสริมการใหความรูเชิงรุกตอสาธารณชน เพ�อเพิ่มสภาพคลองของตลาด 

และเสริมสรางความนาเช�อถือและเสถียรภาพใหระบบประกันภัยของประเทศ

1. ยกระดับความรูของกลุมเปาหมาย (Change-Agent และ Multipliers) ในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ เพื่อใหมีความเขาใจ 
สามารถสรางประโยชนจากระบบประกันภัย และนำไปขยายผลตอสาธารณชนทั่วไปไดอยางกวางขวางและรวดเร็วขึ้น 
และเอื้อตอการเติบโต เพิ่มความมั่นคงและความนาเชื่อถือใหภาคอุตสาหกรรม

2. ผลักดันใหภาคธุรกิจประกันภัย หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ เกิดความรวมมือในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ไดมากและรวดเร็วขึ้น

3. เผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือใหสำนักงาน คปภ. เปนท่ีรูจักและใหธุรกิจประกันภัยเปนท่ียอมรับของสาธารณชนอยางชัดเจน 
และกวางขวางมากขึ้น ผานการประชาสัมพันธ การเผยแพรขอมูลขาวสาร และกิจกรรมตางๆ อยางสม่ำเสมอ

Foster Expansion of Strategic Alliance 

Network to Promote Industry Growth 

and Increase Market Fluidity

สรางและขยายเครือขายพันธมิตร 

เพ�อเพิ่มอัตราการเติบโตและสภาพคลอง

ของภาคอุตสาหกรรม

1. ยกระดับความรวมมือระหวางกันในภูมิภาคอาเซียน
ผานการแลกเปลี ่ยนความรู  และการผลักดันให 
กฎหมายและกรอบการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 
ในแตละประเทศ ม ีความสอดคลองเป นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน (Harmonization of rules and 
regulations) 

2. พัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานโครงสรางผูถือหุน 
และหลักเกณฑการเพิ่มสัดสวนผูถือหุนตางชาติ

Modify & Improve upon the Fundamentals

พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพ�อให

การปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็ว คุมคา และเอื้อตอการ

เปลี่ยนผานบทบาทการบริหารจัดการภายในองคกร

1. พ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการและปรับปร ุงกระบวนการ 
ปฏิบัติงานใหเอื้อตอการพัฒนาในอนาคต

2. ยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนมาตรฐาน โดย 
ครอบคลุมการปรับโครงสรางองคกร ถายทอดและสื่อสารให 
โครงสรางใหมสามารถเปนที่เขาใจไดงายและเอื้อตอการปรับตัว 
ไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการวางแผนอัตรากำลังคนและการพัฒนา 
ระบบการบริหารความกาวหนาในอาชีพ

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในที่เอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ 
ของสำนักงาน คปภ.

4. เพิ ่มศักยภาพในการถายทอดและสื ่อสารวัฒนธรรมองคกร 
เพื่อใหเปนที่รับรู เขาใจ และซาบซึ้งไดงายและรวดเร็ว

Ensure the Proper Market Conduct to Enhance the Industry’s Credibility and Stability

พัฒนาระบบการกำกับและตรวจสอบดานเสถียรภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติและการคุมครอง 

สิทธิประโยชนประชาชนดานการประกันภัย เพ�อสรางความเช�อมั่นของสาธารณชนตอระบบประกันภัย

1. พัฒนามาตรฐานการกำกับตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากลใหธุรกิจประกันภัยมีความเขมแข็งมีการบริหารงานที่ดี
2. พัฒนากฎหมายแมบทดานการประกันภัยใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสงเสริมใหธุรกิจประกันภัย 

มีความเขมแข็ง มีการบริหารงานที่ดี
3. เพิ่มศักยภาพการใหความเห็นชอบผลิตภัณฑประกันภัย เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยที่หลากหลาย 

สอดคลองกับความเสี่ยงและความตองการของสาธารณชน
4. ผลักดันการใชระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานสากล (IFRS)
5. ปรับปรุงการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ โดยมุงเนนการปรับวงเงิน ปรับโครงสรางตลาดประกันภัยรถ 

ภาคบังคับ และการจัดการกองทุนทดแทนผูประสบภัย
6. เพิ่มศักยภาพการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทใหมีมาตรฐานและสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

Using the Advancement of Techniques and Information 

Technology to Increase the Public Knowledge in Utilizing 

Insurances to Manage Risk & Maintain Stability

พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีและฐานขอมูลที่นำไปสูการยกระดับ 

ความรอบรูดานการประกันภัยของประเทศ ใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

ในทุกภาคสวน

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. 
และเพิ่มบทบาทการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรความรู

2. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติงานภายในองคกร เผยแพรความรู 
และใหบริการตอสาธารณชน

ยุทธศาสตรของสำนักงาน คปภ. E.F.FE.C.T.
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ปฏิบัติงานใหเอื้อตอการพัฒนาในอนาคต

2. ยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนมาตรฐาน โดย 
ครอบคลุมการปรับโครงสรางองคกร ถายทอดและสื่อสารให 
โครงสรางใหมสามารถเปนที่เขาใจไดงายและเอื้อตอการปรับตัว 
ไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการวางแผนอัตรากำลังคนและการพัฒนา 
ระบบการบริหารความกาวหนาในอาชีพ

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในที่เอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ 
ของสำนักงาน คปภ.

4. เพิ ่มศักยภาพในการถายทอดและสื ่อสารวัฒนธรรมองคกร 
เพื่อใหเปนที่รับรู เขาใจ และซาบซึ้งไดงายและรวดเร็ว

Ensure the Proper Market Conduct to Enhance the Industry’s Credibility and Stability

พัฒนาระบบการกำกับและตรวจสอบดานเสถียรภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติและการคุมครอง 

สิทธิประโยชนประชาชนดานการประกันภัย เพ�อสรางความเช�อมั่นของสาธารณชนตอระบบประกันภัย

1. พัฒนามาตรฐานการกำกับตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากลใหธุรกิจประกันภัยมีความเขมแข็งมีการบริหารงานที่ดี
2. พัฒนากฎหมายแมบทดานการประกันภัยใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสงเสริมใหธุรกิจประกันภัย 

มีความเขมแข็ง มีการบริหารงานที่ดี
3. เพิ่มศักยภาพการใหความเห็นชอบผลิตภัณฑประกันภัย เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยที่หลากหลาย 

สอดคลองกับความเสี่ยงและความตองการของสาธารณชน
4. ผลักดันการใชระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานสากล (IFRS)
5. ปรับปรุงการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ โดยมุงเนนการปรับวงเงิน ปรับโครงสรางตลาดประกันภัยรถ 

ภาคบังคับ และการจัดการกองทุนทดแทนผูประสบภัย
6. เพิ่มศักยภาพการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทใหมีมาตรฐานและสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

Using the Advancement of Techniques and Information 

Technology to Increase the Public Knowledge in Utilizing 

Insurances to Manage Risk & Maintain Stability

พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีและฐานขอมูลที่นำไปสูการยกระดับ 

ความรอบรูดานการประกันภัยของประเทศ ใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

ในทุกภาคสวน

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. 
และเพิ่มบทบาทการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรความรู

2. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติงานภายในองคกร เผยแพรความรู 
และใหบริการตอสาธารณชน

ยุทธศาสตรของสำนักงาน คปภ. E.F.FE.C.T.
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	 พระราชบญัญัตคิณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั	มผีลบังคบัใช้เมือ่วนัที	่1	กนัยายน	2550	ส่งผลให้	

“กรมการประกันภัย”	ปรับเปลี่ยนสถานะองค์กรจากส่วนราชการ	 เป็น	 “ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย	 หรือ	 ส�านักงาน	 คปภ.”	 เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบหนึ่ง	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 มีภารกิจในการก�ากับดูแล																		

ตรวจสอบ	 ส่งเสริม	 และพัฒนาธุรกิจประกันภัย	 รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย	 โดยมีลักษณะ																

เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)

	 ภายใต้	พ.ร.บ.	ดังกล่าว	โครงสร้างการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	ประกอบด้วย

	 คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย	 ก�ากับ	 ตรวจสอบ	 ส่งเสริม	 และ

พัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย	ประกอบด้วย

บทบาท ภารกิจ 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�านักงาน คปภ.) 
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ปลัดกระทรวงการคลัง

นายประสงค์  พูนธเนศ  

ประธานกรรมการโดยต�าแหน่ง เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงการคลัง 

ดร.สมชัย  สัจจพงษ์  

ประธานกรรมการโดยต�าแหน่ง เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 1 พฤษภาคม 2561

ประธานกรรมการโดยต�าแหน่ง

 

	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำโท	และปรญิญำเอกด้ำนเศรษฐศำสตร์จำก	

Ohio	State	University	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	และหลักสูตรกำรป้องกันรำช

อำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน	 (ปรอ.)	 รุ่นที่	 20	 วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร		

ท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนด้ำน

เศรษฐศำสตร์และกำรคลงั	ก่อนได้รบัโปรดเกล้ำฯ	ให้ด�ำรงต�ำแหน่งปลดักระทรวง

กำรคลัง	(1	ต.ค.	2558	-	30	เม.ย.	2561)	เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในกระทรวง

กำรคลัง	 ได้แก่	 อธิบดีกรมศุลกำกร	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง		

และผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ	เป็นต้น	

	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำดุษฎีบัณฑิต	 สำขำรัฐประศำสนศำสตร์	

วิทยำลัยกำรจัดกำรเพื่อกำรพัฒนำ	 มหำวิทยำลัยทักษิณ	 และหลักสูตรกำร

ป้องกันรำชอำณำจักร	 (วปอ.)	 รุ่น	 52	 จำกวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร												

ท่ำนเป็นผู้มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์บรหิำรงำนด้ำนกำรเงนิ	กำรบญัชี	และด้ำน

กฎหมำยภำษีอำกร	 ก่อนได้รับโปรดเกล้ำฯ	 ให้ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวง									

กำรคลังในปัจจุบัน	 เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในกระทรวงกำรคลัง	 ได้แก่	 อธิบดี

กรมศลุกำกร	อธบิดกีรมสรรพำกร	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำย

รฐัวสิำหกจิ	เป็นต้น	นอกจำกนัน้	ยงัด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร

ในรัฐวิสำหกิจและบริษัท	 ได้แก่	 ประธำนกรรมกำรบริษัทท่ำอำกำศยำนไทย	

จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ประธำนกรรมกำรธนำคำรทหำรไทย	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และ

กรรมกำรบริษัทบำงจำก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	ประกอบกับได้อุทิศตน

เพื่อภำคกำรศึกษำและทำงศำสนำ	 โดยเป็นกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย												

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม	 และกรรมกำรบริหำรมูลนิธิมหำมกุฏ

รำชวิทยำลัย	ในพระบรมรำชูปถัมภ์	ฝ่ำยคฤหัสถ์
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	 ส�ำเรจ็กำรศึกษำปรญิญำโท	สำขำกำรตลำดและธรุกจิระหว่ำงประเทศ	จำก	

มหำวทิยำลัยวสิคอนซิน-แมดสินั	ประเทศสหรฐัอเมริกำ	และหลักสูตรกำรป้องกนั

รำชอำณำจกัร	(วปอ.)	รุน่	49	วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร		ท่ำนเป็นผูม้คีวำมรู้

และประสบกำรณ์ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 ก่อนที่จะได้รับโปรดเกล้ำฯ												

ให้ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวงพำณิชย์ในปัจจุบัน	เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญของ

กระทรวงพำณิชย์	อำทิเช่น	อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	อธิบดีกรม

ส่งเสริมกำรส่งออก	 อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 อธิบดีกรม

ทรัพย์สินทำงปัญญำ	และอธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน	

	 ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในหลำยหน่วยงำน	อำทิ	 คณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	

บรษิทั	ปตท.	จ�ำกดั	(มหำชน)	และคณะกรรมกำรก�ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบ

ธุรกิจประกันภัย	

	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำโท	เศรษฐศำสตรมหำบณัฑติ	สำขำกำรคลงั	จำก

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	และบริหำรธรุกจิมหำบณัฑติ	(MBA)	จำก	Oklahoma	

City	University	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	ท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์

ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	ก่อนได้รบัโปรดเกล้ำฯ	ให้ด�ำรงต�ำแหน่งปลดักระทรวง

พำณิชย์	 (1	 ตุลำคม	 2559	 -	 30	 กันยำยน	 2560)	 และเกษียณอำยุรำชกำร										

เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญของกระทรวงพำณิชย์	 อำทิเช่น	 อัครรำชทูตที่ปรึกษำ	

(ฝ่ำยกำรพำณชิย์)	คณะผูแ้ทนถำวรไทยประจ�ำองค์กำรกำรค้ำโลก	ณ	นครเจนวีำ	

สวิตเซอร์แลนด์	 	 ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักเจรจำกำรค้ำพหุพำคีและผู้เชี่ยวชำญ									

ด้ำนกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ												

รองอธบิดกีรมทรพัย์สนิทำงปัญญำ	รองอธบิดกีรมกำรค้ำต่ำงประเทศ	ทีป่รกึษำ

กระทรวงพำณิชย์	 อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน	 เอกอัครรำชทูตผู้แทนถำวรไทย

ประจ�ำองค์กำรกำรค้ำโลก	ณ	นครเจนีวำ	สวิตเซอร์แลนด์		

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์

กรรมการโดยต�าแหน่ง เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค 

กรรมการโดยต�าแหน่ง เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561

คณะกรรมการโดยต�าแหน่ง
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	 ส�ำเรจ็กำรศึกษำระดบัปรญิญำตร	ีด้ำนกฎหมำยจำก	University	of	Essex	

และปริญญำโทด้ำนกฎหมำยจำก	University	 of	 Bristol	 สหรำชอำณำจักร							

ท่ำนเป็นผูท้ีม่คีวำมเชีย่วชำญและมปีระสบกำรณ์ในตลำดทนุท่ียำวนำน	เคยด�ำรง

ต�ำแหน่งส�ำคัญในภำคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลำดทุนหลำยแห่ง	เช่น	

กรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	กรรมกำรธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	

(มหำชน)	ประธำนกรรมกำร	บล.	กสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	ประธำนกรรมกำร

บริหำร	 บลจ.	 กสิกรไทย	 จ�ำกัด	 ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทเมืองไทย

ประกนัชีวติ	จ�ำกดั	(มหำชน)	กรรมกำรอสิระ	บรษัิท	บิก๊ซ	ีซเูปอร์เซน็เตอร์	จ�ำกดั	

(มหำชน)	 กรรมกำรสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	 กรรมกำรสภำ

ธรุกจิตลำดทนุไทย	กรรมกำรสมำคมบรษิทัจดักำรลงทนุ	เป็นต้น	ปัจจบุนัยงัด�ำรง

ต�ำแหน่งส�ำคัญในภำครัฐ	 คือ	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ	

ประธำนกรรมกำรคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	และคณะกรรมกำรก�ำกับและ

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก	ด้ำนเศรษฐศำสตร์	 จำกมหำวิทยำลัย

ฮำร์วำร์ด	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 ท่ำนเป็นผู้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถและ

ประสบกำรณ์ด้ำนเศรษฐศำสตร์	กำรเงนิ	และกำรธนำคำร	ก่อนได้รบัโปรดเกล้ำฯ	

แต่งตั้งเป็นผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน	 เคยเป็นผู้บริหำรระดับ

สูงของหน่วยงำนในตลำดเงินและตลำดทุน	 ทั้งภำครัฐและเอกชน	 อำทิเช่น													

ผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่	สำยกลยทุธ์ลกูค้ำธรุกจิ	ธนำคำรไทยพำณชิย์	จ�ำกดั	(มหำชน)		

รองผู้จัดกำร	สำยงำนวำงแผนกลยุทธ์องค์กร	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และที่ปรึกษำ	สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย	

	 ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรต่ำงๆ	 อำทิเช่น														

คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 คณะกรรมกำรก�ำกับ						

หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย์	คณะกรรมกำรก�ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบ

ธุรกิจประกันภัย	คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ	เป็นต้น

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.วิรไท  สันติประภพ

กรรมการโดยต�าแหน่ง เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงปัจจุบัน

เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นายรพี  สุจริตกุล 

กรรมการโดยต�าแหน่ง เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงปัจจุบัน



10 รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีนิติศำสตรบัณฑิตจำกโรงเรียนนำยร้อย

ต�ำรวจ	 รุ่นที่	 37	 และเนติบัณฑิตไทย	 จำกส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่ง											

เนติบัณฑิตยสภำ	 ปริญญำโทนิติศำสตรมหำบัณฑิต	 และรัฐประศำสนศำสตร	

มหำบัณฑิต	 ประสบกำรณ์ท�ำงำนเคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญหลำยต�ำแหน่ง	 อำทิ		

ผู ้ตรวจรำชกำรส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 และรองผู ้บัญชำกำรต�ำรวจนครบำล	

ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต	ิปัจจบุนัด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุใินหลำย

หน่วยงำน	อำท	ิ	คณะกรรมกำรก�ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธรุกิจประกนัภัย	

เลขำนุกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย	กระบวนกำรยุติธรรม	และกิจกำร

ต�ำรวจ	สภำนติบิญัญตัแิห่งชำต	ิและคณะอนกุรรมกำรพจิำรณำปัญหำกฎหมำย

และค�ำอุทธรณ์	ธนำคำรแห่งประเทศไทย

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พลต�ารวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

กรรมการโดยต�าแหน่ง เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน



11รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทด้ำนบริหำรธุรกิจ	 จำกสถำบันบัณฑิต

บรหิำรธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	และปรญิญำโทด้ำนจติวทิยำ

จำก	University	of	San	Francisco	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	และหลักสูตรกำร

ป้องกันรำชอำณำจักร	รุ่น	50	จำกวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	ท่ำนเป็นผู้มี

ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร	 ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธำน

กรรมกำร	บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	ทำลิส	จ�ำกัด	ประธำนอนุกรรมกำร	

กำรตรวจสอบ	ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	กรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และกรรมกำรบริษัท	เซ็นทรัลพัฒนำ	จ�ำกัด	(มหำชน)	

	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก	 เศรษฐศำสตร์	 จำกมหำวิทยำลัย

วอชงิตนั	ประเทศสหรฐัอเมรกิำ	และเศรษฐศำสตร์กติตมิศักดิ	์จำกมหำวทิยำลยั

เคโอะ	 ประเทศญี่ปุ่น	 หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงจำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด	

ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 และหลักสูตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐ	

เอกชน	 และกำรเมือง	 (วปม.)	 รุ่นที่	 3	 ท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำน

เศรษฐศำสตร์และกำรเงิน	เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในธนำคำรแห่งประเทศไทย	

อำทเิช่น	ผูว่้ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย	รองผูว่้ำกำร	ด้ำนเสถยีรภำพสถำบนั

กำรเงิน	 ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร	 สำยตลำดกำรเงิน	 ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร	 สำยนโยบำยสถำบัน

กำรเงิน	และผู้ช่วยผู้ว่ำกำร	สำยก�ำกับและตรวจสอบสถำบันกำรเงิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์

ดร.ธาริษา  วัฒนเกส

(เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 2 กันยายน 2557 - 30 ตุลาคม 2560)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน

นางโชติกา  สวนานนท์

(เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 2 กันยายน 2557 - 30 ตุลาคม 2560)



12 รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทด้ำนเศรษฐศำสตร์	 จำก	 Fairleigh							

Dickinson	 University	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 ผ่ำนกำรศึกษำจำกวิทยำลัย

ป้องกันรำชอำณำจักร	 ปี	 2531	 และได้รับปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์

(บริหำรธุรกิจ)	 จำกมหำวิทยำลัยเวสเทิร ์น	 เป็นผู ้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำน

เศรษฐศำสตร์และกำรประกันภัย	 เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญหลำยต�ำแหน่งใน

กระทรวงพำณิชย์	เช่น	ปลัดกระทรวงพำณิชย์	อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน	อธิบดี

กรมทะเบยีนกำรค้ำ	และอธบิดกีรมกำรประกนัภยั	ปัจจบุนัด�ำรงต�ำแหน่งบรหิำร

ส�ำคัญในหลำยหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน	 อำทิ	 สมำชิกสภำนิติบัญญัติ							

แห่งชำติ	 ประธำนที่ปรึกษำรองนำยกรัฐมนตรี	 (ด ้ำนเศรษฐกิจ)	 และ																		

ประธำนกรรมกำร	บริษัท	น�้ำมันพืชไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	

	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง	 จำก

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช	 และผ่ำนกำรศึกษำจำกวิทยำลัยป้องกัน											

รำชอำณำจักรปี	 2555	 หลักสูตรกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน	

และหลักสูตรกำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง								

สถำบันพระปกเกล้ำ	รุ่นที่	1	เป็นผู้มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำร

บริหำรธุรกิจ	 เคยด�ำรงต�ำแหน่งบริหำรที่ส�ำคัญทั้งในองค์กรของภำครัฐและ

เอกชน	เช่น	กรรมกำรบริษัท	เมโทรสตำร์	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ำกัด	(มหำชน)	และ

กรรมกำรบริษัท	 ผลิตไฟฟ้ำ	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธำน

กรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในหลำยหน่วยงำน	เช่น	ประธำนกรรมกำร

บริหำรและกำรลงทุน	 บริษัท	 จัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน�้ำภำคตะวันออก	

จ�ำกัด	 (มหำชน)	 กรรมกำรบริษัท	 หลักทรัพย์ฟินันเซีย	 ไซรัส	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	

กรรมกำรมูลนิธิไทยอำสำป้องกันชำติกองทัพบก				

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารธุรกิจ

นายไพบูลย์  ศิริภานุเสถียร 

(เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 2 กันยายน 2557 - 30 ตุลาคม 2560)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันภัย

นายสมพล  เกียรติไพบูลย์

(เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทำงด้ำนบัญชี	จำกคณะพำณิชยศำสตร์

และกำรบญัช	ีและได้รบัประกำศนยีบัตรชัน้สงูทำงกำรสอบบญัชจีำกจฬุำลงกรณ์

มหำวทิยำลัย	นอกจำกนี	้ยงัส�ำเรจ็กำรศึกษำหลักสตูร	Executive	Management	

Programme	 จำก	 Ivey	 School	 of	 Business,	 University	 of	Western	

Ontario	 ประเทศแคนำดำ	 และหลักสูตร	 Leading	 Professional	 Services	

Firms	จำก	Harvard	Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	เป็นผู้มีควำมรู้

และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชกีว่ำ	35	ปี	เคยด�ำรงต�ำแหน่งบรหิำรในองค์กรเอกชน	

เช่น	บรษิทั	ดลีอยท์	ทูช้	โธมทัสุ	ไชยยศ	สอบบญัชี	จ�ำกดั	และบรษิทั	ไพร้ซวอเตอร์

เฮำส์คเูปอร์ส	ประเทศไทย	จ�ำกดั	ปัจจบุนัเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนญุำต	(ประเทศไทย)	

และด�ำรงต�ำแหน่งบริหำรในหลำยหน่วยงำน	 เช่น	 นำยกสภำวิชำชีพบัญชี													

ในพระบรมรำชูปถมัภ์	กรรมกำรผู้ทรงคุณวฒุด้ิำนบญัช	ีคณะกรรมกำรพจิำรณำ

กำรทุ่มตลำดและกำรอุดหนุน	 (กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ	 กระทรวงพำณิชย์)	

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	กองทุนประกันวินำศภัย	กระทรวงกำรคลัง

	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีด้ำนกฎหมำย	 จำกมหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์	 และเนติบัณฑิตไทยจำกส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนต	ิ					

บณัฑติยสภำ	รวมทัง้ผ่ำนกำรศกึษำจำกวทิยำลยัป้องกันรำชอำณำจกัร	รุน่ท่ี	46	

เป็นผู้มคีวำมรู	้ควำมเช่ียวชำญด้ำนกฎหมำย	เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญด้ำนกฎหมำย

และกำรเมืองหลำยต�ำแหน่ง	เช่น	เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ	กรรมำธกิำร

วสิำมญัพจิำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั	ิในสภำผูแ้ทนรำษฎรและวฒุสิภำ	กรรมกำร

ในคณะกรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงิน	 ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมำธิกำร						

ยกร่ำงรฐัธรรมนญู	กรรมกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย	คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร

โรงงำนยำสบู	กรรมกำรบรษิทั	ปตท.	ส�ำรวจและผลติปิโตรเลยีม	จ�ำกดั	(มหำชน)	

และกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย

นายอัชพร  จารุจินดา 

(เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบัญชี

นายประสัณห์  เชื้อพานิช 

(เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)
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	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร์	 สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	

จำกมหำวิทยำลัยนิวเซำท์เวล	 ประเทศออสเตรเลีย	 และหลักสูตรกำรป้องกัน						

รำชอำณำจกัรภำครฐัร่วมเอกชน	(ปรอ.)	รุน่ที	่22	วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร	

ปัจจุบันท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรของหน่วยงำนทั้งภำครัฐ

และเอกชนหลำยแห่ง	เช่น	บรษิทั	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษทั	ธนำคำรกรงุไทย	

จ�ำกัด	(มหำชน)	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกันภัย	 (คปภ.)	 นอกจำกนั้นยังอุทิศตัวท�ำงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตใน

หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนหลำยแห่ง	 เช่น	 องค์กรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน

(ประเทศไทย)	 คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	 คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ	

กระทรวงกำรคลัง	 และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร

ทุจริตแห่งชำติ	เป็นต้น

	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำเอก	(เศรษฐศำสตร์ประยกุต์)	Applied	Economics,	

Clemson	University,	South	Carolina	ประเทศสหรัฐอเมริกำ,	ปริญญำโท	

วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิตจำก	(M.S.	Economics)	Northeastern	University,	

Boston	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 และผ่ำนกำรศึกษำจำกวิทยำลัยป้องกัน													

รำชอำณำจักร	 (วปอ.)	 รุ ่น	 45	 เป็นผู ้มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ	์													

ด้ำนเศรษฐศำสตร์	เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในหน่วยงำนภำครฐัหลำยต�ำแหน่ง	อำทิ	

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	และผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำ

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	 นอกจำกน้ัน	 ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร									

ในหลำยหน่วยงำน	เช่น	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	กรรมกำรบริษทั	ปตท.	

ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ประธำนกรรมกำรธนำคำร													

แห่งประเทศไทย	ประธำนกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเสีย่ง	ธนำคำรแห่งประเทศไทย	

สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 กรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์คณะรักษำ							

ควำมสงบแห่งชำติ	 กรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	

ส�ำนกังำน	คปภ.	ประธำนกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำต	ิและ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี	เป็นต้น	

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารธุรกิจ

นายวิชัย  อัศรัสกร 

(เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์

ดร.อ�าพน  กิตติอ�าพน  

(เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)
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	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำโท	เศรษฐศำสตรมหำบณัฑติ	สำขำกำรคลงั	จำก

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	และบริหำรธรุกจิมหำบณัฑติ	(MBA)	จำก	Oklahoma	

City	University	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	ท่ำนเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์

ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	ก่อนได้รบัโปรดเกล้ำฯ	ให้ด�ำรงต�ำแหน่งปลดักระทรวง

พำณิชย์	 (1	 ตุลำคม	 2559	 -	 30	 กันยำยน	 2560)	 และเกษียณอำยุรำชกำร										

เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญของกระทรวงพำณิชย์	 อำทิเช่น	 อัครรำชทูตที่ปรึกษำ	

(ฝ่ำยกำรพำณชิย์)	คณะผูแ้ทนถำวรไทยประจ�ำองค์กำรกำรค้ำโลก	ณ	นครเจนวีำ	

สวิตเซอร์แลนด์	 ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักเจรจำกำรค้ำพหุพำคีและผู้เช่ียวชำญ													

ด้ำนกำรเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ											

รองอธบิดกีรมทรพัย์สนิทำงปัญญำ	รองอธบิดกีรมกำรค้ำต่ำงประเทศ	ท่ีปรกึษำ

กระทรวงพำณิชย์	 อธิบดีกรมกำรค้ำภำยใน	 เอกอัครรำชทูตผู้แทนถำวรไทย

ประจ�ำองค์กำรกำรค้ำโลก	ณ	นครเจนีวำ	สวิตเซอร์แลนด์			

	 ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำโท	Master	 of	 Science	 in	Management	

Administration	จำก	Northrop	University	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	และผ่ำน

หลักสูตรต่ำงๆ	ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	ท่ำนเป็น

ผู้ที่มีควำมรู้และเช่ียวชำญด้ำนกำรเงิน	 ปัจจุบันท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธำน

กรรมกำร	กรรมกำรอสิระ	และทีป่รกึษำของหน่วยงำนภำครฐัและเอกชนหลำยแห่ง	

เช่น	บริษัท	อีสเทิร์นโพลีเมอร์	กรุ๊ป	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	กำรบินไทย	จ�ำกัด	

(มหำชน)	 บริษัท	 เอ็ม	 พิคเจอร์ส	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 บริษัท									

บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	กรุงไทย	

จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ

ธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	เป็นต้น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์

นางสาววิบูลย์ลักษณ์  ร่วมรักษ์  

(เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน

นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 

(เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)
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สวนที่ 2

โครงสราง

องคกร

กรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง

 

	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี	นิติศำสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยม)	จำก
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 และเนติบัณฑิตไทย	 สมัยที่	 36	 จำกน้ันได้รับ
พระรำชทำนทุน	 “มูลนิธิอำนันทมหิดล”	 ไปศึกษำจนส�ำเร็จระดับปริญญำโท	
นิติศำสตร์มหำบัณฑิต	 (LL.M.)	 จำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด	 และมหำวิทยำลัย
เพนซิลเวเนีย	 รวมทั้งได้รับปริญญำเอก	 นิติศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต	 (S.J.D.)	 จำก								
มหำวิทยำลัยเพนซิลเวเนีย	 และผ่ำนกำรศึกษำหลักสูตรวิทยำลัยป้องกัน											
รำชอำณำจักร	 (วปอ.	 2549)	 หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง	
(บ.ย.ส.	 รุ ่นที่	 16)	 หลักสูตรนักบริหำรกำรยุติธรรมทำงปกครองระดับสูง												
(บยป.	 รุ่นที่	 4)	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย	 (นธป.	 รุ่นที่	 2)							
หลักสูตร	 Director	 Certification	 Program	 (DCP)	 รุ ่นที่	 216/2016										
หลักสูตรนักบริหำรระดับสูงด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจอุตสำหกรรมและกำรลงทุน	
(วธอ.	 รุ ่นที่	 3)	 และหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน										
(วตท.	รุ่นที่	24)	
	 ก่อนได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรก�ำกับและ	

ส่งเสรมิกำรประกอบธรุกจิประกนัภัย	มปีระสบกำรณ์กำรท�ำงำนเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยบรษิทักฎหมำยทีม่ชีือ่เสยีงทัง้ในกรงุวอชงิตัน	ด.ีซ.ี	
และนครซำนฟรำนซสิโก	ประเทศสหรฐัอเมรกิำ	ก่อนกลบัมำเริม่ชวีติรบัรำชกำรท่ีกรมเศรษฐกจิกำรพำณชิย์	กระทรวงพำณชิย์	ต่อมำได้
รบัโปรดเกล้ำฯ	แต่งตัง้ให้เป็นผูพ้พิำกษำศำลยตุธิรรม	เช่น	ผูพ้พิำกษำและเลขำนกุำรศำลทรพัย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กลำง	โฆษกศำลยตุธิรรม	ผูพ้พิำกษำและเลขำนกุำรศำลแพ่ง	และรองเลขำนกุำรศำลฎีกำ	ก่อนจะมำรบัต�ำแหน่งเลขำธกิำรคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง	ต่อมำได้รับโปรดเกล้ำฯ	เป็นกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง	กิจกำรโทรทัศน์	และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ	(กสทช.)	
และกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน	และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรวินัยทำงงบประมำณและกำรคลัง	นอกจำกนี้ยังเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
	 ในด้ำนวชิำกำร	ดร.	สทุธพิล	ทวชียักำร	เป็นอำจำรย์พเิศษ	บรรยำยวชิำกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	และกฎหมำยทรพัย์สนิ
ทำงปัญญำ	 ทั้งระดับปริญญำตรี	 และปริญญำโท	 ท่ีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	
มหำวทิยำลยัธรุกจิบณัฑติย์	และอำจำรย์บรรยำยวชิำทรพัย์สนิทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	ของส�ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำย
แห่งเนติบัณฑิตยสภำ	 รวมท้ังยังเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในกำรสอบวิทยำนิพนธ์	 ของหลำยสถำบันทั้งในระดับปริญญำโทและ
ปริญญำเอก
	 ปัจจบุนัด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรหลำยคณะ	เช่น	รองประธำนกรรมกำรบรหิำรกองทนุประกนัชวีติ	รองประธำนกรรมกำร
บรหิำรกองทนุประกนัวนิำศภยั	กรรมกำรนโยบำยสถำบนักำรเงนิ	(กนส.)	กรรมกำรและ	Standing	Committee	ของสมำคมกฎหมำย
อำเซียนประจ�ำประเทศไทย	และที่ปรึกษำกองทุนศำสตรำจำรย์สัญญำ	ธรรมศักดิ์

เลขาธิการ คปภ. 

ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ 

(เข้ารับต�าแหน่งตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2558 ถึงปัจจุบัน)



17รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สวนที่ 2

โครงสราง

องคกร



18 รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบ

กิจการภายใน

รองเลขาธิการ

ดานกฎหมาย คดี และคุมครอง

สิทธิประโยชน

ผูชวยเลขาธิการ
สายกฎหมาย

และคดี

ผูชวยเลขาธิการ
สายคุมครอง
สิทธิประโยชน

ผูชวยเลขาธิการ
สายบริหาร

ผูชวยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ

ผูชวยเลขาธิการ
สายวิเคราะห

ธุรกิจประกันภัย

ผูชวยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ

คนกลางประกันภัย

ผูชวยเลขาธิการ
สายพัฒนา

มาตรฐานการกำกับ

ผูชวยเลขาธิการ
สายกำกับผลิตภัณฑ

ประกันภัย

ผูชวยเลขาธิการ
สายกำกับธุรกิจ
และการลงทุน

ผูชวยเลขาธิการ
สายกลยุทธ

องคกร

ผูชวยเลขาธิการ
สายสงเสริมและ
ประกันภัยภูมิภาค

รองเลขาธิการ

ดานตรวจสอบ

รองเลขาธิการ

ดานกำกับ

สถาบันวิทยาการ

ประกันภัยระดับสูง
ฝายทรัพยากรบุคคล

สำนักนายทะเบียนคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ

คณะอนุกรรมการ

ขับเคล�อนแผนพัฒนา

การประกันภัย

คณะอนุกรรมการ

สรรหา และกำหนด

คาตอบแทน

คณะอนุกรรมการ

กลั่นกรอง

งบประมาณ

คณะอนุกรรมการ

บริหารจัดการการเงิน

และทรัพยสิน

เลขาธิการ

คณะอนุกรรมการ

กฎหมาย

คณะอนุกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ

และคดี

โครงสร้าง

องค์กร



19รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบ

กิจการภายใน

รองเลขาธิการ

ดานกฎหมาย คดี และคุมครอง

สิทธิประโยชน

ผูชวยเลขาธิการ
สายกฎหมาย

และคดี

ผูชวยเลขาธิการ
สายคุมครอง
สิทธิประโยชน

ผูชวยเลขาธิการ
สายบริหาร

ผูชวยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ

ผูชวยเลขาธิการ
สายวิเคราะห

ธุรกิจประกันภัย

ผูชวยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ

คนกลางประกันภัย

ผูชวยเลขาธิการ
สายพัฒนา

มาตรฐานการกำกับ

ผูชวยเลขาธิการ
สายกำกับผลิตภัณฑ

ประกันภัย

ผูชวยเลขาธิการ
สายกำกับธุรกิจ
และการลงทุน

ผูชวยเลขาธิการ
สายกลยุทธ

องคกร

ผูชวยเลขาธิการ
สายสงเสริมและ
ประกันภัยภูมิภาค

รองเลขาธิการ

ดานตรวจสอบ

รองเลขาธิการ

ดานกำกับ

สถาบันวิทยาการ

ประกันภัยระดับสูง
ฝายทรัพยากรบุคคล

สำนักนายทะเบียนคุมครอง

ผูประสบภัยจากรถ

คณะอนุกรรมการ

ขับเคล�อนแผนพัฒนา

การประกันภัย

คณะอนุกรรมการ

สรรหา และกำหนด

คาตอบแทน

คณะอนุกรรมการ

กลั่นกรอง

งบประมาณ

คณะอนุกรรมการ

บริหารจัดการการเงิน

และทรัพยสิน

เลขาธิการ

คณะอนุกรรมการ

กฎหมาย

คณะอนุกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ

และคดี



20 รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ

เลขาธิการ	คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

ผู้บริหารระดับสูงของ

ส�านักงาน คปภ.

1



21รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นางสาววราวรรณ  เวชชสัสถ์  
รองเลขาธิการ	ด้านก�ากับ

นายตนุภัทร  รัตนพูลชัย

รองเลขาธิการ	ด้านกฎหมาย	คดี	

และคุ้มครองสิทธิประโยชน์

นายชูฉัตร  ประมูลผล

รองเลขาธิการ	ด้านตรวจสอบ
2 3 4



22 รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นายชนะพล  มหาวงษ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ	สายส่งเสริม

และประกันภัยภูมิภาค

นายสุรินทร์  ตนะศุภผล

ผู้ช่วยเลขาธิการ	

สายกลยุทธ์องค์กร

นางสาววสุมดี  วสีนนท์ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ	

สายพัฒนามาตรฐานการก�ากับ

ผู้บริหารระดับสูงของ

ส�านักงาน คปภ.

5 6 7



23รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นางคนึงนิจ  สุจิตจร 

ผู้ช่วยเลขาธิการ	

สายก�ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

นายสมชาย  ปัญญาภรณ์ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ	

สายก�ากับธุรกิจและการลงทุน

นายสมประโชค  ปิยะตานนท์ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ	

สายกฎหมายและคดี

8 9 10



24 รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นายชัยยุทธ  มังศรี 

ผู้ช่วยเลขาธิการ	

สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

นายสมเกียรติ  ปัญหา

ผู้ช่วยเลขาธิการ	

สายบริหาร

นายบันเทิง  เพ็ชรไชย 

ผู้ช่วยเลขาธิการ	

สายตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงของ

ส�านักงาน คปภ.

11 12 13



25รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นางสาวชญานิน  เกิดผลงาม

ผู้ช่วยเลขาธิการ	

สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย

นายอรรถพล  พิบูลธนพัฒนา  

ผู้ช่วยเลขาธิการ	

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

14 15



26 รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สวนที่ 3

ภาพรวมภาวะ

ธุรกิจประกันภัย

ป 2560



27รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รอบ 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม) ปี 2560

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รายงานผลการด�าเนินงานของระบบประกันภัย

และพัฒนาการที่ส�าคัญ

ภาวะธุรกิจประกันภัยไทยรอบ 12 เดือน ปี 2560

ที่มา	:	ส�านักงาน	คปภ.

ชีวิต

วินาศภัย

รวม

441,372

ลา
นบ

าท
%

498,752

เบี้ยประกันภัย 

เดือนมกราคม - ธันวาคม ป 2556 - 2560

อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัย (%YoY)

เดือนมกราคม - ธันวาคม ป 2556 - 2560

533,211 567,974 600,256

203,121 205,247 209,197 209,743 218,434

644,493 703,999 742,408 777,717 818,690

13.02 13.00 6.91 6.52 5.68

13.14 1.05 1.92 0.26 4.14

13.06 9.23 5.46 4.76 5.27

200,000
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ชีวิต

วินาศภัย
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28 รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2560	ขยายตัวร้อยละ	3.9	ปรับตัวดีขึ้นจากปี	2559	ที่ขยายตัวร้อยละ	3.3	โดยมีปัจจัย

สนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	ส่งผลให้การส่งออกสินค้าขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ	9.7	ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดในรอบ	6	ปี	

การค้าปลีกและการขนส่งคมนาคมขยายตัวร้อยละ	6.3	และ	7.3	ตามล�าดับ	การโรงแรมและการท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ	8.5	และ	

15.9	ตามล�าดับ	และปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์นั่งขยายตัวขึ้นร้อยละ	33.9	

	 (ที่มา	:	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

 ธุรกิจประกันภัยเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2560	มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง	รวมทั้งสิ้น	818,690	ล้านบาท	 เติบโตขึ้น																				

ร้อยละ	5.27	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับตรงของธุรกิจประกันชีวิต	รวมทั้งสิ้น	600,256	ล้านบาท	

ขยายตัวร้อยละ	5.68	และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย	รวมทั้งสิ้น	218,434	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	4.14	

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

2.   ผลการด�าเนินงาน

 ผลการด�าเนินงาน ปี 2560 ธุรกิจประกันภัย มีก�าไร	 (ขาดทุน)	 สุทธิ	 จ�านวน	 68,240	 ล้านบาท	 หดตัวร้อยละ	 0.50	 โดย									

ธรุกิจประกนัชีวติมรีายได้จากการด�าเนนิงาน	699,152	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	5.67	ในขณะทีม่ค่ีาใช้จ่าย	จ�านวน	644,668	ล้านบาท	

ขยายตัวร้อยละ	 7.25	 ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีก�าไรจากการด�าเนินงาน	 จ�านวน	 54,483	 ล้านบาท	 หดตัวร้อยละ	 10	 และมี													

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	จ�านวน	55,977	ล้านบาท	ขยายตัวร้อยละ	3.99	

	 ส�าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย	มีรายได้จากการด�าเนนิงาน	189,360	ล้านบาท	ขยายตวัร้อยละ	3.62	ในขณะทีม่ค่ีาใช้จ่าย	จ�านวน	

175,839	ล้านบาท	ขยายตวัร้อยละ	5.60	ส่งผลให้มีก�าไรจากการด�าเนินงาน	จ�านวน	13,521	ล้านบาท	หดตัวร้อยละ	16.71	และมี

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	จ�านวน	12,263	ล้านบาท	หดตัวร้อยละ	16.90	

ประเภท
ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย รวม

ปี 2560 
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

ปี 2560 
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

ปี 2560 
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ)

รายได้จากการด�าเนินงาน 699,152 5.67 189,360 3.62 888,512 5.23

รายจ่าย 644,668 7.25 175,839 5.60 820,507 6.89

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 54,483 -10.00 13,521 -16.71 68,004 -11.42

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 55,977 3.99 12,263 -16.90 68,240 -0.50

1. การเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย

เบี้ยประกันภัย 
(ล้านบาท)

2559 2560

Q1 Q2 Q3 Q4 ม.ค.-ธ.ค. Q1 Q2 Q3 Q4 ม.ค.-ธ.ค.

GDP	(QoQ%) 3.20 3.60 3.10	 3.00 3.30 3.30 3.70 4.30	 4.00 3.90

รวม 193,080 188,940 183,567 212,130 777,717 204,011 201,262 193,875 219,542 818,690

4.58 4.66 5.73 4.17 4.76 5.66 6.52 5.62 3.49 5.27

ประกันชีวิต 140,340 137,727 135,433 154,474 567,974 148,910 148,139 142,241 160,966 600,256

YoY% 6.06 6.11 8.36 5.73 6.52 6.11 7.56 5.03 4.20 5.68

ประกันวินาศภัย 52,740 51,213 48,134 57,656 209,743 55,101 53,123 51,634 58,576 218,434

YoY% 0.85 0.97 (1.03) 0.19 0.26 4.48 3.73 7.27 1.60 4.14
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สวนที่ 4

การดำเนินงาน

และพัฒนาการ

ที่สำคัญของ

สำนักงาน คปภ. 

ประจำป 2560
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ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินงานที่ส�าคัญตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายที่ก�าหนด                

โดยคณะกรรมการ คปภ. ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) และ

ภารกิจหลักในการก�ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส                

น่าเชื่อถือ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

และครบถ้วน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย  

	 เพือ่ให้บริษทัประกนัภยัมคีวามมัน่คง	เข้มแขง็ทางการเงนิ	ด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีณุภาพ	และเป็นทีเ่ชือ่มัน่ไว้วางใจของประชาชน	
ส�านักงาน	คปภ.	ได้ด�าเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	3	ประการ	ดังนี ้

การทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณของการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 คร้ังที่ 2              

(RBC 2 QIS 2)

	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้พัฒนากรอบการก�ากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง	 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานท่ี											
หน่วยงานก�ากับธุรกิจประกันภัยสากล	 (International	 Association	 of	 Insurance	 Supervisors	 :	 IAIS)	 ก�าหนดไว้	 เพื่อให้มี															
กฎระเบยีบด้านการก�ากบัเงนิกองทนุทีไ่ด้มาตรฐานและเหมาะสมกบัสภาพธรุกิจประกนัภัยของประเทศไทย	 และในระยะยาวจะช่วยให้
บรษิทัมคีวามมัน่คงทางการเงิน	พร้อมรองรบัการแข่งขนัในตลาดเสร	ีซึง่ในปีนี	้ส�านกังาน	คปภ.	ได้ด�าเนนิการจัดท�ากรอบการทดสอบ	
RBC	2	QIS	2	รวมถึง	Consultation	Paper	และแบบรายงานการทดสอบฯ	ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพัฒนา			
กรอบการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	 ระยะท่ี	 2	 โดยได้ก�าหนดให้เริ่มท�าการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์	 2560	 และให้											
ภาคธรุกจิน�าส่งผลการทดสอบดงักล่าวให้กบัส�านกังาน	คปภ.	ในเดอืนมถินุายน	2560	และเมือ่วนัที	่19-20	ธนัวาคม	2560	ส�านกังาน	
คปภ.	ได้จัดสัมมนาชี้แจงกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตประจ�าปี	2560	และผลการทดสอบ	RBC	2	QIS	2	ส�าหรับธุรกิจประกันชีวิต
และธุรกิจประกันวินาศภัย	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	ส�านักงาน	คปภ.	 เพื่อชี้แจงผลการทดสอบ	รวมทั้งข้อสรุปทั้งหมดที่มีการพิจารณา
ทบทวน	 ในกรอบการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	 ระยะที่	 2	 จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพัฒนากรอบการด�ารง								
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	ระยะที่	2	

ผลการด�าเนินงาน และพัฒนาการที่ส�าคัญ 

รอบ 12 เดือน ปี 2560 

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

1
เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ	 เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความม่ันคงเข้มแข็งทางการเงิน	 และมี																

ขดีความสามารถในการรบัประกนัภยั	ตลอดจนสามารถรองรบัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	โดยด�าเนนิการดงันี้
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การศึกษาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA)

	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้เปิดตัวโครงการ	“การศึกษาแนวทางประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท	(Own	Risk	
and	 Solvency	 Assessment	 :	 ORSA)”	 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีดีเพื่อให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังจากด้านเทคโนโลยี	 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนไป	 รวมถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับนวัตกรรม
ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ	ซึ่งที่ผ่านมาส�านักงาน	คปภ.	ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องนี้	 โดยมีการน�าหลักเกณฑ์ของ	Enterprise	Risk	
Management	หรือ	ERM	 เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้องตระหนัก	 ไม่ว่าจะเป็นการ
ด�ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง	การจดัท�าแผนบรหิารความเส่ียงและการทดสอบภาวะวกิฤต	ซึง่ได้มกีารจดังานสัมมนา	“ORSA	
Industry	Kick-off”	ส�าหรับธุรกจิประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย	เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2560	และวันที่	29-30	พฤศจิกายน	
2560	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	ส�านักงาน	คปภ.	เพื่อชี้แจงถึงหลักการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท	(Own	
Risk	and	Solvency	Assessment	:	ORSA)	รวมถึงการน�าเสนอ	Consultation	paper	ที่กล่าวถึงคู่มือและรูปแบบรายงาน	ORSA		
ทั้งนี้	หัวใจส�าคัญของการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน	(ORSA)	คือ	คณะกรรมการของบริษัทจะต้องใหค้วามส�าคัญ
และมส่ีวนรบัผดิชอบ	ซ่ึงกระบวนการ	ORSA	เป็นกระบวนการทีม่ปีระโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์และการตดัสนิใจในการด�าเนนิธรุกิจ	
ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์	 การบริหารความเสี่ยง	 และแผนการจัดการเงินกองทุน	 นอกจากนี้	 ยังเป็นมาตรการในการ
สื่อสารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	ซึ่งถือเป็นกระบวนการส�าคัญที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทประกันภัยในระยะยาว

การวิเคราะห์ภาพรวมเสถียรภาพธุรกิจประกันภัยไทย                

	 เนือ่งจากปัจจบุนัระบบการเงนิมกีารเชือ่มโยงกันอย่างกว้างขวางและซบัซ้อนมากขึน้	ความผันผวนของเศรษฐกจิโลกส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย	 และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน	 (Systemic	 Risk)	 และความมั่นคงของ													
ธุรกิจประกันภัยไทย	ดังนั้น	บริษัทประกันภัยจ�าเป็นต้องมีกระบวนการในการติดตามและประเมินถึงภาวะและปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่จะ
ส่งผลกระทบต่อบริษัท	 รวมถึงส�านักงาน	คปภ.	ควรที่จะต้องติดตาม	ประเมินภาวะและปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญต่อเสถียรภาพของธุรกิจ
ประกันภัยไทยอย่างสม�่าเสมอ

	 ส�านกังาน	คปภ.	จงึได้ก�าหนดให้บรษิทัประกนัชวีติและบรษิทัประกนัวนิาศภยัทกุแห่ง	ท�าการทดสอบภาวะวกิฤต	(Stress	Test)	
ในช่วงเดือนมกราคม	 -	 กุมภาพันธ์	 2560	 โดยก�าหนดสถานการณ์จากภาวะปัจจัยเส่ียงทางเศรษฐกิจมหภาคเป็น	 3	 สถานการณ	์												
3	ระดับความรุนแรง	ผลการทดสอบภาวะวิกฤตแสดงให้เห็นว่าธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยของไทยสามารถรับผลกระทบ
ทีเ่กดิจากปัจจยัทางเศรษฐกจิได้เป็นอย่างดใีนทกุสถานการณ์ทีก่�าหนด	และไม่มีแนวโน้มทีจ่ะเป็นสาเหตหุรอืส่งผลกระทบต่อเสถยีรภาพ
ของธรุกจิประกนัภยัไทย	ทัง้นี	้บรษิทัประกนัชวีติทกุแห่งสามารถด�ารงอตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทนุ	(CAR)	ให้สงูกว่าระดบั
ทีก่ฎหมายก�าหนดได้ภายใต้ทกุสถานการณ์ทีท่�าการทดสอบ	ในขณะทีธ่รุกจิประกนัวนิาศภยัได้รบัผลกระทบจากปัจจยัทางเศรษฐกจิ
มากกว่า	แต่ยังคงสามารถด�ารงเงินกองทุนได้ตามที่กฎหมายก�าหนดทุกสถานการณ์เช่นเดียวกัน

	 ทั้งนี้	 ส�าหรับการทดสอบภาวะวิกฤต	 (Stress	 Test)	 ปี	 2560	 -	 2561	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ก�าหนดสถานการณ์จากภาวะ														
ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาคตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง	โดยยังคงมีสถานการณ์ทดสอบทั้งหมด	3	สถานการณ์	3	ระดับ
ความรุนแรง	เพื่อติดตามประเมินภาวะและปัจจัยเสี่ยงส�าคัญต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัยไทยอย่างสม�่าเสมอ

การวางกรอบการทดสอบนวัตกรรมที่น�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�าหรับธุรกิจประกันภัย             

(Insurance Regulatory Sandbox)

	 ส�านกังาน	คปภ.	ในฐานะหน่วยงานก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยั	ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการยกระดบัการก�ากบัและส่งเสรมิ
ให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม	ที่เหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล	 (Ecosystem)	 เพื่อให้บริษัทประกันภัยและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงได้จัดท�าโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�า	
เทคโนโลยมีาสนบัสนนุการให้บรกิารส�าหรบัธรุกจิประกนัภัย	(Insurance	Regulatory	Sandbox)	เพือ่ให้ภาคธรุกจิประกันภัยสามารถ
ทดสอบนวัตกรรมใหม่	ที่สามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคได้จริง	ในสภาพแวดล้อมที่จ�ากัด	ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลที่อาจ
พิจารณาให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นแล้วแต่กรณี	
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	 จากการศึกษาแนวทางการทดสอบนวัตกรรมจากหน่วยงานก�ากับในต่างประเทศ	ประกอบกับ	การเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคธุรกิจ	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้น�าข้อเสนอแนะต่างๆ	 มาพิจารณา	 และจัดท�าประกาศส�านักงาน	 คปภ.	 เรื่อง	 แนวทางการเข้าร่วม
โครงการทดสอบนวัตกรรมท่ีน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�าหรับธุรกิจประกันภัย	 (Insurance	 Regulatory	 Sandbox)	
เพื่อก�าหนดกรอบแนวทางการเข้าร่วมโครงการแก่ผู้ท่ีสนใจ	 ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นบริษัทประกันชีวิตหรือวินาศภัย	 หรือ
ต้องเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย	ส�าหรับ	Startup	หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการประกันภัย	ถ้าจะเข้ามาร่วมโครงการต้องจับมือ
หาพนัธมติรทีเ่ป็นบรษิทัประกันภยัหรอืนายหน้าประกนัภยัประเภทนติบุิคคล	โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืน่ใบสมคัรพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อส�านักงาน	คปภ.	ได้ตัง้แต่วนัที	่1	มถุินายน	2560	เป็นต้นไป		ซึง่ส�านกังาน	คปภ.	ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาผู้เข้าร่วม
โครงการทดสอบนวัตกรรมท่ีน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�าหรับธุรกิจประกันภัย	 (Insurance	 Regulatory	 Sandbox)	
และคณะท�างานโครงการทดสอบนวตักรรมทีน่�าเทคโนโลยมีาสนับสนนุการให้บรกิารส�าหรบัธรุกจิประกนัภยั	 (Insurance	Regulatory	
Sandbox)	เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ	เพื่อให้ค�าปรึกษาแก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งก่อนการสมัครและระหว่างอยู่ใน
โครงการ	โดยในปี	2560	มโีครงการทีค่ณะกรรมการฯ	ให้เข้าด�าเนนิการทดสอบใน	Insurance	Regulatory	Sandbox	จ�านวนทัง้สิน้	
5	โครงการ	โดยเป็นโครงการเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์	จ�านวน	4	โครงการ	และการประกันสุขภาพ	จ�านวน	1	โครงการ

การศึกษาสภาพธุรกิจประกันภัย เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านโครงสร้างธุรกิจประกันภัย

	 คณะกรรมการ	 คปภ.	 ได้ก�าหนดแนวทางการผ่อนผันให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละ	 49	 ของจ�านวนหุ้น										
ที่มีสิทธิออกเสียงและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	หรือมีกรรมการต่างชาติได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	โดยด�าเนินการ
แบบค่อยเป็นค่อยไปใน	2	ขั้นตอน	คือ

 ขั้นตอนท่ี 1	 พิจารณาผ่อนผันให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย	 ถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละ	 49	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและ
จ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด	หรอืมกีรรมการต่างชาตไิด้เกนิกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	ในกรณเีพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงของ
บริษัทประกันภัย	 หรือเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของธุรกิจประกันภัย	 โดยมีเป้าหมายคือ	 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพมาตรฐานการ
ด�าเนินงานของธุรกิจ	 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	 เข้ามามีบทบาทในธุรกิจประกันภัยใน
ประเทศไทยมากขึ้น	เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี	และความเชี่ยวชาญให้กับธุรกิจประกันภัยไทย	รวมถึงการผลักดันให้เกิดการ
รวมกิจการ	เพือ่ปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรมประกนัภยัให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้	โดยได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	
วธิกีาร	และเงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลาการขอผ่อนผัน	และการผ่อนผนัให้มบีคุคลผูไ้ม่มสีญัชาตไิทยถอืหุน้ได้เกินกว่าร้อยละ	49	ของจ�านวน
หุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงและจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด	หรอืมกีรรมการเป็นบคุคลซึง่ไม่มสัีญชาตไิทยได้เกนิกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด	 ในกรณีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบริษัทประกันภัย	 หรือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย	 พ.ศ.	 2559												
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	18	มกราคม	2560	

 ขัน้ตอนท่ี 2	 ศกึษาแนวทางในการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในธรุกจิ	 โดยการประเมนิประสทิธภิาพของระบบประกนัภัย	
ศกึษาความต้องการด้านการประกันภยัของประชาชน	และความพอเพยีงของจ�านวนบรษิทัประกนัภัย	เพือ่ก�าหนดแนวทางการอนญุาต
ให้ผู้ประกอบธรุกจิประกนัภยัรายใหม่เข้ามาในธรุกจิประกันภยั	ในรปูแบบทีท่�าให้ระบบประกนัภยัไทยสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและสังคมได้	 ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบจ�ากัดขอบเขต	 หรือเต็มรูปแบบก็ได้	 โดยมีเป้าหมายคือ	 เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขัน	
และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในธุรกิจ

	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้ว่าจ้างทีป่รกึษาเพือ่ด�าเนนิการศกึษาสภาพธรุกจิประกนัภยั	ความต้องการท�าประกนัภยัของประชาชน	และ
ช่องว่างในระบบประกันภัยไทย	 รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตของหน่วยงานก�ากับดูแลในประเทศต่างๆ	 เพื่อเป็นข้อมูล							
ในการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการก�าหนดแนวทางการออกใบอนุญาตใหม่ในธุรกิจประกันภัยไทย
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การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�าปี 2560 (CEO Insurance Forum 2017) 

	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย	ประจ�าปี	2560	(CEO	Insurance	Forum	2017)		โดย
มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายวิสุทธ์ิ	 ศรีสุพรรณ)	 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม	 เม่ือวันที่	 19	 เมษายน	 2560													
ณ	โรงแรมพลาซ่า	แอทธินี	กรุงเทพ	การประชุมดังกล่าวเป็นการผนึกก�าลังร่วมกันระหว่างส�านักงาน	คปภ.	กับภาคธุรกิจประกันภัย	
เพ่ือเป็นเวทีในการส่ือสารทิศทางและนโยบายในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย	 รวมถึงระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์						
ด้านการประกันภัย	 ระหว่างผู้บริหารส�านักงาน	 คปภ.	 ภาคธุรกิจประกันภัย	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เป็นเรื่องของบริบทใหม่กับ						
การขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	 และส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลในอุตสาหกรรมประกันภัยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม	
ผ่านการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	โดยในการประชุมฯ	มีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้	

	 กลุ่มที่	1	การพัฒนากฎหมายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยในยุคดิจิทัล	
	 กลุ่มที่	2	การก�ากับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยด้วย	Regulatory	Sandbox	
	 กลุ่มที่	3	การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�าธุรกิจประกันภัย	และ
	 กลุ่มที่	4	การยกระดับการก�ากับพฤติกรรมทางตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	

	 ซ่ึงผลจากการประชุมในครั้งน้ี	 ได้น�ามาปรับปรุงในร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัย	 ในเรื่องที่เกี่ยวกับ											
การฉ้อฉลประกันภัย	 รวมถึงออกประกาศส�านักงาน	 คปภ.	 เรื่อง	 แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�าเทคโนโลยี											
มาสนบัสนนุการให้บรกิารส�าหรบัธรุกจิประกนัภยั	(Insurance	Regulatory	Sandbox)	เป็นต้น	นอกจากนีท้กุความคิดเหน็	ข้อสงัเกต	
และข้อเสนอแนะที่ได้รับ	ส�านักงาน	คปภ.	ได้น�ามาบูรณาการเพื่อปรับปรุงการด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับ
อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยให้มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า	 โดยค�านึงถึงความสมดุล	 ความยืดหยุ่น	 และการปรับตัวให้เหมาะสม	
รวมทั้งการท�างานในเชิงรุก	เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย	และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อไป
ในอนาคต		

การส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยสามารถใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsource)

	 ส�านกังาน	คปภ.	ได้ออกประกาศส�านักงาน	คปภ.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขการข้ึนทะเบยีนกจิกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	
การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการของบุคคลภายนอก	 และการรับรองระบบสารสนเทศ	 พ.ศ.	 2560	 จ�านวน	 2	 ฉบับ	 (ส�าหรับ
ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย)	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	25	พฤษภาคม	2560	ทั้งนี้	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของ
บรษิทั	โดยเปิดโอกาสให้ใช้บรกิารจากบคุคลภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	และเป็นการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ
ต้นทุน	

การประชุมกรรมการบริษัทประกันภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 ส�านักงาน	คปภ.	ให้ความส�าคัญและเห็นถึงความจ�าเป็นของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในธุรกิจประกันภัย	เนื่องจากการมีระบบ
บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	จะเป็นกลไกช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัทกุฝ่าย	และเป็นการส่งเสรมิการเตบิโต
แบบยั่งยืนให้กับธุรกิจประกันภัยในระยะยาว	 โดยในปีน้ี	 ได้มีการจัดประชุมกรรมการบริษัทประกันภัย	 เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งเลขาธิการ	 คปภ.	 ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 นโยบายของส�านักงาน	 คปภ.	 ต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
(Corporate	 Governance)	 และ	 ดร.บัณฑิต	 นิจถาวร	 กรรมการผู้อ�านวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	
บรรยายพิเศษ	 เร่ือง	 กรรมการมืออาชีพกับความส�าเร็จของธุรกิจ	 และในช่วงท้ายเป็นการเสวนาของนางสาววราวรรณ	 เวชชสัสถ์								
รองเลขาธกิารด้านก�ากับ	และนายชฉูตัร	ประมลูผล	รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ	เกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องกรรมการในธรุกจิประกนัภยั
และการบริหารความเสี่ยง	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2560	ณ	โรงแรมพลาซ่า	แอทธินี	กรุงเทพ

2

ยกระดับมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจประกันภัย	เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและ

ให้บริการที่มีคุณภาพ	 รวมถึงกรรมการ	 ผู้จัดการ	 หรือผู้มีอ�านาจในการจัดการของบริษัทประกันภัย	 มีความรู้ความ

สามารถเหมาะสมต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ	โดยด�าเนินการดังนี้
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การจัดท�าแบบประเมนิตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษทัประกันภยั เร่ือง การมส่ีวนร่วม

ในการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท

	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้จัดท�าแบบประเมินตนเอง	(Compliance	Self	-	Assessment)	ของบริษัทประกันภัย	เรื่อง	การมีส่วนร่วม
ในการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท	 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก	 คือ	 การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของ																	
คณะกรรมการบริษัทให้เข้ามาก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Corporate	Governance)	สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน	รวมถึงร่วมก�ากับ	
ตรวจสอบบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ	 โดยแบบประเมินตนเองนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น	 3	 ส่วน	
ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อที่ส�าคัญในแต่ละส่วนได้ดังนี้
	 ส่วนที่	1	การก�ากับดูแลกิจการ	โดยค�านึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
	 ส่วนที่	2	การก�ากับดูแลกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
	 ส่วนที่	3	การก�ากับดูแลกิจการด้านพฤติกรรมทางตลาด	(Market	conduct)

	 ทัง้นี	้ส�านกังาน	คปภ.	ให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่กับการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการบรษิทัข้างต้น	โดยในเบือ้งต้นได้จดัประชมุ							
คณะกรรมการบรษัิทประกันภยั	 เพือ่สือ่สารให้คณะกรรมการบรษัิทประกนัภยัทราบแนวทางการประเมนิดงักล่าว	พร้อมทัง้เปิดรบัฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัยที่มีต่อร่างแบบประเมินตนเองและเมื่อได้ปรับปรุงแบบประเมิน
ตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ส�านกังาน	คปภ.	จงึได้จดัประชมุเพือ่ชีแ้จงการตอบแบบประเมนิตนเองอกีครัง้หนึง่	โดยผลของแบบประเมนิ
ดังกล่าวจะถูกน�ามาใช้ในการก�ากับดูแลและตรวจสอบบริษัทประกันภัย	 รวมถึงจะน�ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการ							
มอบรางวลับรษัิทประกนัภยัทีม่กีารบรหิารงานดเีด่น	ประจ�าปี	2559	ซึง่มนี�า้หนกัคะแนนในส่วนของแบบประเมนิตนเองคดิเป็นคะแนน
ร้อยละ	13	ของคะแนนทั้งหมดที่ใช้ประเมินบริษัทประกันภัยดีเด่นตามประกาศส�านักงาน	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัล
บริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น	ประจ�าปี	2559	โดยในภาพรวมพบว่า	คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการก�าหนด
นโยบายก�ากบัดแูลกจิการ	มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยให้ดแูลกระบวนการทีส่�าคัญต่างๆ	เช่น	การลงทนุ	การบรหิารความเสีย่ง	
การควบคมุภายใน	 เป็นต้น	พร้อมทัง้มกีารรายงานผลของคณะกรรมการชุดย่อยให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ	นอกจากนี	้
คณะกรรมการบริษัทยังมีส่วนร่วมในการก�าหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างดี	 อย่างไรก็ตาม	 ในส่วนของการก�ากับดูแล															
ด้านพฤติกรรมทางตลาด	พบว่า	ในบางบริษัทคณะกรรมการบริษัทยังขาดความมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย	รวมถึงการติดตาม	
และประเมินผลในส่วนของการเสนอขาย	 การจัดการค่าสินไหมทดแทน	 และเรื่องร้องเรียน	 ซึ่งส�านักงาน	 คปภ.	 จะได้น�าข้อมูลจาก
แบบประเมินดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการก�ากับดูแลและตรวจสอบบริษัทประกันภัยต่อไป

การศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)

	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้										
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย	 จึงได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาท�าโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 (IT	 Audit)	 เพื่อสร้างเครื่องมือในการก�ากับดูแลและตรวจสอบบริษัทประกันภัย	 และพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานและ							
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 โดยส�านักงาน	 คปภ.	 ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายแนวทาง												
ในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	คปภ.	รวมถึงได้หารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 เพื่อขอค�าแนะน�าและหารือแนวทางการพัฒนาการ								
ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	 Audit)	 ซ่ึงภายหลังจากการหารือดังกล่าว	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ว่าจ้างบริษัท	 ดีลอยท	์																	
ทู้ช	 โธมัทสุ	 ไชยยศ	 ท่ีปรึกษา	 จ�ากัด	 เป็นท่ีปรึกษาโครงการศึกษา	 และพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ											
(IT	Audit)	และร่วมกันตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 ส�าหรบัการด�าเนนิการโครงการฯ	ส�านกังาน	คปภ.	ได้มกีารประชุมช้ีแจงรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการฯ	ในเดอืนสิงหาคม	2560	
เพือ่เป็นการสือ่สารให้ภาคเอกชนได้รบัทราบแนวทางการด�าเนินโครงการ	และตระหนกัถงึการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 พร้อมท้ังได้ขอความร่วมมือบริษัทประกันภัยในการจัดท�าแบบสอบถาม	 (Questionnaire	 Checklist)	
เกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองต้น	 เพื่อน�ามาใช้ประเมินความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประกันภัย									
โดยภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้จัดท�าร่างกรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทาง								
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การก�ากับดูแลตามความเสี่ยง	 (IT	 Audit	 -	 Risk	 Based	 Supervision)	 และคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 รวมถึง								
ได้คัดเลือกบริษัทประกันชีวิต	 และบริษัทประกันวินาศภัย	 เพื่อเป็นบริษัทน�าร่องในการเข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบตามโครงการฯ		
ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการตรวจสอบในไตรมาสที่	1	ของปี	2561

การผลักดันการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินส�าหรับ

ธุรกิจประกันภัย

	 ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ได้มีการจัดท�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทาง								
การเงนิ	โดยจะมผีลบงัคบัใช้ในปี	2562	ซึง่มผีลกระทบต่อการด�าเนนิงานและวธิปีฏบิตัทิางบัญชีของบรษิทัประกนัภยัอย่างมนียัส�าคัญ	
ส�านักงาน	 คปภ.	 จึงได้จัดต้ังคณะท�างานเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมส�าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจประกันภัย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เกิดจากมาตรฐานการรายงานทาง		
การเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิประกนัภยั	ตลอดจนเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการบงัคบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว		โดย
คณะท�างานประกอบด้วย	ส�านักงาน	คปภ.	สมาคมประกันชีวิตไทย	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
แห่งประเทศไทย	สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	และส�านักงานสอบบัญชี

	 ในเบื้องต้นคณะท�างานฯ	 ได้ร่วมพิจารณาผลกระทบจากวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 9	 ต่อธุรกิจ
ประกันภัย	 และมีมติให้สมาคมประกันชีวิตไทยจัดท�าผลกระทบเชิงปริมาณ	 เพื่อน�าเสนอต่อส�านักงาน	 คปภ.	 และจัดท�าแผนงาน			
การเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 9	 นอกจากนี้	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ยังมี									
แผนในการจัดท�าบทความเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับดังกล่าวเผยแพร่ให้ภาคธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง	 เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อไป

	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ว่าจ้างบริษัท	 ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส	 เอบีเอเอส	 จ�ากัด	 เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาและเตรียม															
ความพร้อมส�าหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและสัญญาประกันภัย	 โดยโครงการ
ดงักล่าวได้เริม่ต้นในเดอืนพฤศจกิายน	2560	มรีะยะเวลาด�าเนนิโครงการ	300	วนั	และจะเสรจ็ส้ินในเดอืนกนัยายน	2561	โดยขอบเขต
ของงานในงวดงานแรก	 มี	 2	 เรื่อง	 คือ	 ด�าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับท่ี	 9	 และ															
ฉบับอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของส�านักงาน	 คปภ.	 และผู้แทนจากบริษัทประกันภัย	 รวมถึงมีการจัดสัมมนาเพื่อสื่อสารให	้														
ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษทัประกนัภยัได้ตระหนกัถงึผลกระทบทีจ่ะเกิดขึน้	พร้อมทัง้รบัทราบถงึนโยบายการเตรยีมความพร้อมรองรบั
การบังคับใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าวจากส�านักงาน	คปภ.	ส�าหรับเรื่องที่	2	คือ	การรายงานวิเคราะห์ผลกระทบจากบริษัทประกันภัย
และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม	 IFRS	9	ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	 ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาออกแบบสอบถามและคัดเลือกบริษัทเข้าร่วม
สัมภาษณ์	 เพื่อรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย	 เพื่อจัดวางแนวทางการเตรียม														
ความพร้อม	รวมทั้งน�าเสนอผลกระทบที่อาจมีสาระส�าคัญต่อเกณฑ์การก�ากับดูแลของส�านักงาน	คปภ.	อีกด้วย	

ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

	 ส�านักงาน	คปภ.	ตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย	จึงได้ด�าเนินการดังนี้	

	 1.	 ก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�า่ในการบรหิารจดัการความเส่ียงของบรษิทัประกนัภยั	(Enterprise	Risk	Management	หรอื	ERM)	
โดยเน้นถงึบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทัในการจดัให้องค์กรมอีงค์ประกอบของการบรหิารความเสีย่งครบถ้วนตามแนวทาง
ของ	COSO	(Committee	of	Sponsoring	Organizations)	ซึ่งคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	ได้มี
มติเห็นชอบร่างประกาศ	คปภ.	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัทประกันชีวิต	และประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการบริหารจัดการ
ความเสีย่งของบรษิทัประกนัวนิาศภยั	ทัง้นีส้าระส�าคญัของประกาศดงักล่าวประกอบด้วย	วฒันธรรมการบรหิารความเส่ียง	โครงสร้าง
การก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง	 ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง	 กระบวนการบริหารความเสี่ยง	
ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยง	การรายงานการทดสอบภาวะวิกฤตและการติดตามประเมินผล	ซึ่งปลัดกระทรวง
การคลงัในฐานะประธานกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	ได้ลงนามในประกาศฯ	แล้วเมือ่วนัที	่24	กรกฎาคม	
2560	โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�าหนด	180	วัน	นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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	 2.	 ยกระดบัมาตรฐานการด�าเนนิงานและการบรหิารความเส่ียงด้านการรบัประกนัภัยและการประกนัภัยต่อของบรษิทัประกันภยั	
โดยได้มีการปรับปรุงสารัตถะของร่างประกาศ	คปภ.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกัน
วินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต	 ท้ังน้ีในเบ้ืองต้นได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ขณะนี้										
อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงร่างสารัตถะของร่างประกาศฯ	 ดังกล่าวเพิ่มเติม	 ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากภาคธุรกิจ												
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 3.	 การก�ากับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology	Risk	Management)	
ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ท�าการศึกษาเรื่องการบริหารความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และความเส่ียงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์	
(Cybersecurity)	โดยศกึษาจากมาตรฐานและแนวทางปฏิบตัขิองหน่วยงานก�ากบัดแูลสถาบนัการเงินอืน่	และองค์การมาตรฐานสากล	
(International	Organization	for	Standardization	 :	 ISO)	รวมถึงได้เข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการก�าหนด
กรอบการก�ากับดแูลการบรหิารความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและด้านภัยคกุคามทางไซเบอร์	ณ	ทีท่�าการบรษิทั	ซึง่ได้คดัเลอืก
บรษิทัประกนัภยัทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	4	บรษิทั	ทัง้นี	้ได้ด�าเนนิการร่างแนวทางปฏบิติัส�าหรบัรักษาความปลอดภยัและควบคมุ
ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และความเส่ียงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์	 ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ
เสร็จเรยีบร้อยแล้ว	ทัง้นี	้เลขาธกิารได้เหน็ชอบแนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัรกัษาความปลอดภยัและควบคมุความเสีย่งของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	(Information	Technology	Risk	Management)	และความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์	 (Cybersecurity)	ให้บริษัท
ประกันภัยน�าไปใช้ปฏิบัติเมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2560

ยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลในการด�าเนินธุรกิจ

	 ส�านกังาน	คปภ.	ได้ปรบัปรงุร่างสารตัถะของประกาศส�านกังาน	คปภ.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขในการเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับฐานะการเงิน	 และผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย	 โดยหลักการของร่างประกาศฯ	 ได้
ก�าหนดให้สอดคล้องกบัมาตรฐานของสมาคมหน่วยงานก�ากบัธรุกจิประกนัภัยนานาชาต	ิ(International	Association	of	Insurance	
Supervisors	:	IAIS)	ข้อ	ICP	20	การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	(Public	Disclosure)	และเหมาะสมกับบริบทในการด�าเนินธุรกิจ
ประกันภัยไทย	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เอาประกันภัย	 ประชาชน	 และผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจประกันภัย	 (Market	 Participants)													
มีข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ	 ผลการด�าเนินงาน	 ฐานะการเงินและความเส่ียงของบริษัทประกันภัยที่ชัดเจนเพียงพอ	ครบถ้วน		
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม	 เพื่อช่วยในการตัดสินใจท�าประกันภัย	 และการมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย																
อนัจะเป็นการยกระดบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัประกนัภยัให้มคีวามโปร่งใส	และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ทัง้นี	้ได้น�าเสนอต่อ
คณะกรรมการ	คปภ.	 เพื่อขออนุมัติหลักการของร่างประกาศ	คปภ.	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของ
บรษัิทประกนัชีวติ/บรษัิทประกนัวินาศภยั	พ.ศ.	25....	ในเดือนธนัวาคม	2560	ก่อนส่งร่างประกาศฯ	ให้ภาคธรุกจิเพือ่รบัฟังความคิดเหน็
และน�าเสนอร่างประกาศฯ	ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	คปภ.	เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง	ก่อนเสนอให้ประธาน	คปภ.	ลงนาม
ในร่างประกาศต่อไป

ยกระดับการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย 

	 ส�านกังาน	คปภ.	 ได้มกีารประชุมคณะท�างานกลัน่กรองและเสนอแนะการใช้มาตรการป้องกนั	 และแก้ไขปัญหาบรษิทัประกันภยั		
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน	 โดยมีเลขาธิการเป็นประธาน	 เพื่อพิจารณาด�าเนินการอย่างเร่งด่วน
เกี่ยวกับมาตรการก�ากับและติดตามบริษัทประกันภัย	จ�านวน	2	บริษัท	คือ	

	 1)	 คณะกรรมการ	คปภ.	ได้มมีตเิหน็ชอบให้	บรษิทั	สจัจะประกนัภยั	จ�ากดั	(มหาชน)	หยดุรับประกนัวนิาศภยัเป็นการชัว่คราว	
ตัง้แต่วนัที	่28	เมษายน	2560	เป็นต้นไป	ซ่ึงภายหลงัได้มคี�าสัง่กระทรวงการคลงัท่ี	1196/2560	ลงวนัที	่11	สงิหาคม	2560	ให้เพกิถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย	บริษัท	สัจจะประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	เนื่องจากมีฐานะการเงินไม่มั่นคง	มีการกระท�าที่
ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายประการ	ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน	

	 2)		 ด�าเนนิการตรวจสอบและมาตรการก�ากบัดแูลบรษิทัประกนัภัยในกลุ่มทีม่คีวามเส่ียงค่อนข้างสูง	 (In-Patient)	 อย่างใกล้ชดิ	
โดยมบีรษิทัประกันวนิาศภยั	1	บรษิทั	ทีต้่องมกีารตรวจสอบตดิตามความมัน่คงทางการเงนิอย่างเข้มงวด	รวมถงึสัง่การให้บรษิทัแก้ไข
ข้อบกพร่องของฐานะการเงินและการด�าเนินงาน	
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ปรับมาตรฐานราคากลางของรายการและจ�านวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทน       

ผู้ประสบภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ 

	 เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่มาตรฐานกลางของรายการและจ�านวนเงิน						
ค่ารักษาพยาบาล	ตลอดจนค่าใช้จ่ายอนัจ�าเป็นเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาลทีบ่รษัิทประกนัภยัหรอืกองทนุทดแทนผู้ประสบภยัต้องจ่าย
ให้กับผู้ประสบภัยจากรถ	ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปี	2547	ยังไม่มีการปรับปรุง	ส�านักงาน	คปภ.	จึงเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถในการประชมุครัง้ที	่1/2559	เมือ่วันที	่1	สงิหาคม	2559	ซึง่ท่ีประชมุเหน็ชอบให้มกีารแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพือ่ศกึษามาตรฐานกลางของรายการและจ�านวนเงินค่ารกัษาพยาบาลเพือ่ผูป้ระสบภยัจากรถ	โดยม	ีเลขาธิการ	คปภ.	
เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ	 ซ่ึงได้ก�าหนดแนวทางการปรับปรุงราคาค่ารักษาพยาบาล	 โดยอ้างอิงกับราคามาตรฐานค่าบริการ
ของหน่วยงานราชการ	 ประกอบด้วย	 กระทรวงสาธารณสุข	 กรมบัญชีกลาง	 และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 แต่เนื่องด้วย
กระทรวงสาธารณสขุ	และสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต	ิอยูร่ะหว่างการศกึษาปรบัปรงุและทบทวนให้มคีวามเหมาะสมเช่นเดยีวกนั	
ฉะนัน้เพ่ือเป็นการให้ประโยชน์กบัผูบ้รโิภคโดยเรว็	จงึเห็นควรให้มกีารปรบัปรงุบญัชรีาคาในบางส่วนก่อน	โดยพจิารณาในส่วนรายการ
ทีเ่ห็นว่า	มรีาคาต�า่กว่ามาตรฐานของหน่วยงานอืน่ๆ	เช่น	ส�านกังานประกนัสงัคม	กรมบญัชกีลาง	เป็นต้น	และต่อมาหากอตัรามาตรฐาน
ค่าบริการของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับใหม่มีการประกาศใช้จึงจะ								
ได้น�ามาพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนมาตรฐานราคากลางต่อไป

	 ท่ีประชมุคณะกรรมการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ	มมีตเิหน็ชอบให้มกีารปรับปรงุแก้ไขบญัชอีตัราค่ารกัษาพยาบาล	 เป็นผลให้			
มกีารออกประกาศคณะกรรมการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ	เร่ือง	มาตรฐานกลางของรายการและจ�านวนเงนิค่ารกัษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย	หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560	โดยปลัดกระทรวงการคลัง	ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	ได้ลงนามในประกาศฯ
ดังกล่าว	 ซึ่งประกาศฯ	 ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 29	 มิถุนายน	 2560	 ทั้งนี้	 มาตรฐานกลางของรายการและจ�านวนเงิน																										
ค่ารกัษาพยาบาลตามประกาศฯ	ทีม่กีารปรบัปรงุใหม่ครัง้นีแ้บ่งเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	ค่าบรกิารทางการแพทย์	และค่าบรกิารรถพยาบาล
ฉุกเฉิน	 เพื่อให้การก�าหนดรายการการรักษาพยาบาล	 และอัตราค่าบริการมีความสมบูรณ์มากขึ้น	 รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ												
สภาพการณ์ปัจจบุนัและเป็นไปตามกลไกของตลาดทีม่ต้ีนทุนเพิม่ขึน้	โดยมกีารปรบัราคารายการการรกัษาพยาบาล	เพือ่ให้ผูป้ระสบภยั
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เพิ่มขึ้น	จ�านวนทั้งสิ้น	29	รายการ	โดยไม่มีการปรับลดราคาลง	เช่น	ค่าตรวจวินิจฉัยพิเศษทางสมอง
มีการปรับเพิ่มราคาจาก	4,000	บาท	เป็น	5,000	บาท	(เพิ่มขึ้นร้อยละ	25)	ค่าบริการพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ	การพยาบาล
ส�าหรับผู้ป่วยในทั่วไปจาก	360	บาท	 เป็น	500	บาท	 (เพิ่มขึ้นร้อยละ	39)	หรือแม้กระทั่งค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน	ซึ่งก�าหนดอัตราไว้
ส�าหรับในเขตจังหวัด	 เดิมให้เบิกได้	 500	 บาทต่อครั้ง	 นอกเขตจังหวัดเบิกเพิ่มได้กิโลเมตรละ	 90	 สตางค์	 ปรับเพิ่มเป็นระยะทาง															
10	กิโลเมตร	แรก	สามารถเบิกได้	1,100	บาท	กรณีเกินกว่า	10	กิโลเมตร	คิดเพิ่มได้อีกกิโลเมตรละ	10	บาท	เป็นต้น		
 

การก�ากับตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย

	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ให้ความส�าคัญกับการท�าหน้าที่ของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ	
เพื่อดูแลให้ผู้บริโภคท่ีซ้ือกรมธรรม์ได้รับการบริการที่ดี	 รวมถึงสิทธิประโยชน์ครบถ้วนจากการประกันภัย	 โดยการจัดท�ามาตรฐาน
แนวทางการควบคมุคณุภาพการเสนอขายผลติภณัฑ์ประกนัภัย	เพ่ือพฒันาศักยภาพ	และสร้างความแขง็แกร่งให้กบัตวัแทน/นายหน้า
ประกันภัย	ให้มีจรรยาบรรณและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก�าหนด	ซึ่งได้มีการด�าเนินการดังนี้	

	 1)		 ประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย	และผู้แทนจากธนาคารพาณิชย์	จ�านวน	19	แห่ง	เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการก�ากับ
และควบคมุคณุภาพการเสนอขายผลติภณัฑ์ประกนัภัยผ่านธนาคารให้มปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้	ทีผ่่านมา
จากการสุ่มตรวจธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในพื้นที่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ได้รับทราบปัญหาและข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

3
ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย	 เพื่อให้ระบบประกันภัยมีการด�าเนินการ	 และให้

บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม	และประชาชนมีความเชื่อมั่น	โดยด�าเนินการดังนี้
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ผลติภณัฑ์ทางการเงนิของธนาคารพาณชิย์บางส่วน	รวมถงึมกีารก�าหนดมาตรการท่ีช่วยพฒันาคณุภาพการก�ากบัและควบคมุคณุภาพ
การเสนอขายผลติภณัฑ์ประกนัภัยผ่านธนาคารทีด่แีละมปีระสทิธภิาพมากขึน้	โดยมกีารประชมุรวม	3	ครัง้	เมือ่วนัที	่7	มนีาคม	2560	
วันที่	21	มิถุนายน	2560	และวันที่	13	กันยายน	2560	ณ	ส�านักงาน	คปภ.		

	 2)	 พัฒนาการรายงานข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านธนาคาร	 (Bancassurance	 Incident									
Disclosure	 :	 BID)	 ส�านกังาน	คปภ.	 ขอความร่วมมอืธนาคารพาณชิย์ให้รายงานเหตกุารณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการขายผลติภณัฑ์ประกันภยั
ผ่านธนาคารท่ีเกดิขึน้	ซึง่มผีลกระทบต่อชือ่เสยีง	ภาพลกัษณ์	และการปฏิบตังิานของธนาคาร	เช่น	กรณทีีเ่กดิเป็นข่าวและข้อร้องเรยีน
ในสือ่ต่างๆ	โดยให้รายงานข้อเทจ็จรงิในเบือ้งต้นให้กบัส�านกังาน	คปภ.	ภายใน	3	วนัท�าการนบัแต่วนัเกดิเหตหุรอืวนัทีท่ราบเหตกุารณ์	
และเมื่อธนาคารพาณิชย์รวบรวมข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วให้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้ส�านักงาน	คปภ.	 ทราบภายหลัง	 ซึ่งได้เริ่มให้
รายงานเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2560	เป็นต้นไป

	 3)		 พจิารณาแนวทางการจดัท�ารายงานการประเมนิระบบควบคมุคณุภาพการขายผลติภณัฑ์ประกนัภยัของธนาคาร	(Market	
Conduct	Annual	Statement	:	MCAS)	ซ่ึงเป็นแนวทางการประเมนิระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวกบัการขายผลติภัณฑ์ประกนัภัย
ของธนาคาร	 มีประเด็นส�าคัญอย่างน้อย	 4	 ส่วน	 คือ	 1)	 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ธนาคารเสนอขาย	 2)	 การวิเคราะห์
กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย	 เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย	 ระบบ
การตดิตามตรวจสอบเพือ่ให้เป็นไปตามแนวปฏบิตั	ิ3)	การวเิคราะห์ปัญหา/สาเหตุ	ของเรือ่งร้องเรยีนทีเ่กดิข้ึนในรอบปีทีผ่่านมา	สถติิ
เรื่องร้องเรียน	ประเด็นปัญหาข้อพิพาท	หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย		และ	4)	แนวทางในการปรับปรุง
ระบบในการควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย	 ทั้งนี้	 ได้ก�าหนดให้ธนาคารมีการน�าเสนอรายงานประเมินระบบควบคุม
คณุภาพการขายผลติภณัฑ์ประกนัภยัของธนาคาร	(MCAS)	ต่อคณะกรรมการบรหิารทีเ่ก่ียวข้องกบัการขายผลิตภัณฑ์ประกนัภยั	โดย
จะเริม่จดัท�าแบบรายงานการประเมนิระบบควบคมุคณุภาพการขายดงักล่าวในปี	2561	และน�าส่งรายงานดงักล่าวต่อส�านกังาน	คปภ.	
ภายในวันที่	30	เมษายน	2562

ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสินไหมทดแทน

	 ส�านกังาน	คปภ.	ได้จดัท�าประกาศ	คปภ.	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วธีิการ	และเงือ่นไขในการชดใช้เงนิหรอืค่าสนิไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย/สัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต	 พ.ศ.	 2559	 เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีระบบงาน							
การจัดการสินไหม	 กระบวนการพิจารณาการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย	 และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนเป็น
มาตรฐานเดยีวกนัมปีระสทิธภิาพ	สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกนัภัย	 และท�าให้จ�านวนเรือ่งร้องเรยีนหรอืข้อพพิาทด้านการประกนัภัย					
มแีนวโน้มทีล่ดลง	อนัจะส่งผลให้ประชาชนผู้เอาประกันภยัมคีวามเชือ่มัน่ต่อธรุกจิประกันภยั	โดยประกาศเมือ่วนัที	่29	มกราคม	2559	
และมีผลบังคับใช้ในวันที่	4	กันยายน	2559	เป็นต้นไป	ซึ่งจะเข้าตรวจสอบ	ณ	ที่ท�าการของบริษัทประกันภัยให้ครบทุกบริษัทภายใน
ปี	2561	โดยในปี	2559	ได้ตรวจสอบแล้วจ�านวน	6	บริษัท	และในปี	2560	ได้เข้าตรวจสอบแล้วจ�านวน	30	บริษัท		

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชดใช้เงินหรือ              

ค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทประกันภัย

	 1)	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้จัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการชดใช้เงิน
หรอืค่าสนิไหมทดแทนให้กบับรษิทัประกนัภยั	เพือ่ให้บรษิทัประกนัภยัได้รบัทราบแนวทางปฏบิตัแิละมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์	
วิธีการ	และขั้นตอนในการด�าเนินการตามประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2559	และประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการชดใช้
เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต	 พ.ศ.	 2559	 ที่ถูกต้องและปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน	 รวมทั้งเพื่อให้ทราบว่า
ประกาศทั้งสองฉบับมีบทลงโทษ	 โดยผู้ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน	 500,000	 บาท	 และถ้าเป็นกรณีการกระท�า															
ความผิดต่อเนื่อง	 ยังมีโทษปรับอีกไม่เกินวันละ	 20,000	 บาท	 ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอีกด้วย	 บริษัทประกันภัยจึงจ�าเป็นต้องปฏิบัต	ิ								
ตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	ซึ่งมีการประชุมชี้แจงเมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2560	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	ถนนรัชดาภิเษก	
กรุงเทพมหานคร
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	 ทัง้นี	้ในการประชมุดงักล่าวเป็นการประชมุเพือ่ให้บรษิทัประกนัภัยตระหนกัถงึประกาศ	คปภ.		ทัง้	2	ฉบบั	และส�านกังาน	คปภ.	
ได้เร่ิมเข้มงวดการปฏิบตัติามประกาศทัง้	2	ฉบบั	ตัง้แต่วนัที	่1	กรกฎาคม	2560	พร้อมทัง้ตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง

	 2)	 ส�านักงาน	คปภ.	บูรณาการโครงการร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย	จัดสัมมนาการปฏิบัติตามประกาศ	คปภ.	 เรื่อง	
หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขในการชดใช้เงนิหรอืค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยัของบรษิทัประกนัวนิาศภยัภายใต้โครงการ	
“สัมมนาแนวทางการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านการประกนัภยัจากผลการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาเรือ่งร้องเรยีน”	ใน	4	ภมูภิาค	จ�านวน	
4	ครั้ง	ดังนี้

	 3)	 ส�านักงาน	 คปภ.	 บูรณาการร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย	 จัดสัมมนาวิชาการ	 เรื่อง	 “การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ																
ผู้เอาประกันภัย”	 เพื่อหารือแนวทางการด�าเนินการตามประกาศ	 คปภ.	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน															
ตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต	พ.ศ.	2559	เพื่อให้การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต	และการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของบริษัท	 เป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมต่อประชาชนและผู้เอาประกันภัย	 เมื่อวันอาทิตย์ที่																
29	ตุลาคม	2560	ณ	เทวมันตร์ทรา	รีสอร์ท	จังหวัดกาญจนบุรี

วางมาตรการป้องกันและเยียวยาด้านการประกันภัยแก่ประชาชนในพื้นที่อีสาน “นครพนมโมเดล”

	 เลขาธิการ	และคณะผู้บริหารส�านักงาน	คปภ.	ได้ลงพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม	เริ่มที่จังหวัด
นครพนม	 เมื่อวันท่ี	 1	 สิงหาคม	 2560	 โดยมีการมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค	 และน�้าดื่มให้กับผู้ประสบภัยน�้าท่วม	 ผ่านนายสมชาย								
วิทย์ด�ารง	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม	เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยน�้าท่วม	ในโอกาสนี้	เลขาธิการ	คปภ.	ได้เป็น
ประธานการประชุมบรูณาการการท�างานเตรยีมการป้องกนัและช่วยเหลือภัยน�า้ท่วม	ร่วมกบัส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดนครพนม	บริษัทประกันภัย	บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากัด	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
(ธ.ก.ส.)	รวมถงึภาคธรุกจิในจงัหวดั	ซึง่จากการประชมุได้ข้อสรปุเกีย่วกับมาตรการด้านการประกันภยัเป็น	2	ส่วน	คอื	ส่วนแรกมาตรการ
ป้องกันส�าหรับพื้นท่ีท่ียังไม่ถูกน�้าท่วมเพื่อลดผลกระทบ	 และส่วนที่สอง	 มาตรการเยียวยาในพื้นที่ที่ถูกน�้าท่วมแล้ว	 เพื่อเร่งเยียวยา								
ผู้ประสบภัยและประสานความร่วมมือด้านข้อมูลการท�าประกันภัย	 การส�ารวจภัย	 และการประเมินความเสียหาย	 รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลความเสียหาย	 และติดตามเร่งรัดให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 และเป็นธรรม	 พร้อมกับได้เน้นย�้า															
ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน�้าท่วมเมื่อปี	2554	เพื่อป้องกัน
การเอาเปรียบผู้เอาประกันภัยที่รถยนต์ถูกน�้าท่วมเสียหาย	ในส่วนของเกษตรกร	ได้ขอความร่วมมือให้	ธ.ก.ส.	 เร่งประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ท่ียังไม่ถูกน�้าท่วมให้รีบท�าประกันภัยข้าวนาปี	 เพื่อบริหารความเสี่ยงภัยจากภัยน�้าท่วม	 ส่วนพื้นท่ี																								
นาที่ถูกน�้าท่วมและได้ท�าประกันภัยข้าวนาปีไว้แล้วให้เร่งส�ารวจเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเร่งด่วนต่อไป

ครั้งที่

1

ภาคกลาง	ณ	โรงแรมไมด้า	ทวารวดี	แกรนด์	

จังหวัดนครปฐม	 เมื่อวันพุธที่	 27	 กันยายน	

2560

ภาคใต้	ณ	โรงแรมบุรีศรีภู	บูติกโฮเต็ล	จังหวัด

สงขลา	เมื่อวันพุธที่	4	ตุลาคม	2560
ครั้งที่

2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ณ	 โรงแรมอวาน	ี

ขอนแก่น	แอนด์คอนเวนชนั	เซน็เตอร์	จงัหวดั

ขอนแก่น	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 9	 พฤศจิกายน	

2560

ภาคเหนือ	ณ	โรงแรมแคนทารี	ฮิลล์	เชียงใหม่	

จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันพุธที่	22	พฤศจิกายน	

2560

ครั้งที่

3

ครั้งที่

4
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย

	 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้	 เข้าใจสิทธิ	 สามารถเข้าถึงการประกันภัย	 และเลือกใช้การประกันภัย	 เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม	โดยด�าเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	3	ประการ	ดังนี้

	 1.1	 บรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานของภาครฐัและภาคเอกชน	เพือ่เสรมิสร้างความรู	้ความเข้าใจสิทธปิระโยชน์ด้านการ
ประกันภัยให้กับประชาชน	โดยการจัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยกับหน่วยงานต่างๆ	อาทิ

	 	 (1)	 สถาบันการศึกษา	และนักเรียนนักศึกษา

	 	 	 1.	 จดักจิกรรมประกวดภาพยนตร์โฆษณา	ระดบัอดุมศกึษา	ความยาวไม่เกนิ	45	วนิาท	ีเพือ่รณรงค์และประชาสัมพนัธ์
ให้ประชาชนท�าประกันภยัรถภาคบงัคบั	โดยมนีสิตินกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาจากมหาวทิยาลยัต่างๆ	ให้ความสนใจส่งผลงานเป็นคลปิ
วิดีโอเข้าประกวดเป็นจ�านวนมาก	 อาทิ	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา	และมหาวิทยาลัยศรีปทุม	วิทยาเขตชลบุรี	

	 	 	 2.	 ด�าเนินโครงการยุวชนประกันภัยในสถานศึกษา	 เพื่อปลูกฝังความรู้และความเข้าใจให้แก่เด็กและเยาวชน									
ตระหนักถึงความส�าคัญและสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย	 โดยเฉพาะการประกันชีวิตและการประกันภัยรถภาคบังคับ	 (หรือ										
การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)	 โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดและมอบรางวัลยุวชนประกันภัย	
ดเีด่นให้กบัโรงเรยีน/สถานศกึษา	และครอูาจารย์	ทีม่ผีลงานการบรูณาการการเรยีนการสอนด้านการประกนัภยั	และให้ทนุการศกึษา
แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในประเภทละครสั้น	เพลง	และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน	โดยในปี	2559	มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด
จ�านวน	620	โรงเรียน	และคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานยุวชนประกันภัยดีเด่นชนะเลิศ	ระดับจังหวัด	ระดับภาค	และ
ระดับประเทศ	ตามล�าดับ	

	 	 	 ทั้งนี้	ผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์โฆษณา	และผู้ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น	ประจ�าปี	2560	ชนะเลิศระดับ
ประเทศได้เข้ามารบัโล่รางวลั	พร้อมกบัทนุการศกึษาในพธิมีอบรางวลัประกนัภยัดเีด่นครบวงจร	ในงานวันประกนัภยั	ประจ�าปี	2560	
เมื่อวันที่	22	กันยายน	2560	ณ	ห้องบอลรูม	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

 	 (2)	 เครือข่ายภาคประชาชน

	 	 	 1.		 จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสมาชิกสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค	กรุงเทพมหานคร	ในเขตพื้นที่
ต่างๆ	ของกรงุเทพมหานคร	ในงาน	“คลนิกิ	สคบ.”	ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค	จ�านวน	5	ครัง้	ดงันี	้1)	ส�านกังาน
เขตพระโขนง	 2)	 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 บดินทรเดชา	 เขตวังทองหลาง	 3)	 คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต	 เขตบางคอแหลม																								
4)	วัดหงส์รัตนารามวรวิหาร	ถนนอิสรภาพ	เขตบางกอกใหญ่		และ	5)	วิทยาลัยทองสุข	เขตทวีวัฒนา

	 	 	 2.		 จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับกลุ่มผู้มีศักยภาพ	 ประกอบด้วย	 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมูบ้่าน	(อสม.)	กลุม่ผูน้�าชมุชนท้องถิน่	เช่น	อบต.	อบจ.	ก�านนั	ผู้ใหญ่บ้าน	กลุ่มผู้ประกอบการ	กลุ่มครวัเรอืนต่างๆ	และกลุ่มประชาชน
ที่มีศักยภาพ	 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครประกันภัย	 ให้สามารถน�าความรู้ด้านการประกันภัยไปเผยแพร่ให้แก่
ประชาชนท้องถิน่	และทีป่รกึษาให้ค�าแนะน�าเบือ้งต้น	ช่วยเหลือประชาชนผู้ทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนในการใช้สิทธปิระโยชน์จากสัญญา
ประกันภัย	รวมท้ังประชาสมัพันธ์แนะน�าส�านกังาน	คปภ.	ให้เป็นทีรู่จั้กมากขึน้	โดยในปี	2560	มผีูส้มคัรเข้าเป็นอาสาสมัครประกนัภัย	
รวมทัง้สิน้	8,790	คน

1

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย	 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง

ความส�าคญัของการประกนัภยั	และใช้ประกนัภยัเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งให้กบัชวีติและทรพัย์สนิ	ผ่านการ	

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	 และภาคเอกชน	 โดยการพัฒนาเครื่องมือ	 รูปแบบ	 วิธีการ	 และ									

สื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งได้มีการด�าเนินการดังนี้
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	 	 (3)	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

	 	 	 1.		 เข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการส�านักงาน	 คปภ.	 และกิจกรรมอบรมความรู้ให้แก่ประชาชนเครือข่ายส�านักงาน													
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ในงาน	“สคบ.	สัญจร”	ในส่วนภูมิภาค	ได้แก่	ร้อยเอ็ด	ฉะเชิงเทรา	และก�าแพงเพชร

	 	 	 2.		 เข้าร่วมจดัคหูานทิรรศการส�านักงาน	คปภ.	ในงาน	“มหกรรมการเงิน	Money	360	Xpo	2017”	ครัง้ที	่6	ระหว่าง
วันที่	24	-	26	กุมภาพันธ์	2560	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

	 	 	 3.		 เข้าร่วมจัดคูหาส�านักงาน	คปภ.	 ร่วมกับส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	 ในงาน	 “พิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MoU)	 การขับเคลื่อนร้านค้า	 และตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน”	 ในวันที่	 8	 มีนาคม	 2560																
ณ	ห้องรอยลัจบูลิี	่ชัน้	1	อาคารชาเลนเจอร์	อมิแพค็	เมอืงทองธาน	ีโดยมปีระชาชนเข้าร่วมงานจ�านวนประมาณ	3,000	คน

	 	 	 4.		 เข้าร่วมจดัคหูานทิรรศการส�านกังาน	คปภ.	และกจิกรรมส่งเสรมิความรูด้้านประกนัภยั	ในงานมหกรรมการลงทนุ
ครบวงจรแห่งปี	SET	in	the	City	กรุงเทพมหานคร	ในระหว่างวันที่	23	-	26	มีนาคม	2560	และระหว่างวันที่	16	-	19	พฤศจิกายน	
2560	ณ	รอยัลพารากอนฮอลล์	ชั้น	5	ศูนย์การค้าสยามพารากอน	

	 	 	 5.		 เข้าร่วมจดัคหูาส�านกังาน	คปภ.	และกจิกรรม
ส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจด้านการเงิน	 การลงทุน	 และ																
การประกันภัย	 ในงาน	 “มหกรรมการเงิน	 ประจ�าปี	 2560									
(Money	Expo	2017)”	ภายใต้แนวคดิ	“Financial	Innovation	
4.0	นวัตกรรมใหม่การเงิน	4.0”	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด
ความตื่นตัวในธุรกิจ	Fin	Tech	และ	Start	up	เพื่อร่วมพัฒนา
ประเทศไทยไปสู ่เศรษฐกิจดิจิทัลสมบูรณ์แบบในอนาคต								
จ�านวน	2	ครั้ง	ดังนี้	

	 	 	 				 1)	 งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ	ครั้งที่	17	(Money	Expo	Bangkok	2017)	ระหว่างวันที่	11	-	14	พฤษภาคม	
2560	ณ	อาคารชาเลนเจอร์	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

				 	 	 	 2)	 งานมหกรรมการเงนิโคราช	(Money	Expo	KORAT	2017)	จงัหวดันครราชสมีา	ระหว่างวนัที	่4	-	6	สิงหาคม	
2560	ณ	เอ็มซีซี	ฮอลล์	เดอะมอลล์	จังหวัดนครราชสีมา

	 	 	 6.		 เข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการส�านักงาน	 คปภ.	 ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ	 เรื่องความปลอดภัยทางถนน													
ครั้งที่	 13	 (13th	 Thailand	 Road	 Safety	 Seminar	 :	 Invest	 for	 Sustainable	 Road	 Safety)	 เมื่อวันที่	 6	 ธันวาคม	 2560																						
ณ	 ห้องประชุมไบเทค	 บางนา	 นอกจากน้ัน	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้เข้ารับรางวัล	 Prime	Minister	 Road	 Safety	 Awards	 2017													
องค์กรแบบอย่างด้านความปลอดภัยทางถนน	 ที่มีผลการด�าเนินงานต่อเน่ืองเป็นที่ประจักษ์	 ซ่ึงได้รับเกียรติจาก	 นายสุธี	 มากบุญ	
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	เป็นประธานมอบรางวัล	
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	 1.2	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	

	 	 1)	 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ประจ�าปี	 2560	 เนื่องจากในช่วงเทศกาล																					
วันหยุดยาวของทุกๆ	ปี	พบว่า	ประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติมาก	ส�านักงาน	คปภ.	ห่วงใย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเห็นความส�าคัญของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเน่ือง	พร้อมกับ
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง	 จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมประกันภัย								
จดักจิกรรมแถลงข่าวเปิดตวัโครงการ	เมือ่วนัที	่3	เมษายน	2560	ณ	ส�านกังาน	คปภ.	เพือ่สร้างกระแสให้เกดิการรบัรู	้กระตุน้จติส�านกึ
ในการขับขี่ปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร	 รวมถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ	 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ระบบการประกันภยัให้มากยิง่ขึน้	อาทเิช่น	การประกนัภยัรถตาม	พ.ร.บ.	คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ	พ.ศ.	2535	และการประกนัภัย
อุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ	(ไมโครอินชัวรันส์)	“ประกันภัย	100”	และ	“ประกันภัย	222”	กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยส�าหรับเด็ก	
โดยมีบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย	 จ�านวน	 7	 บริษัท	 ร่วมมอบหมวกนิรภัยเด็กให้โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด	 จ�านวน	 8	 โรงเรียน	 รวมทั้งส้ิน	 1,200	 ใบ	 และกิจกรรมให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต	์										
พร้อมเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องและหลอดไฟฟรี	เป็นต้น

	 	 2)		 ส�านักงาน	คปภ.	ได้ออกมาตรการต่างๆ	เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนตามนโยบายรัฐบาลในการ
ลดการสญูเสยีจากอบุตัเิหตทุางถนน	 และส่งเสรมิการท�าประกนัภัยให้มากขึน้	 เช่น	 มาตรการลดเบีย้ประกนัภัยให้แก่ผู้เอาประกนัภยั									
ที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในรถยนต์	 (CCTV)	 มาตรการสนับสนุนให้ประชาชนจัดท�าประกันภัยรถยนต์ตามเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์	 (กรมธรรม์เมาไม่ขบั)	 เพือ่รบัส่วนลดค่าเบีย้ประกันภยั	 มาตรการ	 “รถชนแล้วถ่ายรปูไว้				
แยกได้ไม่ต้องรอ”	 รวมถึงจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ	 (ไมโครอินชัวรันส์)	 จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง	 100	 บาท	
หรือ	222	บาท	ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุดถึง	100,000	บาท	และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ	5,000	บาท

	 	 3)	 จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยในภูมิภาคในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่	 เช่น															
ร่วมตัง้ศนูย์ปฏบิติัการร่วมป้องกันและลดอุบตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่	เพือ่อ�านวยความสะดวกในการให้บรกิาร
ข้อมลูและให้ค�าปรกึษาด้านการประกนัภยั	ให้ความร่วมมอืสนบัสนนุแก่หน่วยงานของจงัหวดัในพืน้ทีท่ี่ส�านกังาน	คปภ.	ตัง้อยู	่ประสาน
และประชุมเครือข่ายประกันภัยในพื้นที่เฝ้าระวังและสนับสนุนข้อมูลด้านการประกันภัย	 การจัดการสินไหมทดแทนให้กับประชาชน	
หากมีเหตุหรือความจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการเยียวยาช่วยเหลือด้านการประกันภัย

   	 การจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี	 2560	 ด้วยการประกันภัย	
“สงกรานต์ปีนี้เดินทางสุขใจ	 ด้วยการประกันภัย”	 เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจพลัส	
(ประกันภัย	222)	ระหว่างวันที่	 8	 -	12	 เมษายน	2560	ทั้งใน						
ส่วนกลาง	 ณ	 สถานีรถไฟกรุงเทพหัวล�าโพง	 และสถานีขนส่ง
หมอชิต	ในส่วนภูมิภาค	ณ	สถานีรถไฟในส่วนภูมิภาค	12	แห่ง	
และสถานีขนส่งผู้โดยสารในส่วนภูมิภาค	60	แห่ง
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	 1.3	 ส�านักงาน	คปภ.	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและสมาคมประกันวินาศภัยไทย	

	 	 จัดท�าโครงการประกันภัยข้าวนาปีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2559	เป็นต้นมา	และมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ส�านักงาน	
คปภ.	ด�าเนนิการจัดอบรมความรู้ประกนัภยัส�าหรบัการประกนัภยัข้าวนาปี	(Training	for	the	trainers)	พร้อมกบัสือ่สารประชาสัมพนัธ์
โครงการดังกล่าว	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ	และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร	
เพ่ือให้ผูท้ีผ่่านการอบรมน�าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพืน้ทีไ่ด้อย่างถกูต้องและทัว่ถงึในลักษณะสร้างเครอืข่ายและองค์ความรู้
เกีย่วกบัหลกัการประกนัภยัข้าวนาปี	การบรหิารความเส่ียงด้วยการประกนัภัย	โดยเฉพาะเงือ่นไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกนัภยั
ข้าวนาปี	 ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทนและหลักการพิจารณาการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ					
กรณีเหตุฉุกเฉิน	ทั้งนี้	การจัดอบรมความรู้ประกันภัย	(Training	for	the	Trainers)	ส�าหรับการประกันภัยข้าวนาปี	ประจ�าปี	2560”	
จ�านวน	9	ครั้ง	โดยมีผู้เข้ารับการอบรม	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	2,026	คน	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 ครั้งที่	1	 จังหวัดขอนแก่น	ในวันที่	8		พฤษภาคม		2560	ณ	โรงแรมพูลแมน	ขอนแก่น	ราชา	ออคิด	จังหวัดขอนแก่น

 ครั้งที่	2	 จังหวัดนครสวรรค์	ในวันที่	23	พฤษภาคม	2560	ณ	โรงแรมแกรนด์ฮิลล์	รีสอร์ทแอนด์สปา	จังหวัดนครสวรรค์											

 ครั้งที่	3	 จังหวัดสุโขทัย	ในวันที่	7	มิถุนายน	2560	ณ	โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	จังหวัดสุโขทัย

 ครั้งที่	4	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	ในวันที่	14	มิถุนายน	2560	ณ	โรงแรมซันธารา	เวลเนส	รีสอร์ท	แอนด์	โฮเต็ล	จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ครั้งที่	5	 จังหวัดเพชรบุรี	ในวันที่	20	มิถุนายน	2560	ณ	โรงแรมลองบีช	ชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	โดยมีผู้เข้ารับการอบรม

 ครั้งที่	6	 จังหวัดบุรีรัมย์		ในวันที่	27	มิถุนายน	2560	ณ	โรงแรมเทพนคร	จังหวัดบุรีรัมย์	

 ครั้งที่	7	 จังหวัดร้อยเอ็ด	ในวันที่	3	กรกฎาคม	2560		ณ	โรงแรมเพชรรัชต์	จังหวัดร้อยเอ็ด	

 ครั้งที่	8	 จังหวัดสกลนคร	ในวันที่		18	กรกฎาคม	2560	ณ	โรงแรม	เอ็ม	เจ	เดอะมาเจสติค	จังหวัดสกลนคร	

 ครั้งที่	9	 จังหวัดสงขลา	ในวันที่	21	สิงหาคม	2560	ณ	โรงแรมบุรีศรีภู	บูติกโฮเต็ล	จังหวัดสงขลา	
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	 1.4	 จดังานสปัดาห์ประกนัภยั	ประจ�าปี	2560	(Insurance	
Expo	 2017)	 ภายใต้แนวคิด	 “เทคโนโลยีประกันภัย	 เช่ือมต่อ
โอกาสและความท้าทาย	 เพื่ออนาคตไทย”	 (InsurTech												
Connect	:	Opportunities	and	Challenges	for	Thailand	
Future)	 	 เพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประกันภัยทั้ง		
ภาครัฐและภาคเอกชนได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันท่ีจะท�าให้
ประชาชนตระหนกัถึงความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งและ
สร้างหลกัประกนัความมัน่คงทางเศรษฐกิจให้กบัตนเอง	ครอบครวั	
และธุรกิจการค้าการลงทุน	 รวมท้ัง	 ยังเป็นการประชาสัมพันธ	์					
ผลงานด้านประกันภัยตามนโยบายของรัฐบาลท่ีประชาชน											
ทกุภาคส่วนได้รบัประโยชน์	โดยงานส่วนแรกทีจ่ดัขึน้ในวนัที	่22	
กันยายน	2560	เป็น	“พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร”	(Prime	Minister’s	Insurance	Awards)	ซึ่งในปีนี้นายกรัฐมนตรี
ได้มอบหมายให้นายอภิศักดิ์	 ตันติวรวงศ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ	
“โอกาสและความท้าทายของเทคโนโลยีประกันภัยสู่อนาคตประเทศไทย”	 พร้อมทั้งให้เกียรติมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร	
รางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์กับส�านักงาน	คปภ.	และระบบการประกันภัย

	 	 ในส่วนทีส่องเป็นส่วนของ	Insurance	Expo	2017	มกีารน�าเสนอแนวคดิเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงในเศรษฐกจิยคุดจิทิลั
และเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจประกันภัยให้ทันกับยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกับนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย
แบบครบวงจรครัง้แรกในประเทศไทย	รวมทัง้มกีจิกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัเทคโนโลยปีระกนัภัยจากคณะวทิยากรผู้เช่ียวชาญช้ันน�า
จากต่างประเทศ	ระหว่างวันที่	22	-	24	กันยายน	2560	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

	 	 ส�าหรับผลของการจัดงาน	 “สัปดาห์ประกันภัย”	 ประจ�าปี	 2560	 ในครั้งนี้	 ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานจ�านวน		
43,431	 คน	 มียอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยช่วง	 3	 วันที่จัดงาน	 รวมทั้งส้ิน	 12,665	 ฉบับ	 แบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต	 จ�านวน											
5,253	ฉบับ	และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย	จ�านวน	7,412	ฉบับ	โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น	628	ล้านบาท	แบ่งเป็นเบี้ยประกัน
ชีวิต	จ�านวน	571	ล้านบาท	เบี้ยประกันวินาศภัย	57	ล้านบาท	ส�าหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงาน
สัปดาห์ประกันภัย	 คือ	 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์	 รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ	 และกรมธรรม์ประกันสุขภาพ															
ตามล�าดับ	ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุด	คือ	กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์	กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุ	 และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ	 ตามล�าดับ	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่	 ให้ความสนใจและตระหนักถึง
ความส�าคญัของการท�าประกนัภยัมากข้ึน	โดยปัจจยัทีด่งึดูดประชาชนให้เข้าชมงานในคร้ังนี	้คอื	การซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัในราคาถกู
ที่มีส่วนลดสูงสุดถึงร้อยละ	30	และการแสดงนวัตกรรมด้านการประกันภัยใหม่ๆ	

	 1.5	 โครงการ	คปภ.	เพื่อชุมชน	เป็นโครงการน�าร่องในเชิงรุกที่จะใช้วิธีขับเคลื่อนองค์กร	คปภ.	ไปสู่ประชาชน	โดยมีเป้าหมาย
หลกัทีต้่องการให้ประชาชนในชมุชนต่างๆ	ของประเทศ	มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการประกนัภยัและสทิธปิระโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกนัภยั	ตลอดจนเกดิความตระหนกัรูถ้งึความจ�าเป็นและประโยชน์ของการประกนัภยั	และสามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเส่ียงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม	พร้อมกันนี้ได้แนะน�าภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ
ส�านกังาน	คปภ.	รวมถึงช่องทางการเข้าถึงบรกิารของส�านกังาน	คปภ.	เพือ่ให้ประชาชนทราบและเกดิความเชือ่มัน่ต่อระบบประกนัภยั	
โดยได้มีการลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย	 รวมทั้งเยี่ยมชมวิถีชีวิต	 ความเป็นอยู่	 การประกอบอาชีพของ										
ผู้คนในชุมชน	 เพื่อรับทราบสภาพปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่	 ซ่ึงส�านักงาน	 คปภ.	 จะน�าข้อมูลที่ได้รับของแต่ละชุมชน																
ไปปรบัปรงุและพฒันาผลติภณัฑ์ประกนัภยัให้มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนมากยิง่ขึน้	พร้อมกนันีย้งัได้จดัทมีรบัเรือ่ง
ร้องเรียนและทีมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยในลักษณะ	mobile	unit	ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน	อีกทั้งจะสนับสนุนให้
ภาคธรุกจิประกนัภยัทัง้บรษิทัประกันชีวติ	บรษิทัประกันวนิาศภยั	ตวัแทน/นายหน้าประกนัภยัจดักจิกรรมในรปูแบบต่างๆ	ทีจ่ะมส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนของประเทศมากขึ้น	 ท้ังน้ี	 โครงการ	 คปภ.	 เพื่อชุมชน	 ได้มีกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ	 ที่ชุมชน																		
ตลาดน�้าคลองลัดมะยม	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	4	ตุลาคม	2560	และกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับคัดเลือก	จ�านวน	5	ชุมชน	
ดังนี้	
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	 1.		 ชุมชนบ้านบางพลับ	ต�าบลบางพรม	อ�าเภอบางคนที	จังหวัดสมุทรสงคราม	
	 2.		 ชุมชนบางหลวง	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	
	 3.		 ชุมชนวัดจ�าปา	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ		
	 4.		 ชุมชนบ้านต้นตาล	อ�าเภอเสาไห้	จังหวัดสระบุรี	
	 5.		 ชุมชนไทยพวน	อ�าเภอบางพลี	จังหวัดนครนายก			

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย

	 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความหลากหลาย	 สอดคล้องกับสภาพความเส่ียงและความต้องการของประชาชนที่ทันต่อ
สถานการณ์	 ส�านักงาน	 คปภ.	 จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�าหรับประชาชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มี								
รายได้น้อย	 และผู้ด้อยโอกาสท่ีมีความต้องการความคุ้มครองจากการประกันภัย	 ทั้งยังช่วยลดความเหล่ือมล�้าทางสังคมอีกทางหนึ่ง	
จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ	ดังนี้

 1)  การประกันภัยส�าหรับรายย่อย (Micro insurance) ส�าหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

	 	 กรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับรายย่อย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง	 สามารถเข้าถึงระบบ
ประกนัภัยได้อย่างทัว่ถึง	และช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนให้กบัครอบครวัหรอืคนทีอ่ยูข้่างหลงั	รวมทัง้ส่งเสรมิให้การประกนัภยัมส่ีวน
ช่วยเหลอืประชาชนและสงัคมมากข้ึน	ลกัษณะส�าคญัของกรมธรรม์ประกนัภยัส�าหรบัรายย่อย	คอื	เบีย้ประกนัภยัไม่สงู	ความคุม้ครองเป็น
แบบง่าย	ไม่ซับซ้อนและมีจ�านวนเงินคุ้มครองไม่สูงมาก	กรมธรรม์ประกันภัยเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย	การจ่ายเบี้ยประกันภัยตาม
ลักษณะของรายได้	(รายวัน/รายเดือน/รายปี)	ขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก	มีเงื่อนไขข้อยกเว้นน้อยที่สุด

	 	 ส�านกังาน	คปภ.	ร่วมกบัสมาคมประกนัชวีติไทย	และ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย	 ได้มีนโยบายในการส่งเสริม												
การประกนัภยัส�าหรับ	รายย่อย	(ไมโคร		อนิชวัรนัส์)	ตามโครงการ	
“ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ	 (ไมโครอินชัวรันส์)”	 ซึ่งได้
ด�าเนนิการโครงการครัง้แรก	โดยเริม่เปิดขายในช่วงเทศกาลปีใหม่	
พ.ศ.	2559	ซึ่งในปีนี้	 ได้มีกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย	 (ไมโคร
อินชัวรันส์)	 ประเภทใหม่เพ่ิมขึ้น	 โดยคุ้มครองอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์แบบพิเศษ	 เรียกว่า	 “กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ	 พลัส”	 หรือ	 “ประกันภัย	 222”																		
ที่ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้พัฒนาข้ึนใหม่	 คุ ้มครองกรณีเสียชีวิต											
สญูเสียอวยัวะจากอบุตัเิหตใุห้ความคุม้ครองสงูสดุ	100,000	บาท	

2
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง          

ได้ด�าเนินการดังนี้



46 รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

กรณกีารถกูฆาตกรรม	ลอบท�าร้ายร่างกายและ/หรอืขณะขบัขีห่รือโดยสารรถจกัรยานยนต์ให้ความคุม้ครองสงูสดุ	50,000	บาท	พร้อม
เพิม่ความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลจากอบุติัเหตไุม่เกนิ	5,000	บาทต่อปี	ด้วยเบีย้ประกนัภัยเพียง	222	บาท

 2)  ลดเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจร้อยละ 5 - 10 ให้กับรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV

	 	 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน	 ประเทศไทยมีสถิติผู ้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสองของโลก	 และ
กรุงเทพมหานครยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดเป็นอันดับต้นๆ	 ของโลก	 สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งเกิดจากการขาดวินัย
จราจร	และไม่เคารพกฎหมายของผู้ขับขี่	ซึ่งการสร้างวินัยจราจร	นอกจากเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจแล้ว	การให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง	 ท�าให้หลายภาคส่วนมีข้อเสนอแนะว่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	 ที่ติดตั้งกับรถมีส่วนส�าคัญ							
ในการตรวจสอบวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน	 ตลอดจนเป็นหลักฐานส�าคัญในการยืนยันถึงการกระท�าความผิด	 ซึ่งนอกจากจะ											
ช่วยให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง	ไม่กล้าฝ่าฝืนกฎจราจรแล้ว	ยังช่วยป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย		

	 	 ส�านกังาน	คปภ.	จงึได้หารอืกบัฝ่ายทีเ่กีย่วข้องรวมทัง้ภาคธรุกจิประกนัภัย	โดยมข้ีอสรปุว่าเหน็ควรใช้มาตรการด้านประกันภยั
ช่วยจูงใจให้มีการติดตั้งกล้อง	 CCTV	 ไว้ในรถยนต์มากขึ้น	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่ประชาชน	 และช่วยลดอุบัติเหตุ								
บนท้องถนนลงได้	นอกจากนี้	หลักฐานการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกได้โดยกล้องติดรถยนต์	ยังสามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่า
สินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	 ส�านักงาน	คปภ.	จึงได้มีค�าสั่งนายทะเบียนที่	 8/2560	 เรื่อง	 ให้ใช้อัตราเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์	 ส�าหรับรถยนต์ที่ติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	 ที่ติดตั้งกับรถยนต์	 ซึ่งจะท�าให้ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้ง	
กล้อง	 CCTV	 ได้รับส่วนลดจากเบ้ียประกันภัยส�าหรับการท�าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	 ร้อยละ	 5-10	 ของเบ้ียประกันภัยสุทธ	ิ							
ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่3	มนีาคม	2560	เป็นต้นไป	โดยผูเ้อาประกนัภยัต้องแสดงหลกัฐานภาพถ่ายการตดิตัง้ระบบกล้องโทรทศัน์
วงจรปิด	(CCTV)	ทีต่ดิตัง้กบัรถยนต์คนัทีเ่อาประกันภยัในเวลาท�าสญัญาประกนัภยั	และต้องตดิตัง้ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกนัภัยด้วย	

 3) มาตรการห้ามแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

	 	 จากสถิติข้อมูลพบว่า	สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่พบอันดับต้นๆ	คือ	การเมาแล้วขับ	เนื่องจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ท�าให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง	ซึ่งที่ผ่านมาส�านักงาน	คปภ.	ประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน	อาทิ
เช่น	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	มูลนิธิเมาไม่ขับ	คณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน	
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ฯลฯ	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์	ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางและมาตรการต่างๆ	เพื่อลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน	แต่ผลลัพธ์ที่ได้	ยังไม่สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มากนัก	จึงจ�าเป็นต้องหามาตรการใหม่ๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง	 และหนึ่งในกลไกส�าคัญคือการใช้มาตรการทางด้านประกันภัยอย่างเต็มศักยภาพเพื่อ
ช่วยลดอุบัติเหตุ

	 	 จากการศกึษาข้อมลูต่างๆ	ทัง้ข้อเทจ็จรงิ	ข้อกฎหมาย	รวมทัง้รบัฟังข้อเสนอแนะต่างๆ	เกีย่วกบัข้อด	ีข้อเสีย	อย่างรอบคอบ
แล้ว	ส�านักงาน	คปภ.	เหน็วา่	การปรบัแก้ขอ้ยกเวน้ในกรมธรรม์ประกนัภัยรถยนตเ์รื่องลดปริมาณแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบกก�าหนด	จะเป็นผลดีต่อประชาชนมากกว่า	โดยจะเป็นมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการรณรงค์เมาไม่ขับและช่วย
สนับสนุนความปลอดภัยทางถนน	 ตามแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน	 อันจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ														
บนท้องถนนอย่างเป็นรปูธรรม	ดงันัน้	ส�านกังาน	คปภ.	จงึได้ออกค�าส่ังนายทะเบยีนที	่11/2560	เรือ่ง	ให้แก้ไขแบบ	ข้อความกรมธรรม์
ประกันภัย	และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย	โดยสาระส�าคัญของค�าสั่งนายทะเบียน	คือ	กรณีที่ผู้ขับขี่รถเอาประกันภัย
ภาคสมัครใจ	 มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า	 50	 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์	 ประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินจากกรมธรรม์	แต่ในส่วนของผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่เอาประกันภัยดังกล่าวยังคง
ได้รับความคุ้มครอง	 บริษัทประกันภัยของรถคันที่เอาประกันภัยที่เป็นฝ่ายผิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคคลภายนอก										
ที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	ทั้งนี้	บริษัทประกันภัยจะไปเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากผู้ขับขี่ที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า	50	มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อไป	ซึ่งค�าสั่งนี้	มีผลใช้บังคับส�าหรับการท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัท
ประกันภัย	 ตั้งแต่วันท่ี	 1	 มิถุนายน	 2560	 เป็นต้นไป	 ทั้งนี้เพื่อให้ส�านักงาน	 คปภ.	 และบริษัทประกันภัยได้มีระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน	 และให้บริษัทประกันภัยได้มีเวลาเตรียมความพร้อมในการปรับแก้เอกสาร															
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ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย	 ตลอดจนความพร้อมด้านข้อมูลที่จะต้องแจ้งให้ผู ้เอา														
ประกันภัยทราบ	เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	ทั้งนี้	การปรับเปลี่ยนปริมาณแอลกอฮอล์
ดังกล่าว	ไม่กระทบต่อความคุ้มครองของการประกันภัยรถภาคบังคับ	(พ.ร.บ.)

 4)  การประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)

	 	 ส�านกังาน	คปภ.	มนีโยบายส่งเสรมิให้บรษิทัประกนัภยัพฒันาผลติภณัฑ์ประกนัภยัทีจ่ะช่วยรองรบัความเสีย่งจากการจูโ่จม
หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์	 หรือเรียกว่า	 การประกันภัยไซเบอร์	 (Cyber	 Insurance)	 ซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อ			
ความเสียหายทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้ทุกประเภท	 ไม่ว่าจะเป็น	 ผู้ผลิตสินค้า	 ผู้ให้บริการประเภทต่างๆ								
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินซ่ึงมีความเสี่ยงภัยในระดับสูง	 โดยจะให้ความคุ้มครองทั้งในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้เอา
ประกันภัย	(First	Party)	และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก	(Third	Party)	ซึ่งเกิดขึ้นกับข้อมูลของลูกค้าสูญหายหรือถูกโจรกรรมไป	

	 	 นอกจากนี้	 จากสถานการณ์การระบาดมัลแวร์เรียกค่าไถ่	WannaCry	และ	Petwrap	 ได้ส่งผลกระทบกับประเทศต่างๆ			
ในวงกว้าง	ส�านกังาน	คปภ.	ได้ก�าหนดมาตรการรบัมอืภยัคกุคามในสองระดบั	คอื	ในระดบัขององค์กร	เบือ้งต้นได้จดัท�าแนวทางปฏบิตัิ
ในการป้องกนัมลัแวร์ภายในองค์กรและสัง่การให้	ส�านกังาน	คปภ.	ทัว่ประเทศ	ด�าเนนิการตามแนวปฏิบัตดิงักล่าวอย่างเคร่งครดั	และ
เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัและป้องกนัภยัคกุคามทางคอมพิวเตอร์ทีอ่าจเจาะเข้ามาในระบบของส�านกังาน	คปภ.	ระดบัทีส่องเป็นมาตรการ
ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย	ส�านักงาน	คปภ.	ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	และได้ประสานไปยังสมาคมประกัน
ชีวิตไทย	 และสมาคมประกันวินาศภัยไทย	 แจ้งเวียนบริษัทสมาชิกให้เฝ้าระวัง	 และเตรียมการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกัน													
การรับมือกบัภยัคุกคามทางคอมพิวเตอร์	 รวมท้ังส่ือสารให้พนกังานและประชาชนทราบแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเหมาะสม	
และขอให้รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังต่อส�านักงาน	คปภ.	เป็นระยะๆ	

 5)  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส�าหรับผู้โดยสารแพ 

	 	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส�าหรับผู้โดยสารแพเป็นครั้งแรกของประเทศไทย	 โดยเป็น	
กรมธรรม์ภาคสมคัรใจเพือ่ให้ความคุม้ครองอบุตัเิหตจุากการใช้แพ	โดยจะคุม้ครองผูโ้ดยสารซึง่เป็นนกัท่องเทีย่วให้ได้รบัความคุม้ครอง
ในขณะทีอ่ยูบ่นหรอืในแพ	รวมทัง้ผูท้ีก่�าลงัขึน้หรอืลงแพ	เว้นผู้ควบคุมแพ	กรณเีสียชีวติ	การสูญเสียมอื	เท้า	หรอืสายตา	หรอืทพุพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง	 100,000	 บาทต่อคน	 และค่ารักษาพยาบาล	 หากเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน	 15,000	 บาทต่อคน									
เบี้ยประกันภัยอยู่ช่วงระหว่าง	100	-	150	บาทต่อคน	ทั้งนี้	สามารถซื้อความคุ้มครองให้รวมถึงผู้ควบคุมแพเพิ่มเติมได้	

 6)  กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

		 		 ส�านักงาน	 คปภ.	 ร่วมกับกรมเจ้าท่า	 และสมาคมประกันวินาศภัยไทย	 โดยคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	 ได้อนุมัต	ิ
“กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า”	 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
เจ้าของเรือที่ขอรับใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า	 ได้มีการท�าประกันภัยเพื่อ
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต	ร่างกาย	และทรัพย์สิน	รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการใช้เจ็ตสกี	โดยแบ่ง
ความคุ้มครองออกเป็น	3	ส่วน	ส่วนแรกความเสียหายต่อผู้ใช้เรือ	กรณีสูญเสียชีวิต	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	รวมถึงการสูญเสียมือ	
หรือเท้า	 หรือตา	 หรือสูญเสียสมรรถภาพในการใช้มือ	 หรือเท้า	 หรือตาทั้งสองข้าง	 ได้รับความคุ้มครอง	 50,000	 บาทต่อคน	 และ												
ในกรณีสูญเสียมือ	หรือเท้า	หรือตา	หรือสูญเสียสมรรถภาพในการใช้มือ	หรือเท้า	หรือตาข้างเดียว	ได้รับความคุ้มครอง	30,000	บาท
ต่อคน	โดยจะได้รบัค่ารกัษาพยาบาลต่ออบุตัเิหต	ุตามทีจ่่ายจรงิแต่ไม่เกนิ	15,000	บาทต่อคน	ส่วนทีส่องความรบัผดิต่อบคุคลภายนอก	
กรณีเสียชีวิต	 สูญเสียอวัยวะ	 หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	 ได้รับความคุ้มครอง	 50,000	 บาทต่อคน	 ค่ารักษาพยาบาล	 ได้รับความ
คุ้มครองตามที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	15,000	บาทต่อคน	และความเสียหายต่อทรัพย์สิน	ได้รับความคุ้มครองตามที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	
25,000	บาทต่อครัง้	ซึง่การจดัท�ากรมธรรม์ฯ	นี	้เป็นการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบันกัท่องเทีย่วและประชาชนว่าในกรณทีีไ่ด้รบัอบุตัเิหตุ
จากเจ็ตสกี	จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างครบถ้วน	อีกทั้งจะช่วยเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ	
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 7)  กรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับผู้ขอวีซ่าประเภท Long Stay

	 	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย	หารือการจัดกรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับผู้ขอวีซ่าประเภท	 Long	
Stay	เพือ่รองรบันโยบายตามมตคิณะรฐัมนตร	ีและจดัท�าหลักเกณฑ์ส�าหรบักรมธรรม์ประกันภัยส�าหรบัผู้ขอวซ่ีาประเภท	Long	Stay	
พร้อมทั้งกระบวนการท�างานที่เกี่ยวข้อง	 และเข้าประชุมการด�าเนินงาน	 เพื่อรองรับประกาศกระทรวงมหาดไทย	 เรื่อง	 การอนุญาต	
ให้คนต่างด้าวบางจ�าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ	 ส�าหรับผู้ที่ประสงค์เข้ามาพ�านักระยะยาว	 เมื่อวันที่	 6	 และ	 12	
กรกฎาคม	2560

 8)  เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
วัตถุอันตราย (ร.ย.ต.) 

	 	 ส�านกังาน	คปภ.	ได้ร่วมกับสมาคมประกนัวนิาศภัยไทย	ในการจดัท�าเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความ
รับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตราย	 (ใช้ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์)	 เพื่อรองรับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	
เรื่อง	การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย	พ.ศ.	2559	ลงวันที่	14	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	ซึ่งก�าหนดให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งวัตถุอันตรายต้องจัดท�าประกันความเสียหายที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่ท�าการขนส่งซึ่งประกอบไปด้วย

	 	 1)		 การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	พ.ศ.	2535

	 	 2)		 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	 ที่มีความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	 ไม่น้อยกว่า											
สองล้านบาทส�าหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง

	 	 3)		 การประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายอนัเป็นผลมาจากอบุตัเิหตทุ�าให้เกดิการรัว่ไหล	การระเบดิ	หรอืการตดิไฟของ
วัตถุอันตรายที่ท�าการขนส่งทุกกรณี	ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขจัดเคลื่อนย้าย	บ�าบัด	บรรเทาความเสียหาย	รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่
สภาพเดิม	 หรือสภาพท่ีใกล้เคียงกับสภาพเดิม	 ซ่ึงรวมถึงความเสียหายแก่ส่ิงแวดล้อม	 สัตว์	 พืช	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 ทรัพย์สินของ
แผ่นดิน	หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ	โดยมีจ�านวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าห้าล้านบาทส�าหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง

	 	 	 โดยก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นช่วง	 ขั้นต�่า	 -	 ขั้นสูง	 (ตั้งแต่ร้อยละ	 0.1	 -	 1.0	 ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย												
ซึ่งเท่ากับเบี้ยประกันภัยตั้งแต่	5,000	-	50,000	บาท)

	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้ออกประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย	การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย	
การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต	โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2560	และประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการออก
กรมธรรม์ประกันภัย	การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย	การชดใช้เงินและค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย	โดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2560	ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังได้ลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560	และเผยแพร่
ในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2560	ทั้งนี้	ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อพ้น	180	วันนับแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา	 ซ่ึงประกาศอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว	 ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย	 การออกกรมธรรม์ประกันภัย	 โดยวิธีการทาง
อเิลก็ทรอนกิส์	 ตลอดจนการชดใช้เงนิตามสญัญาประกนัชวีติโดยวธิกีารทางอเิล็กทรอนกิส์	 ซึง่จะช่วยท�าให้ประชาชนเข้าถงึประกนัภยั
มากขึ้น	และนอกจากนี้	บริษัทเล็กๆ	ที่ไม่มีช่องทางการจ�าหน่าย	ก็สามารถเข้าถึงประชาชนได้	ท�าให้เกิดกลไกตลาดและการแข่งขัน
มากขึ้น

3 ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน	โดยได้ด�าเนินการดังนี้	
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน

	 เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัตสูง	 โดยด�าเนินการผ่าน
กลยุทธ์ที่ส�าคัญ	3	ประการ	ดังนี้

การวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก�ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย

	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้จัดท�าแผนการผ่อนคลายการก�ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย	 และอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยต่างๆ	 โดย																			
ในขณะน้ีอยู่ระหว่างปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบ้ียประกันภัย	 ส�าหรับการประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ	 และส่งเสริม	
ให้มีการจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยแบบมาตรฐาน	เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทน�าไปปรับใช้	โดยได้ด�าเนินการดังนี้

 1. การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง อยูร่ะหว่างการหารอืกบัสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	 ในการก�าหนดอัตราเบีย้ประกนัภัย
เฉพาะขัน้สงู	ส�าหรบัการประกนัภยัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ	การประกนัภยัตวัเรอื	และการประกนัภยัการขนส่งสนิค้าภายใน
ประเทศ

 2. การประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคลและการประกนัภยัสขุภาพ	ปรบัปรงุกรมธรรม์ประกนัภยัอบุติัเหตุส่วนบคุคล	และอตัรา
เบี้ยประกันภัยแบบอัตโนมัติ	(File	&	Use)	กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศแบบอัตโนมัติ	(File	&	Use)	และกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส�าหรับธุรกิจน�าเท่ียวและมัคคุเทศก์	 ตามที่ได้หารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย	 โดยขณะน้ีอยู่ระหว่าง
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย	ก่อนออกค�าสั่งนายทะเบียนเพื่อประกาศใช้ต่อไป

 3. การประกันอัคคีภัยและการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) มีการพิจารณาปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย										
ซึ่งต่อมาเลขาธิการ	 คปภ.	 ในฐานะนายทะเบียนได้ออกค�าสั่งนายทะเบียน	 3	 ฉบับ	 ลงวันที่	 10	 เมษายน	 2560	 	 ได้แก่	 ค�าสั่ง																				
นายทะเบียนที่	14/2560	เรื่อง	แก้ไข	 เปลี่ยนแปลง	อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัย	ส�าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย	
ค�าสั่งนายทะเบียนที่	15/2560	เรื่อง	แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย	(รายปี)	ส�าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย	ส�าหรับที่อยู่
อาศัย	และค�าสั่งนายทะเบียนที่	16/2560	เรื่อง	แก้ไข	เปลี่ยนแปลง	อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย	และอัตราเบี้ยประกันภัย	การประกัน
ภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส�าหรับการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามค�าสั่งนายทะเบียนข้างต้นแบ่งออกเป็น		2	ส่วน	คือ

  (1)	 การประกนัอัคคภียัส�าหรบัอตุสาหกรรม	(นอกเหนอืจากทีอ่ยูอ่าศัย)	กรณจี�านวนเงนิเอาประกนัภยัต�า่กว่า	50	ล้านบาท	
จะมีการปรับลดอัตราเบ้ียประกันอัคคีภัยร้อยละ	 10	 ทุกลักษณะภัย	 และกรณีจ�านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่	 50	 ล้านบาทขึ้นไป								
ไม่มีการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต�่า	โดยก�าหนดเฉพาะอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นสูงที่ร้อยละ	2.375	เท่านั้น

	 	 (2)		การประกันอัคคีภัยส�าหรับท่ีอยู่อาศัย	 ซึ่งมีจ�านวนกรมธรรม์ประกันภัยมากที่สุด	 เมื่อเทียบกับกลุ่มลักษณะภัยอื่น								
รวมถึงเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้เอาประกันภัยจ�านวนมาก	 และมีความเสียหายที่เกิดขึ้นในอัตราส่วนที่ต�่า	 โดยเห็นได้จากในปี	 2558		
ได้มกีารขยายความคุม้ครองภยัธรรมชาตสิ�าหรบัการประกนัอคัคีภยัทีอ่ยูอ่าศยั	จ�านวน	4	ภยั	ได้แก่	ภยัน�า้ท่วม	ภยัลมพาย	ุภยัแผ่นดนิไหว	
และภัยลูกเห็บ	 ในวงเงินจ�ากัดความรับผิดไม่เกิน	 20,000	 บาท	 ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราค่าสินไหมทดแทนสูงขึ้นได้ในอนาคต	 ดังนั้น									
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการท�าประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น	จึงได้มีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย
ส�าหรับที่อยู่อาศัยลงร้อยละ	15	โดยการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าว	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2560		

 4.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด อยู่ระหว่างปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบบมาตรฐาน	 ได้แก่	 กรมธรรม์ประกันภัย
ส�าหรับเงิน	 กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ	 และกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม	 และจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัย	 Contract	Work	
Insurance	ฉบับภาษาไทยแบบมาตรฐานและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัย

1

เสรมิสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการก�ากับผลติภณัฑ์ประกันภยั	โดยผ่อนคลายกรอบการ

ก�ากบัราคาและผลติภณัฑ์ประกนัภยัให้มคีวามยดืหยุน่และองิกลไกตลาดมากขึน้	(Detariffication)	เพือ่ให้ประชาชน

ได้รับประโยชน์จากราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกันภัย	 และธุรกิจประกันภัยมีความสามารถในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ตามความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญของตนเอง	โดยด�าเนินการดังนี้
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3

ส่งเสริมการเชือ่มโยงตลาดประกันภยัในภมูภิาคอาเซียน เพือ่ให้ธุรกจิประกนัภัยไทย	มบีทบาทต่อการ

รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 มีความสามารถพร้อมรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้	 และ													

เป็นศูนย์กลางการประกันภัยที่ส�าคัญในภูมิภาคอาเซียน	โดยด�าเนินการดังนี้

การปรับปรุงตารางมรณะไทย

	 ในช่วงทีผ่่านมา	บริษทัประกันชีวติและภาคธรุกจิได้ใช้อตัรามรณะตามตารางมรณะไทย	2551	ซึง่เป็นข้อมูลสถติกิารรับประกนัภยั
ระหว่างปี	2547	-	2551	ในการค�านวณอัตราเบี้ยประกันภัยและมูลค่าต่างๆ	ส�าหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ	
เนื่องจากตารางมรณะไทย	2551	มีความล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน	ส�านักงาน	คปภ.	จึงได้รวบรวมสถิติ
การรับประกันชีวิตมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงตารางมรณะไทย	 รวมถึงได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจประกันภัย	
พร้อมกับประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงตารางมรณะไทยร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยและบริษัท	Munich	 Re	 ซ่ึงเป็นบริษัท							
ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถิติ	 โดยเมื่อวันที่	 31	 สิงหาคม	 2560	 นายทะเบียนได้ลงนามในค�าส่ังนายทะเบียนที่	 57/2560										
เรื่อง	ให้ใช้ตารางมรณะไทยปี	2560	โดยตารางมรณะใหม่นี้มีผลบังคับใช้ส�าหรับอัตราเบี้ยประกันภัยของแบบประกันชีวิตที่ยื่นขอรับ
ความเหน็ชอบตัง้แต่	1	กนัยายน	2560	เป็นต้นไป	จากการปรบัปรงุตารางมรณะใหม่นีจ้ะท�าให้ประชาชนสามารถซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิตทั้งประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรมในอัตราที่ถูกลง	ประหยัดค่าเบี้ยประกันชีวิตได้สูงสุดถึงร้อยละ	35	ท�าให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อประกันชีวิต

	 1)		 ระบบการย่ืนขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการประกันชีวิต	 (Insurance				
System	for	Electronic	Rate	and	Form	Filing	:	I-SERFF)	อยู่ระหว่างการทดสอบระบบจริงกับบริษัทประกันชีวิต	และปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และจัดท�าร่างประกาศนายทะเบียนฯ	 และประกาศหลักเกณฑ	์								
เพิ่มเติมส�าหรับการให้ความเห็นชอบแบบอัตโนมัติ	 ซ่ึงสมาคมประกันชีวิตไทยจะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ส�านักงาน	 คปภ.	
พิจารณา

	 2)		 ระบบการยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการประกันวินาศภัย	 (Insurance	
System	for	Electronic	Rate	and	Form	Filing:	I-SERFF	II)	ได้จัดท�าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว	และได้มีการจัดอบรมการใช้งาน
ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย	และสมาคมประกันวินาศภัยไทย	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2560	โดยขณะนี้บริษัทได้น�าส่งข้อมูลกรมธรรม์
ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบเข้าสู่ฐานข้อมูล	ควบคู่กับระบบเดิมต่อไป

	 1)	 ประชุมหารือร่วมกับ	Mr.	 Phung	 Ngoc	 Khanh,	
Director	General	(Insurance	Commissioner),	Insurance	
Supervisory	Authority	(ISA),	กระทรวงการเงนิของสาธารณรฐั
สงัคมนยิมเวยีดนาม	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่เสรมิสร้างความร่วมมอื
ด้านการพัฒนาการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและการพัฒนา
อุตสาหกรรมประกันภัยระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจ
ประกนัภยัของทัง้สองประเทศและแลกเปลีย่นความเหน็ด้านการ
พฒันาธรุกิจประกันภยัร่วมกนั	รวมทัง้ก�าหนดแนวทางการจดัท�า

2

พัฒนาการก�ากับและกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการก�ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย	 และลดอุปสรรคและความล่าช้าในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

ผลติภัณฑ์ประกนัภัย	โดยส�านกังาน	คปภ.	ได้พฒันาระบบสารสนเทศด้านการขอรับความเห็นชอบอตัราเบีย้ประกันภยั	

และแบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันภัย	 เพื่อรองรับปริมาณการขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย											

ทีม่ากขึน้	โดยพฒันาระบบให้รองรบัการขอรบัความเหน็ชอบผลิตภัณฑ์ประกนัภัยทัง้แบบอตัโนมตั	ิ(File	&	Use)	และ

แบบปกติ	 อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบให้ครอบคลุมถึงระบบการจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการให้

ความเห็นชอบแบบครบวงจร	ดังนี้
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บันทึกความเข้าใจ	(MoU)	ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	และหารือเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยของไทย	ขยายการ
ลงทุนในเวียดนามมากขึ้น	เมื่อวันที่	16	มกราคม	2560	ณ	กรุงฮานอย	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 2)	 ประชุมร ่วมกับ	 Dr.	 Sonephet	 Inthavong,												
Deputy	 Director	 General,	 State	 Owned	 Enterprises	
Management	 and	 Insurance	 Department	 (SOEMID),	
Ministry	of	Finance	(รองอธบิดกีรมการประกันภยั)	พร้อมด้วย
คณะเจ้าหน้าที	่SOEMID	และบริษทัประกนัภยัของไทยทีไ่ปลงทนุ
ใน	 สปป.	 ลาว	 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการ
ก�ากบัดูแลธรุกิจประกันภยั	ระหว่างสองหน่วยงานในอนาคต	และ
การพฒันาอตุสาหกรรมประกนัภยัระหว่างหน่วยงานก�ากบัดแูล
ธุรกิจประกันภัยของท้ังสองประเทศ	 และแลกเปลี่ยนความรู	้
ความคิดเห็น	ประสบการณ์ทางด้านประกันภัย	 เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้ธรุกจิประกนัภยัไทยทีม่คีวามเข้มแขง็	สามารถขยายการลงทนุ
ใน	 สปป.	 ลาว	 ในวันที่	 13	 มีนาคม	 2560	 ณ	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 3)	 เข้าพบหารอืกบั	Ms.	Thipphakone	Chanthavongsa,	
Vice	Minister	กระทรวงการเงิน	สปป.ลาว	โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือหารอืเกีย่วกบัความร่วมมอืในการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยั
ในด้านต่างๆ	อย่างต่อเนือ่งระหว่างส�านกังาน	คปภ.	และกระทรวง
การเงนิ	โดยมปีระเดน็ต่างๆ	ทีส่�าคญั	ได้แก่	การขบัเคลือ่นภารกจิ
ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสองหน่วยงาน	 การสนับสนุน								
การฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงการเงิน									
เพือ่น�าไปประยกุต์ใช้กับประเทศของตนเองอย่างเหมาะสม	และ
ความร่วมมอืในการแลกเปลีย่นข้อมลูทางด้านประกนัภยั	 ในวนัท่ี	
15	มนีาคม	2560	ณ	กระทรวงการเงนิ	นครเวยีงจนัทน์	สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 4)	 เข้าพบ	 Ms.	 Khamphay	 Vithasay,	 Director									
General,	 State	Owned	 Enterprises	Management	 and	
Insurance	 Department	 (SOEMID)	 เพื่อหารือในประเด็น												
ทีเ่กีย่วกบัการให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุ	SOEMID	ทางด้าน
วิชาการ	 การสร้างระบบท่ีดีในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย		
การส่งเจ้าหน้าที่จากส�านักงาน	 คปภ.	 ไปบรรยายให้ความรู	้								
ด้านการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้แก่	 SOEMID	 กระทรวง		
การเงิน	สปป.	ลาว	และการส่งเจ้าหน้าทีจ่าก	SOEMID	กระทรวง
การเงิน	สปป.	ลาว	มาอบรม	ณ	ส�านักงาน	คปภ.	 ในวันที่	 15	
มีนาคม	 2560	ณ	 กระทรวงการเงิน	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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	 6)	 ลงนามในบนัทกึความเข้าใจ	(MoU)	ร่วมกบั	Dr.	Mey	
Vann,	 Director	 General,	 General	 Department	 of															
Financial	 Industry	 กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน	 ซึ่งเป็น
หน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	 โดยมี	 H.E.	 Madam	
Nguon	 Sokha	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและ							
การเงิน	ประเทศกัมพูชา	ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน	ซึ่งการลงนาม	
MoU	 ในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ							
เสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการก�ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของ									
ทัง้สองประเทศ	รวมทัง้ความร่วมมอืทางด้านวชิาการ	แลกเปล่ียน
ข้อมลูทางด้านประกนัภยัตามกรอบของกฎหมาย	เพือ่ส่งเสรมิให้
ตลาดประกนัภยัมคีวามมัน่คง	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ของทัง้สองประเทศ	เมือ่วนัที	่7	กรกฎาคม	2560	ณ	กรงุพนมเปญ	
ประเทศกัมพูชา

	 7)	 ลงนามในบันทึกความเข้าใจ	 (MoU)	ร่วมกับ	Autoriti	Monetari	Brunei	Darussalam	(AMBD)	ประเทศบรูไน	โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความร่วมมอืด้านการพัฒนาการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภัย	และการพฒันาอตุสาหกรรมประกนัภยัระหว่าง
หน่วยงานของทั้งสองประเทศ	เมื่อวันที่	15	กันยายน	2560

	 5)	 ประชุมหารือร่วมกับ	 Dr.	 Mey	 Vann,	 Director	
General,	 General	 Department	 of	 Financial	 Industry	
กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน	 และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศกัมพูชา	 เพื่อเจรจาและ
ลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MoU)	เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
ก�ากับดูแลด้านการประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 และ											
จะช่วยให้มกีารแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิเหน็	และแนวทางการ
ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	 รวมถึงการก�ากับดูแลเกี่ยวกับช่อง
ทางการขายประกนัภยัผ่านธนาคาร	เมือ่วนัที	่3	พฤษภาคม	2560	
ณ	กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา

	 8)	 การประชุมหารือระหว่างส�านักงาน	 คปภ.	 กับ													
Mr.	Zaw	Naing,	Director	General,	Financial	Regulatory	
Department	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการก�ากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย	 และการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยระหว่าง							
หน่วยงานของทั้งสองประเทศ	 และแลกเปล่ียนความคิดเห็น							
ด้านการพัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกัน	 นอกจากนี้	 มีการหารือ
ถึงแนวทางการจัดท�าบันทึกความเข้าใจ	 (MoU)	 ร่วมกัน	 เพื่อ								
ขับเคล่ือนความร่วมมือในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 และส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้	 ความ									
คิดเหน็	 ประสบการณ์	 การช่วยเหลือทางด้านวิชาการ	 ในวันที่											
11	ธันวาคม	2560	ณ	Ministry	of	Planning	and	Finance		
กรุงเนปิดอว์	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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	 9)	 	 ลงนามในบันทึกความเข ้าใจ	 (MoU)	 ร ่วมกับ																	
Mr.	Muhammad	 Bin	 Inbrahim	 ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่ง
ประเทศมาเลเซีย	(Bank	Negara	Malaysia	:	BNM)	เมื่อวันที่	
18	 ธันวาคม	 2560	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ							
ทางด้านวชิาการ	และแลกเปลีย่นข้อมลูทางด้านประกนัภัยทีเ่ป็น
ประโยชน์ในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยระหว่างกัน	 รวมถึง
จัดอบรมแลกเปล่ียนความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 เพ่ือยกระดับ
บุคลากรประกันภัย	 ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

	 1)		 เลขาธิการ	คปภ.	 และคณะได้เข้าประชุมหารือกับ	Mr.	 Kazumasa	 Fukada,	Managing	Director	of	 the	General	
Insurance	Association	of	Japan	(GIAJ)	และ	Mr.	Momoru	Otsubo,	General	Manager	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสมาคม
ประกันวินาศภัยประเทศญี่ปุ่น	 ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านประกันภัยในอนาคต	 ซ่ึงนับเป็นความร่วมมือ
ระหว่างส�านกังาน	คปภ.	และ	GIAJ	ประเทศญีปุ่่น	ในการแลกเปลีย่นความรู	้ความคิดเหน็ทางด้านการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยัและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560	ณ	ส�านักงาน	คปภ.

	 2)		 ส�านักงาน	 คปภ.	 เป็นเจ้าภาพจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบันวิจัยและการฝึกอบรมด้านการประกันภัย																	
แห่งอาเซียน	The	ASEAN	Insurance	Training	and	Research	Institute	หรือ	AITRI	ภายใต้หัวข้อ	เรื่อง	Risk	Based	Capital	
Framework	for	Insurers	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสริมสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการด�ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเส่ียง	ข้อก�าหนด
ความเพยีงพอของการด�ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง	บทบาทของนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัในการด�ารงเงนิกองทนุตามระดบั
ความเสี่ยง	 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยและความสัมพันธ์ต่อการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงจาก
วิทยากรที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลในการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้	มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า	40	คน	ประกอบด้วย	ผู้แทน
จากหน่วยงานก�ากบัดแูลธุรกจิประกันภยั	อาท	ิกมัพูชา	เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	อนิโดนีเซยี	เคนยา	สปป.	ลาว	มาเลเซีย	สาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมา	เนปาล	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	คปภ.	ระหว่างวันที่	18	-	21	เมษายน	2560	ณ	โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัล	ลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร	

	 3)		 เลขาธิการ	 คปภ.	 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม	 NAIC-OECD-OIC	 Joint	 Roundtable	 on	 Insurance	 and															
Retirement	 Saving	 in	 Asia	 เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย	
การพัฒนาการก�ากับดูแลด้านความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย	 การเข้าถึงบริการด้านประกันภัยและ									
การพัฒนาตลาดประกันภัย	การออกแบบผลิตภัณฑ์การออมเงินเพื่อวัยเกษียณ	(Retirement	saving)	เทคโนโลยีทางการเงินในด้าน
ประกันภัย	 (FinTech	 in	 insurance)	 รวมถึงประเด็นอื่นๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 ในงานเดียวกันเลขาธิการ	 คปภ.	 ได้ให้เกียรติเป็นประธาน							
คณะผู้อภิปรายกลุ่ม	ในหัวข้อการพัฒนาตลาดประกันภัยและการเข้าถึงบริการด้านประกันภัยของประชาชน	ระหว่างวันที่	20	-	21	
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กนัยายน	2560	ณ	โรงแรม	Park	Hyatt	กรงุเทพมหานคร	โดยการประชมุในครัง้นี	้ส�านกังาน	คปภ.	เป็นเจ้าภาพร่วมกบั	Organisation	
for	Economic	Co-operation	and	Development	(OECD)	และ	National	Association	of	Insurance	Commissioners	(NAIC)	
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ	กว่า	90	ราย	ประกอบด้วย	ผู้แทนจากหน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	ผู้แทนจากภาคธุรกิจประกันภัย
ของประเทศต่างๆ	อาทิ	สหรัฐอเมริกา	ฝรั่งเศส	สวิตเซอร์แลนด์	นิวซีแลนด์	ตุรกี	จีน	ญี่ปุ่น	อินเดีย	ศรีลังกา	ปาปัวนิวกินี	เกาหลีใต้	
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	สิงคโปร์	บรูไน	กัมพูชา	สปป.	ลาว	และมาเลเซีย	 เป็นต้น	รวมถึงมีผู้แทนจากหน่วยงานของประเทศไทย						
เข้าร่วมการประชุม	ได้แก่	กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	สมาคมประกันชีวิตไทย	และสมาคมประกันวินาศภัยไทย	และบริษัท
ประกันภัยต่างๆ

	 4)	 เลขาธิการ	 คปภ.	 และคณะผู้แทนส�านักงาน	 คปภ.	 ได้เข้าพบและร่วมประชุมหารือกับ	 Mr.	 Mori	 Nabuchika,																							
Commissioner	(Financial	Service	Authority,	Japan	:	FSA)	และผู้บริหารระดับสูงของ	FSA	ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจ
ประกนัภยัของประเทศญีปุ่น่	เพือ่ขับเคลือ่นความร่วมมอืตามบนัทกึความเข้าใจทีเ่คยท�าร่วมกนั	โดยประเดน็ส�าคญัทีม่กีารหารอื	ได้แก่	
แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพในการก�ากบัดแูลอตุสาหกรรมประกนัภัยในยคุอนิชวัร์เทค	แนวทางการจดัการเกีย่วกบัปัญหาการจูโ่จม
ทางไซเบอร์	แนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์	ปัญหาการก�ากับดูแลการขายประกันผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์	ฯลฯ	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2560	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น

	 5)		 เลขาธกิาร	คปภ.	และคณะผูบ้รหิาร	ได้เข้าร่วมประชมุ
กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานก�ากับดูแลประกันภัยของ
ประเทศสิงคโปร์	 หรือ	Monetary	 Authority	 of	 Singapore	
(MAS)	 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ด้านการประกันภัย	กฎระเบียบในการก�ากับดูแลการประกันภัย
อิเล็กทรอนิกส์	การให้ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวกับ
ดิจิทัล	 การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	 และ	 IT	 Audit									
รวมถึงนวัตกรรมการประกันภัยดิจิทัลผ่านทาง	 Regulatory	
Sandbox	เมื่อวันที่	12	มิถุนายน	2560	ณ	ประเทศสิงคโปร์

	 6)		 เลขาธิการ	คปภ.	และคณะผู้แทนส�านักงาน	คปภ.	ได้เข้าหารือกับ	Mr.	John	Leung,	CEO	ของ	Insurance	Authority	
of		Hong	Kong	SAR,	the	People’s	Republic	of	China	(IA)	ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ากับภาคประกันภัย	เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์	 รวมถึงผลการประเมิน
ภาคการเงิน	 (Financial	Sector	Assessment	Program	 :	FSAP)	และแนวทางการก�ากับดูแลเชิงมหภาคของฮ่องกง	ซึ่งประเมิน	
เสร็จสิ้นไปแล้วในปี	2557	ในวันที่	8	กันยายน	2560	ณ	เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
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	 7)		 เลขาธิการ	คปภ.	และคณะผู้แทนส�านักงาน	คปภ.	เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านประกันภัย	ครั้งที่	3	(The	
3rd	China-ASEAN	Summit	Forum	on	Insurance	Cooperation	and	Development)	ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการประกันภัย
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 (China	 Insurance	 Regulatory	 Commission	 หรือ	 CIRC)	 โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือ														
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนะในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันความรุดหน้าของเทคโนโลยีและภูมิทัศน์ทางธุรกิจ
ประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกระแสโลก	 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานก�ากับธุรกิจประกันภัยจากภูมิภาคเอเชียและ
อาเซียน	 รวม	 8	 ประเทศ	 ได้แก่	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ไทย	 พม่า	 ฟิลิปปินส์	 เวียดนาม	 สปป.ลาว	 บังกลาเทศ	 และศรีลังกา																		
ในระหว่างวันที่	6	-	7	กันยายน	2560	ณ	นครหนานหนิง	แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

	 8)		 เลขาธิการ	คปภ.	และคณะผู้แทนส�านักงาน	คปภ.	ได้
เข้าร่วมการประชุมประจ�าปีสมาคมผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ	ครั้งที่	24	(24th	IAIS	Annual	Conference)	ระหว่าง
วันที่	2	-	3	พฤศจิกายน	2560	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศ
มาเลเซีย	โดยมสีมาคมหน่วยงานก�ากับธรุกิจประกนัภยันานาชาต	ิ
(International	 Association	 of	 Insurance	 Supervisors	 :	
IAIS)	 เป็นเจ้าภาพร่วมกับธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย	
(Bank	Negara	Malaysia	:	BNM)	ซึ่งถือเป็นครั้งส�าคัญที่	 IAIS	
เลอืกจดัประชมุในภมูภิาคเอเซยีน	โดยการประชมุมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปล่ียนความคดิเหน็ด้านมาตรฐาน
การก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	 และทราบความคืบหน้าการ
ด�าเนินการต่างๆ	 ของสมาคมฯ	 ซ่ึงผลสรุปการประชุมที่ส�าคัญคือ	 การให้ความเห็นชอบมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจระดับสากล	
(Insurance	 Core	 Principles)	 ที่มีการปรับปรุงให้เข้มข้นขึ้นในหลายด้าน	 ได้แก่	 การประกันภัยต่อ	 และการก�ากับดูแลพฤติกรรม
ตลาด	(Market	conduct)	รวมถึงมีประเด็นการหารือด้านต่างๆ	ทั้งการพัฒนามาตรฐานการก�ากับดูแล	การส่งเสริมความรู้ด้านการ
เงินแก่ผู้บริโภค	การส่งเสริมการเข้าถึงด้านการประกันภัย	และการน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคประกันภัย	เป็นต้น

	 9)		 เลขาธิการ	 คปภ.	 และคณะผู้แทนส�านักงาน	 คปภ.	 ได้รับเชิญจาก	 Governor	 Choe	 Heungsik	 ผู้ว่าการ	 Financial									
Services	Supervision	(FSS)	หน่วยงานก�ากับดูแลภาคการเงินของประเทศเกาหลี	เพื่อประชุมร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือในการ
ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	และเข้าร่วมสัมมนา	“International	Fintech	Seminar	 :	Fintech	Landscape	and	Supervisory	
Challenges”	 ซ่ึงการจัดสัมมนาคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งหน่วยงานภาคก�ากับและภาคเอกชน	 ท�าให้ได้รับข้อมูลและ												
ความคิดเห็นเชิงลึกจากหน่วยงานก�ากับภาคการเงิน	ภาคธุรกิจ	และสถาบันการศึกษาของประเทศต่างๆ	ซึ่งต่างแสดงความเห็นอย่าง
หลากหลายเกี่ยวกับแนวทางการก�ากับดูแล	FinTech	 ในปัจจุบัน	ระหว่างวันที่	 15	 -	16	พฤศจิกายน	2560	ณ	กรุงโซล	ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

	 เพื่อให้ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย	โดยผ่านกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	3	ประการ	ดังนี้

การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการประกันภัย 

	 ส�านักงาน	คปภ.	 ได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรส�าหรับบุคลากรประกันภัยทั้งภายในและภายนอก	ประกอบด้วย
หลักสูตรต่างๆ	ดังนี้

 1. หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)         
(Thailand Insurance Leadership Program) 

	 เพือ่พัฒนาผูบ้รหิารระดบัสงูของภาคธรุกิจประกันภยั	และ
ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 มีวิสัยทัศน์
ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย	 การบริหารความเสี่ยง								
การเป็นผู้น�าที่มีคุณธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหาร
จัดการเชิงสร้างสรรค์	น�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ	โดยสอดคล้อง
กบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง	เศรษฐกจิ	และสังคม
ของโลก	 รวมทัง้เป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้รยีนให้ประสานงานได้อย่างสอดคล้อง	และพฒันาการประกนัภยั	ให้เข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ	โดยในปี	2560	
ได้มพีธิเีปิดการศกึษาอบรมหลกัสตูร	วปส.	รุน่ที	่7	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	ซึง่มนีกัศกึษาจ�านวน	98	คน	เมือ่วนัศกุร์ที	่18	สงิหาคม	2560	
โดย	ดร.สมชัย	สัจจพงษ์	ปลัดกระทรวงการคลัง	 เป็นประธาน	พร้อมปาฐกถาพิเศษ	หัวข้อ	“นโยบายภาครัฐกับบทบาทประกันภัย						
ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ”	

	 	 กิจกรรมการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที่	7	ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก	ดังนี้	

	 	 1.		 กิจกรรมการบรรยายและการเสวนา	

	 	 	 การบรรยาย	การเสวนา	การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้ารับการ
อบรมในชั้นเรียน	 โดยหลักสูตรจะเน้นให้มีส่วนร่วมในการซักถาม	 การแสดงความคิดเห็นและการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม	ซึ่งการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบ่งออกเป็น	8	หมวด	คือ
	 	 	 หมวดที่	1	:	 ประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงรุกในระดับประเทศและในเวทีระหว่างประเทศ	
	 	 	 หมวดที่	2	:	 นโยบายการเงิน	การลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและโอกาสของธุรกิจไทยในอาเซียน	
	 	 	 หมวดที่	3	:		ยกระดับการประกันวินาศภัยไทยสู่การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อชาติ	
	 	 	 หมวดที่	4	:		นวัตกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัล	
	 	 	 หมวดที่	5	:		ความท้าทายของอุตสาหกรรมประกันชีวิตกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
	 	 	 หมวดที่	6	:		การสร้างกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ผู้น�ายุคดิจิทัล
	 	 	 หมวดที่	7	:		การสร้างบรรษัทภิบาลกับการด�าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
	 	 	 หมวดที่	8	:		ประเด็นร่วมสมัย

1
พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้ระบบประกันภัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ

อย่างเพียงพอในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย	โดยด�าเนินการ	ดังนี้	
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 	 2.	 กิจกรรมวิชาการ	การจัดท�ารายงานการศึกษากลุ่ม	(Group	Project)

	 	 	 หลกัสตูรได้ก�าหนดให้นกัศกึษาจัดท�ารายงานการศึกษากลุม่ในข้อเสนอการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกนัภยั	
ด้านความเสี่ยงทางการเงิน	โดยแบ่งแนวคิดออกเป็น	7	กลุ่ม	ดังนี้
   	 กลุ่ม	1	 “การใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับภาครัฐอย่างยั่งยืน”
   	 กลุ่ม	2	 “การป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลของธุรกิจประกันภัย”
   			 กลุ่ม	3	 “บทบาทของธรุกิจประกนัภยัในการส่งเสรมิสนบัสนนุ/การแก้ไขปัญหา/การเยยีวยาเศรษฐกิจของประเทศ”
   			 กลุ่ม	4		“โอกาสและความท้าทายของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตส�าหรับสังคมผู้สูงอายุ”
   		 กลุ่ม	5	 “การประกันภัยในยุค	Digital	Disruption”
   			 กลุ่ม	6	 “โอกาสและความเชื่อมโยงของธุรกิจ	Healthcare	กับธุรกิจประกันภัย	ใน	CLMV”
   		 กลุ่ม	7	 “การส่งเสรมิและการเพิม่ประสิทธภิาพการให้ความรูด้้านการเงนิและการประกนัภัยกบัประชาชนอย่างยัง่ยนื”

	 	 3.	 กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 	 	 ศึกษาดูงานในต่างประเทศ	ที่	Australian	Securities	and	Investments	Commission	(ASIC)	หน่วยงานก�ากับที่
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	และบริษัทประกันภัยในประเทศออสเตรเลีย	อาทิ	บริษัท	Allied	Insurance	Australia	Company	
บริษัท	 Insurance	 Australian	 Group	 Limited	 และบริษัท	 Insurance	 Australia	 Group	 Limited	ณ	 ประเทศออสเตรเลีย													
เมื่อวันที่	9	-	15	พฤศจิกายน	2560

	 	 	 ศึกษาดูงานในประเทศ	 ณ	 จังหวัดสระแก้ว	 “โครงการพระราชด�าริในมูลนิธิชัยพัฒนา”	 โรงเรียนกาสรกสิวิทย์														
อ�าเภอเมืองสระแก้ว	จังหวัดสระแก้ว	รับฟังบรรยายภาพรวมเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนทางการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้ว	และ
การท�าประกันภัยรถผ่านแดนอาเซียน	ณ	ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว	นอกจากนี้	ยังได้มอบ
อุปกรณ์ซ่อมแซมหลังคาอาคารฝึกอบรม	และมอบเงินจ�านวน	150,000	บาท	ให้แก่ศูนย์ฝึกฯ	และศึกษาดูงาน	ณ	จังหวัดปราจีนบุรี	
เรื่องระบบการบริหารการจัดการความเสี่ยงของบริษัท	 กระดาษดับเบิ้ลเอ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร		
ในระหว่างวันที่	15	-	16	ธันวาคม	2560

 2. หลักสูตรส�าหรับผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Curriculum : ISC) 

	 มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัย	การบริหารความเสี่ยง	และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย	
รวมถงึจรรยาบรรณให้แก่ผูก้�ากบัดแูลธุรกจิประกันภยั	เพือ่น�าไปประยกุต์ใช้ในการก�ากบัดแูลธรุกิจประกนัภยั	ซึง่ได้มกีารอบรมหลกัสตูร
ส�าหรับผู้บริหารระดับต้น	ระดับกลาง	และระดับสูง	แบ่งเป็น	2	ด้าน	คือ	

  1.		 ด้าน	Technical	Skill	

	 	 	 1.1		 จัดอบรมหลักสูตรส�าหรับผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	(ISC)	จ�านวน	3	ครั้ง	ดังนี้

     	 ด�าเนินการจัดอบรมหัวข้อ	“การใช้	Big	Data	วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมประกันภัย”	โดย
ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ	Mr.	Raymond	Au	และ	Mr.	Athiratt	Jarnyaharn	จากบริษัท	อลิอันซ์	อยุธยา	ประกันชีวิต	จ�ากัด	
(มหาชน)	เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2560

     	 ด�าเนินการจัดอบรมหัวข้อ	 “Block	 chain	 to	 Enable	 Streamlined	 Insurance	Operations”	 โดย											
Mr.	Nicholus	Murray	Founder	&	CTO	at	PassKit,	Inc.	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2560

     	 ด�าเนินการจัดอบรมหัวข้อ	“Using	and	Managing	Reinsurance”	โดย	Mr.	John	S.	Davidson,	ACII	
Chartered	Insurer	on	behalf	of	Thaire	Services	Co.,	Ltd.	เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2560

	 	 	 1.2		 อบรมหลกัสตูรส�าหรบัผูก้�ากับดแูลธรุกจิประกนัภยั	(Insurance	Supervisory	Curriculum	:	ISC)	ระดบัปฏบิตักิาร	
ในระบบ	E–Learning	ทางอินทราเน็ตของส�านักงาน	จ�านวน	2	รุ่น	ดังนี้
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     	 ระดับปฏิบัติการ	รุ่นที่	4/2560	เข้าใช้งานในระบบระหว่างวันที่	23	กุมภาพันธ์	-	12	เมษายน	2560	

     	 ระดับปฏิบัติการ	รุ่นที่	5/2560	เข้าใช้งานในระบบระหว่างวันที่	5	มิถุนายน	-	17	กรกฎาคม	2560

 	 2.	 ด้าน	Soft	Skill

	 	 	 ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมความรู้ในหลักสูตรต่างๆ	โดยแบ่งเป็น	3	กลุ่มใหญ่ๆ	ดังนี้

	 	 	 2.1		 หลกัสตูรการพัฒนาความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัพนกังานแรกเข้า	และพนกังานทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

     	 ด�าเนินการจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการเขียนเพื่อการน�าเสนอที่มีประสิทธิภาพ	 ให้แก่
บุคลากรของส�านักงาน	คปภ.	ส่วนกลาง	จ�านวน	4	รุ่น	รุ่นละ	60	คน	และส่วนภูมิภาคจ�านวน	2	รุ่น	106	คน	รวมผู้เข้ารับการอบรม						
ทั้งสิ้น	346	คน

	 	 	 2.2		 หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ�าเป็นเพื่อเตรียมพร้อมพนักงานก้าวสู่ต�าแหน่งผู้บริหาร

     	 ด�าเนินการจัดอบรมความรู้ด้าน	Digital	ให้แก่บุคลากรของส�านักงาน	คปภ.	ตั้งแต่พนักงานระดับเจ้าหน้าที่
จนถึงพนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง	จ�านวนทั้งสิ้น	7	รุ่น	รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	624	คน

	 	 	 2.3		 หลักสูตร	“เตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อนพนักงานเกษียณ”

     	 ด�าเนินการจัดอบรมโครงการ	 “ออกแบบชีวิตวัยเกษียณ”	 ประจ�าปี	 2560	 ให้แก่บุคลากรที่ก�าลังจะเข้าสู่							
วัยเกษียณอายุในปี	2560	ระหว่างวันที่	3	-	4	ตุลาคม	2560

การเพิม่ศกัยภาพวทิยากรของหน่วยงานทีไ่ด้รับความเหน็ชอบให้จัดอบรมหลกัสตูรตวัแทน/นายหน้าประกันภยั

	 ส�านกังาน	คปภ.	เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการพฒันามาตรฐานความรูค้นกลางประกนัภยั	จงึได้จดัอบรมเพิม่ศกัยภาพวทิยากร
หลักสูตรตัวแทนและนายหน้าประกันภัย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้ของคนกลางประกันภัย	 ให้สามารถเป็น												
ทีป่รกึษาด้านการประกันภยั	รวมถึงสามารถแนะน�าผลติภณัฑ์ประกนัภยัได้อย่างถกูต้องเหมาะสมกบัความต้องการของผูบ้รโิภค	ทัง้นี้	
กลไกส�าคัญที่จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 คือ	 วิทยากร	 ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานจัดอบรม	 ผู้ที่ท�าหน้าที่ในการเผยแพร่								
ความรู้และประสบการณ์ไปยังคนกลางประกันภัย	โดยหน่วยงานจัดอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน	คปภ.	มีจ�านวนทั้งสิ้น	
50	หน่วยงาน	ซึ่งมีจ�านวนวิทยากรรวมกันกว่า	1,000	คนทั่วประเทศ	ส�านักงาน	คปภ.	จึงได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตร
ตวัแทนและนายหน้าประกนัภัย	ซึง่ได้รบัเกยีรตจิากผูท้รงคณุวฒิุของส�านกังาน	คปภ.	มาถ่ายทอดประสบการณ์	ความรูใ้นหวัข้อต่างๆ	
ดังนี้	
	 1.	 สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย	 พ.ศ.	 2535	 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฯ	 และประกาศ	 คปภ.	 เร่ือง																		
หลักเกณฑ์วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย	 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย	 และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันชีวิต/ประกันภัย	โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2560
	 2.	 ความส�าคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ
	 3.	 การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
	 4.	 ความรูที้จ่�าเป็นต่อการขอรบัใบอนญุาตเป็นผูแ้นะน�าด้านการลงทนุเพือ่ประกอบการขึน้ทะเบยีนขายกรมธรรม์ประกันชวีติ
ควบการลงทุน
	 5.	 แบบ	เงื่อนไข	ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	แบบรับรองผลตอบแทนจากการลงทุนและกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
	 6.	 การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
	 7.	 พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล

	 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นวิทยากรจากบริษัทประกันชีวิต	 บริษัทประกันวินาศภัย	 สมาคมประกันชีวิตไทย	 สมาคมตัวแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน	สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย	และสถาบันประกันภัยไทย	จ�านวน	410	คน	ระหว่างวันที่	22-23	
มีนาคม	2560	ณ	โรงแรม	ดิ	เอมเมอรัลด์	กรุงเทพมหานคร
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การจัดท�าคูม่อืการปฏบิตังิานส�าหรับตวัแทนประกันชวิีตและนายหน้าประกันชีวติออนไลน์

	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แหล่งอ้างอิงรวบรวมความรู้ท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตในการพัฒนาคุณภาพ											
การให้บรกิารและการเสนอขายผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ	ท�าให้ผูบ้รโิภคและประชาชนทัว่ไปได้รบัค�าแนะน�าทีด่จีากผูม้คีวามรูใ้นวชิาชพี	
โดยหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต	 และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/
นายหน้าประกนัชวีติทัว่ประเทศ	สามารถน�าคูม่อืดงักล่าวไปใช้เป็นแนวทางประกอบการจดัอบรมให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั	อกีทัง้คูมื่อ
ดังกล่าวสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส�าหรับหน่วยงานจัดสอน	จัดอบรม	ส�าหรับผู้สนใจ	นักเรียน	นักศึกษา	และผู้ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต	

	 ท้ังนี	้ส�านกังาน	คปภ.	ได้เผยแพร่คูม่อืปฏบิตังิานส�าหรับตวัแทนประกนัชวีติและนายหน้าประกนัชวีติ	ในรปูแบบสือ่อเิลก็ทรอนิกส์	
จ�านวน	7	 เล่ม	 ได้แก่	หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต	หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันชีวิต	 ครั้งที่	 1	 ครั้งที่	 2	 และครั้งที่	 3	 และหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต		
ครั้งที่	 1	 ครั้งที่	 2	 และครั้งท่ี	 3	 บนหน้าเว็บไซต์ของส�านักงาน	 คปภ.	 (http://www.oic.or.th/th/consumer/manual)	 เพื่อให้													
ผู้สนใจ	นักเรียน	นักศึกษา	ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย	และหน่วยงานจัดอบรมทั่วประเทศดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้

การมอบรางวัลผู้ส�ารวจอุบัติเหตุดีเด่น ประจ�าปี 2559 (Best Surveyor Award 2016)

	 ส�านักงาน	คปภ.	ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย	จัดพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลผู้ส�ารวจอุบัติเหตุดีเด่น	ประจ�าปี	2559	
หรือ	Best	Surveyor	Award	2016	(BSA)	ให้แก่พนักงานส�ารวจอุบัติเหตุของบริษัทประกันภัยที่มีผลงานดีเด่น	เพื่อยกย่องชมเชย	
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี	 สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพผู้ส�ารวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์	 และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจ
ประกันภัย	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2560	ณ	โรงแรมอีสติน	แกรนด์	สาทร	กรุงเทพมหานคร

การมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจ�าปี 2559 (e-Claim Awards 2016)

	 ส�านักงาน	คปภ.	 ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย	และบริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จ�ากัด	จัดพิธีมอบรางวัล							
ผูใ้ช้ระบบสนิไหมอตัโนมตัดิเีด่น	ประจ�าปี	2559	หรอื	e-Claim	Awards	2016	และการให้บรกิาร	PA&HA	Gateway	ประกนัอบุตัเิหตุ
และสุขภาพ	 รวมทั้งสิ้น	 175	 รางวัล	 ให้แก่โรงพยาบาลและเครือข่ายมูลนิธิ	 กู้ชีพ	 กู้ภัย	 บริษัทประกันภัยและบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง													
ทัว่ประเทศ	ทีบ่นัทกึข้อมลูในระบบดเีด่นทางด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้ประสบภยัจากรถอย่างมปีระสทิธิภาพด้วยระบบสนิไหม
อตัโนมตั	ิ(ระบบ	e-Claim)	และเพือ่เป็นการส่งเสรมิให้มกีารใช้ระบบสินไหมอตัโนมตัหิรอื	e-Claim	ให้มีประสิทธภิาพและมมีาตรฐาน
การให้บริการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยจากรถอย่างแท้จริง	 เม่ือวันที่	 29	 มีนาคม	 2560	ณ	 โรงแรมสวิสโซเทล	 เลอ	
คองคอร์ด	กรุงเทพมหานคร

	 1)		 ศึกษาและจัดท�าโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย	(Insurance	Bureau	System)	เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านการประกันภัย	 สนับสนุนการก�ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยด้านการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย	พฤติกรรมทาง							
การตลาดในการรบัประกันภยัและการจดัการด้านสนิไหมทดแทน	การประมาณการเงนิส�ารองประกนัภยั	การบรหิารความเสีย่ง	และ
การก�าหนดอตัราเบีย้ประกันภยั		ตามความเสีย่งเพือ่รองรบัการผ่อนคลายการก�ากบัอัตราเบีย้ประกนัภยัในอนาคต	สามารถยกระดบั
การด�าเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีความม่ันคง	 มีการบริหารงานที่ดี	 ตลอดจนเป็นท่ีเช่ือม่ันของประชาชนและ																
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและต่างประเทศ	 โดยบรษิทัผูพ้ฒันาระบบฐานข้อมลูด้านการประกนัวนิาศภยั	 ได้ด�าเนนิการ
พัฒนาระบบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	

2

เสริมสร้างศกัยภาพการวจัิยและสารสนเทศ	เพือ่ให้ระบบประกนัภยัมฐีานข้อมลูกลางด้านการประกนัภัย	

และการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถรองรับการด�าเนินงานของหน่วยงานก�ากับบริษัทประกันภัย	 หน่วยงานเครือข่าย	

และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยด�าเนินการดังนี้
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	 วนัที	่28	สงิหาคม	2560	ได้มพีธิลีงนามบนัทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลีย่นข้อมลูกลางด้านการประกนัวนิาศภยั	(Insurance	
Bureau	 System)	 ระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยกับบริษัทประกันวินาศภัย	 จ�านวน	 60	 บริษัท	 โดยมีสาระส�าคัญคือ																	
บรษิทัประกนัวนิาศภยัจะส่งข้อมลูเก่ียวกบัการรบัประกันวนิาศภัยและค่าสนิไหมทดแทนให้กบัส�านกังาน	คปภ.	ตามค�าสัง่	คปภ.	และ
ประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะเริ่มจัดส่งข้อมูลตามที่ประกาศก�าหนด	 โดยการรับประกันภัยใหม่และ
จัดส่งข้อมูลย้อนหลัง	5	ปี	ในวันที่	1	มกราคม	2561	และ	15	มกราคม	2561	ตามล�าดับ

	 ทัง้นี	้ส�านกังาน	คปภ.	จะพจิารณาส่งข้อมูลด้านการประกนัวนิาศภยัที่เหน็ว่าเป็นประโยชน์ในการพฒันาธุรกจิประกนัภยัให้แก่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ซึ่งข้อมูลที่จะจัดส่งจะต้องไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย	ผู้รับผลประโยชน์และผู้ที่มีสิทธิได้
รับค่าสินไหมทดแทน	 โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปล่ียนข้อมูลกลางด้านประกันวินาศภัยระหว่างสมาคมประกัน
วินาศภัยไทยกับบริษัทประกันวินาศภัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบริษัทประกันวินาศภัย	โดยมีบริษัทประกันวินาศภัย
เข้าร่วมลงนามถึง	 60	 บริษัท	 และทางส�านักงาน	 คปภ.	 ร่วมเป็นสักขีพยาน	 ซ่ึงในแง่ของหน่วยงานก�ากับดูแลที่ริเริ่มผลักดันให้เกิด
ศูนย์กลางข้อมูลทางด้านประกันภัย	หรือ	Insurance	Bureau	ถือเป็นความส�าเร็จก้าวส�าคัญที่จะต่อยอด	การจัดท�าศูนย์กลางข้อมูล
ทางด้านประกันภัยให้ขยายไปถึงข้อมูลด้านการประกันชีวิตด้วย	 โดยจะได้ขยายผลด�าเนินการในขั้นตอนต่อไป	 หลังจากที่ระบบ										
ฐานข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัยมีเสถียรภาพและเริ่มขับเคลื่อนไปได้ระยะหนึ่ง

	 2)	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย	 เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์ผล
และประเมินภาพรวมการท�าประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยในปัจจุบัน	 และสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 ซ่ึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการก�ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในด้านการรับ
ประกันภัยและการประกันภัยต่อ	ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อระบบประกันภัย	โดยส�านักงาน	คปภ.	ได้พัฒนาระบบ
รบัแบบและวเิคราะห์รายงานการจดัท�าการประกนัภยัต่อส�าหรบับรษัิทประกนัวนิาศภัยในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์	และแบบสรปุข้อมลู
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการก�ากับและติดตามการจัดท�าการประกันภัยต่อต่อไป	 ทั้งน้ี	 ได้ด�าเนินการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน	 (User	
Acceptance	 Test	 :	 UAT)	 และทดสอบโดยภาคธุรกิจ	 (Industry	Wide	 Test	 :	 IWT)	 โดยให้บริษัทประกันวินาศภัยทดสอบ																		
การใช้งานระบบและทดสอบจัดท�ารายงานเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	 เพื่อน�าผลการทดสอบดังกล่าวมาปรับปรุง	 พัฒนา	 และแก้ไข								
ข้อบกพร่องของระบบก่อนน�าไปใช้งานจริง	 ปัจจุบันผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นและข้อเสนอแนะ										
จากภาคธุรกิจ	เพื่อให้ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการประกันภัย กับหน่วยงานต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้	
และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยกับบริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	
(บขส.)	 เมื่อวันที่	 29	 มีนาคม	 2560	 เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้
ประชาชนเกดิความเชือ่มัน่ต่อการใช้บรกิารรถโดยสารประจ�าทาง
ทั่วประเทศ	 รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่	และพนักงานของ	บขส.	ในเรื่องการ
ประกนัภยัทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนส่งเสรมิให้ประชาชนตระหนกัถงึ
คุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้างหลักประกันความม่ันคง	
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ตนเองและครอบครัว	 อันเป็นการ									
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3
ผลกัดันให้การประกันภยัเป็นเคร่ืองมอืบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ให้ภาครฐัสนบัสนนุและใช้การประกนัภยั	

เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง	โดยด�าเนินการดังนี้
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	 2.	 ลงนามบันทกึข้อตกลงกับสมาคมธนาคารไทย	เมือ่วนัที	่
21	 มิถุนายน	 2560	 เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารสมาชิกของสมาคม
ธนาคารไทย	 รวมท้ังบุคลากรของธนาคารดังกล่าว	 เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ลูกค้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	
รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย	 ด้านการเงิน	 และ									
การลงทุน	 ระหว่างบุคลากรทั้งส�านักงาน	 คปภ.	 และธนาคาร
สมาชกิสมาคมธนาคารไทยได้มีศักยภาพและเพิม่ขดีความสามารถ
ในการปฏบิตังิานและด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	รวมถงึ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์	 หรือ														
กิจกรรมอื่นๆ	 อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งส�านักงาน	 คปภ.	 และ
ธนาคารสมาชกิสมาคมธนาคารไทย	และก่อให้เกดิผลสัมฤทธิท์ีม่ี
ประโยชน์ต่อประชาชน	สังคม	และประเทศชาติ

	 3.	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้รับเกียรติจาก	 พลต�ารวจเอก	
อดลุย์	แสงสงิแก้ว	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์	(พม.)	เป็นประธานสกัขพียาน	ในการลงนาม
บนัทึกข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างส�านกังาน	คปภ.	กบักระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 โดยมีนางนภา	
เศรษฐกร	 รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง	
ของมนุษย์	เมื่อวันที่	4	กันยายน	2560	ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 โดย											
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 (พก.)	 และ														
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	 (ดย.)	 จะบูรณาการความร่วมมือ		
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันภัยให้แก่	
คนพิการ	 เด็กและเยาวชน	 เจ้าหน้าท่ี	 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
และทรพัย์สนิให้แก่ตนเองและครอบครวัโดยใช้ระบบประกนัภัย	เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเส่ียงอนัเป็นการส่งเสรมิให้ประชาชน	
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัย และความคุ้มครองส�าหรับการประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ 

	 จากการที่ส�านักงาน	คปภ.	ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ	(MoU)	กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก.)	เพื่อน�าระบบ
ประกันภัยเข้าไปลดความเสี่ยงภัยอย่างเป็นรูปธรรมให้กับรถโดยสารสาธารณะภายใต้การด�าเนินงานของ	 ขสมก.	 อย่างเป็นระบบ							
ครบวงจร	และเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ประชาชนผู้ใช้บรกิารรถโดยสารสาธารณะของ	ขสมก.	ว่าจะได้รบัความคุม้ครองจากระบบ
ประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ส�านักงาน	คปภ.	และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 (ขสมก.)	จึงได้ร่วมกันก�าหนดกรอบแนวทาง	การรับประกันภัย	รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอัตราเบ้ียประกันภัยส�าหรับรถโดยสารสาธารณะ	 ขสมก.	 โดยได้เสนอความเห็นในการเพิ่มความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อชีวิต	ร่างกาย	หรืออนามัย	จากเดิมก�าหนดไว้	750,000	บาทต่อคน	ปรับเพิ่มเป็นจ�านวนเงิน	1,000,000	บาทต่อคน	
ซึ่งประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของ	ขสมก.	รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต	จะได้รับความคุ้มครอง
วงเงินสูงสุด	1,000,000	บาทต่อคน	และความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน	จ�านวนเงิน	1,000,000	บาทต่อครั้ง	และเมื่อได้
บริษัทประกันภัยที่เป็นผู้รับประกันภัยให้กับ	ขสมก.	ประจ�าปี	2560	แล้ว	ส�านักงาน	คปภ.	จะได้เชิญผู้แทนบริษัทประกันภัยเข้ามา
หารือเกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการสินไหมทดแทน	 เพื่อให้ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว												
ถกูต้อง	และเป็นธรรม	อกีทัง้ส�านกังาน	คปภ.	จะส่งผูแ้ทนของ	คปภ.	และบรษิทัประกนัภยัไปให้ความรูด้้านการประกนัภยั	และอบรม
แนวทางการจัดการสินไหมทดแทนแก่พนักงาน	ขสมก.	ก่อนการเริ่มต้นสัญญาประกันภัยด้วย



62 รายงานประจำาปี 2560 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โครงการประกันภัยข้าวนาปี 

	 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 27	 มิถุนายน	 2560	 เห็นชอบการด�าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี	 ปีการผลิต	 2560											
เพ่ือให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาป	ี ได้มีเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงจากภัยธรรมชาต	ิ ซ่ึงได้ก�าหนดเป้าหมายขั้นต�า่	 จ�านวน		
25	 ล้านไร่	 ดังนั้น	 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปีได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท�าประกันภัย	
ข้าวนาปี		ส�านกังาน	คปภ.	จงึได้เหน็ชอบแบบกรมธรรม์ประกนัภยัข้าวนาปี	ตามรปูแบบและหลกัเกณฑ์ของการรบัประกนัภยัโครงการ
ประกนัภยัข้าวนาปี	ปีการผลติ	2560	อตัราค่าเบีย้ประกนัภยัจะลดจากเดิม	100	บาทต่อไร่	เป็น	90	บาทต่อไร่	หรอื	97.37	บาทต่อไร่	
(รวมภาษมีลูค่าเพ่ิมและอากรแสตมป์)	เท่ากันทกุพืน้ที	่ซ่ึงรฐับาลจะอดุหนนุค่าเบีย้ประกันภยัให้แก่ผู้เอาประกนัภยัในอตัรา	61.37	บาทต่อไร่	
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์)	และ	ธ.ก.ส.	จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือ	36	บาทต่อไร่	ให้กับเกษตรกรที่เป็น
ลูกค้าสินเชื่อของ	ธ.ก.ส.	เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี	ปีการผลิต	2560	

	 ส�าหรับความคุม้ครองตามตารางกรมธรรม์ประกนัภัยข้าวนาปี	ปีการผลติ	2560	ได้เพ่ิม
วงเงินความคุ้มครองทั้ง	 7	 ภัย	 ได้แก่	 ภัยน�้าท่วมหรือฝนตกหนัก	 ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง																	
ภยัลมพายหุรือพายุไต้ฝุ่น	ภัยอากาศหนาวหรือน�้าค้างแข็ง	ภัยลูกเห็บ	ภัยจากไฟไหม้	ซึ่งจะ
ได้รับวงเงินคุ้มครอง	1,260	บาทต่อไร่	จากเดมิคุม้ครอง	1,111	บาทต่อไร่	และภยัจากศตัรู
พชืหรอืโรคระบาด	เพิ่มความคุ้มครอง	630	บาทต่อไร่	จากเดิมคุ้มครอง	555	บาทต่อไร่	โดย
เกษตรกรสามารถซื้อได้ตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกจนถึงวันสุดท้ายของการขาย	 แต่ไม่เกินวันที	่							
31	สิงหาคม	2560	ของทกุภาค	ยกเว้นภาคใต้	ไม่เกินวนัที	่15	ธนัวาคม	2560	นอกจากนี้	
ส�านกังาน	คปภ.	จะได้มกีารบรูณาการเชือ่มโยงข้อมลูตามโครงการดงักล่าวอย่างเป็นระบบ	
โดยด�าเนินการร่วมกบักรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 กรณีมีการประกาศภัยเพื่อให้
ส�านักงาน	 คปภ.	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ธ.ก.ส.	 และสมาคมประกันวินาศภัยไทย					
รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันท่วงที	 ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาจ่าย							
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เกษตรกรต่อไป	

	 ทัง้นี	้ข้อมลูการรบัประกนัภยัข้าวนาปี	ณ	วนัที	่5	มกราคม	2561	มพีืน้ทีเ่อาประกนัภยัจ�านวน	26.11	ล้านไร่	รวมค่าเบีย้ประกนั
ภัยกว่า	2,350	ล้านบาท	ซึ่งจังหวัดที่มีการท�าประกันภัยข้าวนาปีสูงสุด	5	อันดับแรก	 ได้แก่	 จังหวัดสุรินทร์	 ร้อยเอ็ด	อุบลราชธานี	
นครราชสีมา	และศรีสะเกษ	ตามล�าดับ	

การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อใช้ระบบการประกันภัยแก้ไขปัญหาจราจร 

	 ส�านกังาน	คปภ.	ได้ส่งเสรมิให้มกีารใช้ระบบการประกนัภยั
ในการแก้ไขปัญหาจราจร	 ตามโครงการ	 “รถชนแล้ว	 ถ่ายรูปไว้	
แยกได้	ไม่ต้องรอ”	โดยประสานความร่วมมอืกับส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาต	ิและสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	เพือ่ให้การแก้ไขปัญหา
การจราจรได้มีการบูรณาการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเรว็	ครอบคลมุพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล	เมือ่วนัที่	
17	 มีนาคม	 2560	 ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 กองบัญชาการ
ต�ารวจนครบาล	 ซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัย	 เข้าร่วมโครงการ
จ�านวน	41	บริษัท

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนท�าประกันสุขภาพ 

	 คณะรฐัมนตร	ี(ครม.)	ได้เหน็ชอบมาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิและจูงใจให้ประชาชนท�าประกนัสขุภาพ	ซึง่จะช่วยลดภาระในด้าน
ค่ารักษาพยาบาลของประชาชน	โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง	ได้ออกกฎกระทรวง	เมือ่วนัที	่1	ธนัวาคม	2560	และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 เมื่อวันที่	 7	 ธันวาคม	 2560	 โดยประชาชนสามารถน�าเบ้ียประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได	้														
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บุคคลธรรมดา	ได้ไม่เกิน	15,000	บาท	แต่เมื่อรวมกับการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน	100,000	บาท	ทั้งนี้	
เบี้ยประกันสุขภาพดังกล่าวต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2560	เป็นต้นไป					

การผลักดันร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย

	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย	 ซึ่งเป็นการยกร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต								
พ.ศ.	....	และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	พ.ศ.	....	ขึ้นทั้งฉบับ	โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้
กฎหมายในปัจจบุนั	ปรบัปรงุมาตรฐานการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	และปรบัปรงุมาตรฐานการก�ากบั
ดแูลให้เป็นไปในลักษณะเดยีวกนักบัหน่วยงานก�ากบัสถาบนัการเงนิอืน่	ซ่ึงส�านกังานได้น�าร่างกฎหมายดงักล่าว	เสนอต่อคณะกรรมการ	
คปภ.	 และได้รับความเห็นชอบในหลักการตามท่ีส�านักงาน	 คปภ.	 เสนอ	 โดยการจัดหมวดหมู่ของประเด็นการแก้ไขกฎหมาย	 และ								
แยกเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบบัเพิม่เตมิ	เพ่ือให้เกดิความรวดเรว็ในกระบวนการตรากฎหมาย	โดยแบ่งกลุม่ตามเนือ้หาบทบญัญตัท่ีิมี
ความเกี่ยวข้องกันออกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้

	 กลุ่มที่	1	กลุ่มบทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองประชาชนโดยตรง	

	 1.	 เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย

	 2.	 ปรับปรุงการก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยให้เข้มข้นขึ้น	 รวมทั้งปรับปรุง
มาตรการลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

	 3.	 ปรับปรุงการประเมินวินาศภัยโดยแก้ไขบทบัญญัติให้ผู้ประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดา	ต้องกระท�าการในนามนิติบุคคลที่
ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้เป็นผู้ประเมินวินาศภัย	รวมทั้งปรับปรุงมาตรการลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

			 กลุ่มที่	2	กลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท

	 1.	 กรรมการ	และผู้มีอ�านาจในการจัดการบริษัท	ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม	และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

	 2.	 แหล่งที่มาของเงินทุนต้องมีความโปร่งใส	 โดยก�าหนดให้รายงานการถือหุ้น	 กรณีถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละห้า	 และขอรับ															
ความเห็นชอบการถือหุ้นกรณีถือหุ้นเกินร้อยละสิบ

	 3.	 บริษัทต้องด�ารงเงินกองทุนข้ันต�่า	 และคณะกรรมการสามารถก�าหนดให้บริษัทด�ารงเงินกองทุนเพิ่มเติมได้ในกรณีที	่										
ปรากฏว่าบริษัทมีความเสี่ยงสูง	หรือคาดว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคต

	 4.	 บรษิทัมคีวามพร้อมของระบบงานและบุคลากร	โดยก�าหนดให้อ�านาจคณะกรรมการก�าหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	เงือ่นไข	ให้
บริษัทปฏิบัติในเรื่องต่างๆ	 เพื่อสร้างความพร้อมของบริษัท	 และในส่วนของบุคลากรก�าหนดให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีบริษัท	
แต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

	 5.	 ปรับปรุงมาตรการก�ากับดูแลบริษัทท่ีมีปัญหาให้เป็นรูปธรรม	 ลดการใช้ดุลยพินิจ	 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนต่อภาคธุรกิจ									
ในการใช้อ�านาจของรัฐ

	 กลุม่ที	่3	กลุม่บทบญัญติัเกีย่วกบัการส่งเสรมิการควบโอนกจิการและความรบัผดิของกรรมการและผูม้อี�านาจในการจดัการในกรณี
แสวงหาประโยชน์อันมิชอบ	หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	และส่งผลกระทบต่อบริษัท	ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

4
เสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงานก�ากับ	เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการด�าเนนิงานของหน่วยงานก�ากบัให้มคีวาม

พร้อมรองรับความท้าทายในอนาคต	โดยด�าเนินการดังนี้
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	 ขณะนี้	 ร่างกฎหมาย	 กลุ่มท่ี	 1	 ได้ผ่านการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 เมื่อวันที่	 30	
พฤศจิกายน	2560	โดยส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างตรวจทานความถูกต้อง	ก่อนส่งกลับคณะรัฐมนตรี	และเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป

	 ในส่วนของร่างกฎหมาย	กลุม่ที	่2	อยูร่ะหว่างการรวบรวมความเหน็และข้อเสนอแนะจากการรบัฟังความคดิเหน็ของภาคธรุกจิ
อีกครั้ง	ก่อนเสนอร่างต่อกระทรวงการคลังเพื่อเข้าสู่กระบวนการออกกฎหมายต่อไป

การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ...

	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ							
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล	 พ.ศ.	 ...			
ด้วยการจดัสมัมนาในหัวข้อ	“กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยทาง
ทะเลฉบบัแรกของประเทศไทย”	ซึง่เป็นโอกาสดใีห้ผูม้ส่ีวนได้เสยี
เกิดความรู้ความเข้าใจและความคุ้นเคยต่อร่างพระราชบัญญัติ
การประกันภัยทางทะเล	 ท้ังยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในการปรบัปรงุร่างกฎหมายดงั
กล่าวให้เหมาะสมต่อไป	 ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติการประกันภัย
ทางทะเลในครัง้น้ี	จะท�าให้ประเทศไทยมกีฎหมายประกนัภยัทาง
ทะเลของตนเองเป็นครั้งแรก	อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญทางกฎหมายของประเทศไทย	ที่จะเป็นกลไกในการช่วย
เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทยด้านอุตสาหกรรมประกันภัยทางทะเลและขนส่งให้แข่งขันในเวทีโลกได้	 ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้									
ผูป้ระกอบการและนกัลงทนุต่างประเทศ	รวมทัง้เสรมิประสทิธภิาพการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยัอกีด้วย	โดยจดังานขึน้เมือ่วนัที	่15	
กันยายน	 2560	ณ	 โรงแรมสวิสโซเทล	 เลอ	 คองคอร์ด	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมีคณะผู้บริหารส�านักงาน	 คปภ.	 ผู้แทนส�านักงาน														
ศาลยุติธรรม	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย	บริษัทประกนัวนิาศภยั	ผูแ้ทนกรมเจ้าท่า	กรมสนธสิญัญา	
สภาผูส่้งสนิค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	สมาคมเจ้าของเรอืไทย	สมาคมเจ้าของเรอืและตวัแทนเรอืกรงุเทพ	สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสนิค้า
ระหว่างประเทศ	ผูแ้ทนภาคประชาชน	เข้าร่วมการสมัมนาจ�านวนกว่า	250	คน

	 ท้ังนี้	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเลผ่านความเห็นชอบของบอร์ด	 คปภ.	 และได้เสนอต่อ
กระทรวงการคลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบ	 ก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และด�าเนินการตามขั้นตอนของการพิจารณากฎหมายต่อไป

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย  

ข้อมูล	:	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

	 สรุปข้อมลู	จ�านวนเรือ่งร้องเรยีนระหว่างวนัท่ี	1	มกราคม	-	31	ธนัวาคม	2560	จ�านวน	13,196	เรือ่ง	สามารถด�าเนนิการยตุไิด้
จ�านวน	10,551	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	79.96

ประเภท จ�านวนเรื่องร้องเรียน ยุติ ร้อยละ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย	(ISC) 12,325 9,740 79.02

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย 163 130 79.25

อนุญาโตตุลาการ 708 681 96.18

รวม 13,196 10,551 79.96
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หมายเหตุ	 จ�านวนเรื่องร้องเรียนในขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ	 มีทั้งหมด	 1,106	 เรื่อง	 เป็นเรื่องที่เป็นข้อพิพาทที่รับปี	 2560	 จ�านวน			
669	เรื่อง	และเป็นเรื่องการยกมาจากปีก่อนจ�านวน	437	เรื่อง	ซึ่งเรื่องที่ยกมาจากปีก่อนดังกล่าวและเรื่องที่รับมาปี	2560	บางเรื่อง	
เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการตามขั้นตอนที่อยู่นอกเหนือการควบคุม	เช่น	รอผลคดีจากศาล	อ�านาจฟ้องไม่สมบูรณ์	คู่พิพาท
ประสงค์จะให้ชะลอการด�าเนินการไว้ก่อน	 รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง	 (คู่พิพาท,อนุญาโตตุลาการ,พยานฯ)	 มีวันว่างไม่ตรงกัน	 ท�าให้เกิด														
ความล่าช้า	โดยมิได้มีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่เจ้าของส�านวน	ซึ่งข้อพิพาทเหล่านี้	รวม	398	เรื่อง	จึงไม่น�ามาค�านวณสถิติตามตาราง
ขั้นต้น	

การเปิดส�านักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	 ส�านกังาน	คปภ.	เป็นหน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีก่�ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 รวมถึงการคุ้มครอง										
สิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย	 และให้ความ
ส�าคัญต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยโดยจะต้องได้รับการบริการ
ทีด่	ีมปีระสทิธภิาพ	สามารถเข้าถงึระบบประกันภยัได้อย่างทัว่ถงึ	
โดยที่ผ่านมาพบว่าประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความ										
ยากล�าบากอย่างมากในการเดินทางเพื่อมาติดต่อ	ปรึกษาหารือ
ข้อมูลหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการประกันภัย	 เนื่องจากในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีส�านักงาน	 คปภ.	 ตั้งอยู่	 ส่งผลท�าให้
ประชาชนขาดความสะดวกในการใช้บรกิารด้านการประกนัภยัจากหน่วยงานของรฐั	ส�านกังาน	คปภ.	จงึได้ผลกัดนัให้จดัตัง้ส�านกังาน	
คปภ.	 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ซ่ึงการจัดตั้งส�านักงานแห่งใหม่น้ี	 ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ของอาคารส�านักงานเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอนเป็นที่ท�าการ	และมีพิธีเปิดส�านักงานอย่างเป็นทางการในวันที่	30	มกราคม	2560

การประชุมเสวนาผลการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย

	 เนือ่งในโอกาสครบรอบ	1	ปี	การเปิดศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท
ด้านการประกนัภยั	เมือ่วนัที	่28	เมษายน	2560	ส�านกังาน	คปภ.	
ได้จัดการประชุมเสวนาผลการด�าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท							
ด้านการประกนัภยั	ซึง่มกีารแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็เก่ียวกบัปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา	 เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
ปรับปรุงการท�างานของศูนย์ไกล่เกลี่ยและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 และได้มีการสรุปผลการด�าเนินงาน
ของศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านการประกันภยั	โดยมเีรือ่งร้องเรยีน
ที่เข้าสู ่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 โดยผู ้ช�านาญการ												
ไกล่เกลี่ยจากภายนอกทั้งสิ้น	160	เรื่อง	สามารถยุติข้อพิพาทได้จ�านวน	125	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	78.13	เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	
2560	ณ	ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	ส�านักงาน	คปภ.

การสัมมนาอนุญาโตตุลาการ คปภ. ประจ�าปี 2560

	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้จัดสัมมนาอนุญาโตตุลาการที่ขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการส�านักงาน	คปภ.	เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนงานการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ	 ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น	 เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและได้รับการยอมรับจาก									
ผู้เอาประกันภัย	ผู้มีสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาประกันภัยบริษัทประกันภัย	อุตสาหกรรมประกันภัย	และประชาชนทั่วไป	พร้อมทั้ง
เพิ่มเติมและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการอันเก่ียวกับกฎหมายด้านการประกันภัยที่มีการแก้ไขปรับปรุง	 ตลอดจนเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ	 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับน�ามาเทียบเคียงปรับใช้ในการพิจารณาและท�าค�าวินิจฉัยชี้ขาด							
ข้อพิพาทประกันภัยที่เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ	ณ	ส�านักงาน	คปภ.	โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จ�านวนทั้งสิ้น	80	คน	เมื่อวันที่	5	-	6	พฤศจิกายน	2560	ณ	โรงแรมเจ้าพระยา	ปาร์ค	กรุงเทพมหานคร
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การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงที	 เมื่อเกิดเหตุ	
ในช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่	 โดยได้มีการจัดท�า	 Platform	 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือ						
รายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ทั้งในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัย	บริษัทประกันชีวิต	และส�านักงาน	คปภ.	ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค	 ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 โดยเลขาธิการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับและติดตาม										
การช่วยเหลือด้านการประกันภัยกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่	 ซึ่งมีรองเลขาธิการ	 ด้านกฎหมาย	 คดี	 และคุ้มครองสิทธิประโยชน์	
เป็นประธานกรรมการ	ทั้งนี้	 ส�านักงาน	คปภ.	 ได้มีการประชุมชี้แจงรูปแบบของการรายงานให้แก่ผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย
และบริษัทประกันชีวิตรับทราบแล้ว	โดยให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ	ตั้งแต่วันที่	28	ธันวาคม	2560	เป็นต้นไป

การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการประเมนิภาคการเงนิ (Financial Sector Assessment Program : 

FSAP) 

	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ด�าเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาธนาคารโลก	 และการด�าเนินงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม								
เข้ารับการประเมินภาคการเงิน	(FSAP)	สาขาประกันภัย	ดังนี้

	 1)		 การด�าเนินงานร่วมกับธนาคารโลก	(World	Bank)

	 	 ปี	 2560	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ร่วมกับธนาคารโลกในการประเมินการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐานสากลและ
เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงิน	 (FSAP)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการก�ากับดูแลของส�านักงาน	 คปภ.	 และ
ร่วมกนัหาข้อบกพร่องต่างๆ	พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�าในการปรบัปรงุการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภัย	ซึง่ได้มกีารด�าเนนิงานทีส่�าคัญ	ได้แก่

	 	 1.1)	 1st	Mission	ระหว่างวันที่	20	กุมภาพันธ์	-	3	มีนาคม	2560	ได้มีการประชุม/หารือร่วมกับเลขาธิการ	คปภ.	ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน	คปภ.	และร่วมกับคณะท�างานของส�านักงาน	คปภ.	จัดท�า	Self-Assessment	เพื่อประเมินการก�ากับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยของส�านักงาน	คปภ.	ตามมาตรฐานสากล	(ICPs)	และจัดท�าร่างรายงานการประเมินตนเอง	(Self-Assessment)	
ซึง่ได้มกีารประสานงานกบัทางส�านกังาน	คปภ.	อย่างใกล้ชดิ	ในการให้ข้อมลูและความเหน็เพ่ิมเตมิเพือ่ให้ร่างรายงานดงักล่าว	มคีวาม
สมบูรณ์ครบถ้วน	

	 	 1.2)	 2nd	Mission	ระหว่างวันที่	29	พฤษภาคม	-	2	มิถุนายน	2560	โดยการเข้าด�าเนินงานร่วมกับส�านักงาน	คปภ.	เพื่อ
จัดท�าแผนการปรับปรุงและพัฒนาการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของส�านักงาน	คปภ.	ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	(Action	plan)	
พร้อมทั้ง	ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานก�ากับดูแลจากประเทศตุรกีในการเข้ารับการประเมิน	FSAP	กับส�านักงาน	
คปภ.	โดย	Action	Plan	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน

	 	 	 1.	 Short	Term	Projects	:	การด�าเนินการที่สามารถท�าเสร็จภายใน	1	ปี	และส่งผลต่อระดับการประเมิน	FSAP

	 	 	 2.	 Long	Term	Projects	:	การด�าเนินการในระยะยาว	เพื่อพัฒนาการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในระยะยาว

	 	 1.3)	 คณะท�างานของส�านักงาน	 คปภ.	 ประสานงานร่วมกับที่ปรึกษาจากธนาคารโลก	 เพื่อให้ความเห็นและให้ข้อมูล												
เพิม่เตมิ	โดยร่วมกบัคณะท�างานจดัท�า	Self-Assessment	Report	และ	Action	Plan	ฉบบัสดุท้าย	น�าส่งส�านกังาน	คปภ.	เรยีบร้อยแล้ว	
เมื่อเดือนสิงหาคม	2560

	 2)		 การด�าเนินงานของส�านักงาน	คปภ.	ที่ผ่านมา

	 	 2.1)	 ส�านกังาน	คปภ.	ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการและคณะท�างานเพือ่เตรยีมความพร้อมการเข้ารบัประเมนิ	FSAP	เมือ่
วันที่	10	มีนาคม	2560	เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน	FSAP	ซึ่งประกอบด้วย	

   	 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายการเข้ารับการประเมินภาคการเงิน	ด้านการประกันภัย	

   		คณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อเข้ารับการประเมินภาคการเงิน	(FSAP	Task	Force)	

   	 คณะท�างานการเข้ารบัการประเมนิภาคการเงนิ	ด้านการประกนัภัย	(คณะท�างานย่อย)	จ�านวน	7	คณะ	ประกอบด้วย



ดานหนวยงานกำกับดูแลและวัตถุประสงคการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Supervisory Objectives 

and the Supervisor)

คณะทำงานยอย

G1

G2 ดานการใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย ความเหมาะสมของบุคลากร และอำนาจการบริหารงาน 

(Insurer Licensing, Suitability and Control)

G3 ดานบรรษัทภิบาลและการควบคุมภายใน (Insurer Governance and Internal Control)

G4 ดานตรวจสอบ การปองกันและแกไขสถานการณ การบังคับใชกฎหมาย และการเลิกกิจการ (Supervisory 

Process, Preventive Action, Enforcement and Winding-up)

G5 ดานมาตรฐานความม่ันคงทางการเงิน การประเมินมูลคา และการประกันภัยตอ (Prudential Standards, 

Valuation and Reinsurance)

G6 ดานพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจและการคุมครองสิทธิประโยชน (Market Conduct and Consumer             

Protection)

G7
ดานการกำกับธุรกิจประกันภัยแบบรวมกลุม ความรวมมือดานการกำกับดูแล การบริหารจัดการภาวะวิกฤต 

และการปองกันการฟอกเงิน (Group Supervision, Cross Border Cooperation, Crisis Management 

and AML/CFT)
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	 	 2.2)	 คณะท�างาน	FSAP	Task	Force	ได้มกีารท�างานร่วมกบัทีป่รกึษาจากธนาคารโลกและพจิารณา	Self-Aassessment	
Report	 พร้อมทั้ง	 Action	 Plan	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 ที่ได้รับจากธนาคารโลก	 และร่วมกับคณะท�างานย่อยท้ัง	 7	 คณะ															
น�ารายงานดังกล่าวมาประกอบการจัดท�าร่างแผนการด�าเนินงานเพื่อรองรับการประเมิน	 FSAP	 ของส�านักงาน	 คปภ.	 โดยมุ่งเน้น										
การด�าเนินการที่สามารถด�าเนินการแล้วเสร็จภายใน	 1	 ปี	 รวมถึงจัดล�าดับความส�าคัญของแผนงาน	 ภายใต้กรอบระยะเวลา	 และ
ทรัพยากร	เพื่อให้สายงานต่างๆ	สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเข้ารับการประเมิน	FSAP	ในไตรมาสที่	4	
ปี	2561	
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การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน	มอก.	9001-2552	(ISO	9001:2008)	จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ	 (Management	System	Certification	 Institute	 (Thailand)	 :	MASCI)	ส�าหรับขอบข่าย	“การออก									
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต	 ตัวแทนประกันวินาศภัย	 นายหน้าประกันชีวิต	 และนายหน้าประกันวินาศภัย”	 ไปแล้วเมื่อ																
11	สิงหาคม	2554	ซึ่งต่อมาได้มีการต่ออายุการรับรองอีกครั้งเป็นระยะเวลา	3	ปี	จนถึงวันที่	10	สิงหาคม	2560	ต่อมาเมื่อวันที่	13	
กรกฎาคม	2560	ส�านักงาน	คปภ.	ได้รับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่	(Re-Assessment)	และได้รับการต่ออายุการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน	 มอก.	 ISO	 9001:2015	 ต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา	 3	 ปี	 จนถึงวันที่	 10	 สิงหาคม	 2563														
ซึ่งการรับรองใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่สมรรถนะของการท�างาน	รวมถึงการน�าแนวคิดพื้นฐานด้านความเสี่ยง	(Risk-based	Thinking)	และ
วงจรการวางแผน	 Plan-Do-Check-Act	 (PDCA	 cycle)	 ลงไปใช้กับทุกระดับในองค์กร	 ซึ่งส�านักงาน	 คปภ.	 ได้มุ่งเน้นการพัฒนา
คณุภาพการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่งและเป็นรปูธรรม	โดยคณะกรรมการนโยบายและจดัท�าระบบบรหิารงานคณุภาพท�าหน้าทีก่�าหนด
นโยบายคณุภาพและวตัถปุระสงค์คณุภาพ	 และคณะจดัท�าระบบบรหิารงานคณุภาพท�าหน้าทีใ่นการศกึษาและวเิคราะห์กระบวนงาน	
การออกใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกนัภัยและนายหน้าประกนัภัย	เพือ่พฒันาระบบงานและระบบบรหิารงานคณุภาพตามข้อก�าหนด
ของ	ISO	9001:2015	รวมถึงการจัดท�าและปรับปรุงคู่มือคุณภาพ	(Quality	Manual)	และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การน�าโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�าแหน่งงานไปสู่การปฏิบัติ 

	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�าแหน่งงานใหม่	เพื่อช่วยให้ส�านักงาน	คปภ.	สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในภาพรวมขององค์กร	 ซึ่งโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�าแหน่งงานใหม่				
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	ในปลายปี	2559			

	 ในปี	2560	ส�านกังาน	คปภ.	ต้องน�าโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�าแหน่งงานไปสูก่ารปฏบิตัทิีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ	
โดยให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการที่มีความโปร่งใส	เป็นธรรม	และค�านึงถึงสิทธิของพนักงานทุกคนเป็นส�าคัญ	ดังนั้น	กระบวนการ
ในการจัดพนักงานเข้าสู่โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�าแหน่งงานใหม่	 จึงได้มีการกลั่นกรองผ่านขั้นตอน	 และหลักเกณฑ์ภายใต้
ระเบียบ	 ข้อบังคับอย่างเข้มงวด	 เพื่อให้มั่นใจว่าได้พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 ซ่ึงได้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานระดับ
บริหาร	 ประกอบด้วยต�าแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ	 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส	 ผู้อ�านวยการภาคอาวุโส	 และผู้ทรงคุณวุฒิ	 แล้วเสร็จเมื่อ											
เดอืนมนีาคม	2560	และในล�าดบัถดัมา	ได้ด�าเนนิการคดัเลอืกและจดัพนกังานเข้าสูต่�าแหน่งระดบัอ�านวยการ	ระดบัช�านาญงาน	และ
ระดับปฏิบัติการ	 ทั้งน้ี	 การด�าเนินการจัดพนักงานเข้าสู่โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�าแหน่งใหม่แล้วเสร็จสมบูรณ์	 เมื่อวันที	่												
30	พฤศจิกายน	2560	

	 นอกจากนี้	เพื่อรองรับการด�าเนินงานภายใต้โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�าแหน่งงานใหม่	ส�านักงาน	คปภ.	ได้ด�าเนินการ
วิเคราะห์อัตราก�าลังเพื่อวางระบบโครงสร้างอัตราก�าลังให้มีอัตราก�าลังชัดเจนและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจของ																	
ส�านกังาน	คปภ.	ซึง่ในขณะนีอ้ยูร่ะหว่างข้ันตอนการน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยั	
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป	

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 ส�านักงาน	คปภ.	 ในฐานะหน่วยงานของรัฐ	ท�าหน้าที่ตามภารกิจหลัก	คือ	 การก�ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัย			
ให้มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	น่าเชื่อถือ	และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน	ได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการก้าวไปสู่ระบบการก�ากับดูแล
กจิการขององค์กรทีด่	ีประกอบกบัสภาพแวดล้อมมีการเปลีย่นแปลงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกองค์กรอยูต่ลอดเวลา	จงึเช่ือมัน่ว่า
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีดีช่วยให้การด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของส�านักงาน	 คปภ.	 มุ่งไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
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	 การบรหิารความเส่ียงของส�านกังาน	คปภ.	มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน	ซึง่มเีลขาธิการเป็นประธาน	
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการน�านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในส�านักงาน	 ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ	์
ความเสี่ยงด้านการเงิน	ความเสี่ยงด้านกฎหมาย	และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	รวมทั้งติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้	 และพิจารณาความเพียงพอของการจัดการความเส่ียงที่ส�าคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป	

	 ในปี	 2560	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้ก�าหนดให้ทุกสายงานท�าการประเมินความเสี่ยงซึ่งมีนัยส�าคัญต่อองค์กร	 เพื่อก�าหนดแผน											
การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม	สามารถจัดการความเสี่ยงได้จากต้นเหตุ	มีการจัดท�าตัวชี้วัดความเสี่ยง	หรือ	Key	
Risk	Indicator	(KRI)	พร้อมทั้งมีรายงานการติดตามและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส	อีกทั้งได้มีการจัดตั้งคณะท�างานบริหารความต่อเนื่อง	เพื่อเตรียมความพร้อมให้
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งมีการพัฒนาระบบบริหารความ								
ต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Business	 Continuity	Management	 System)	 เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ	 และมีการทดสอบแผนฉุกเฉิน							
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ	 เป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการบริหารความเส่ียงดังกล่าวจะช่วยเสริมการด�าเนินงานของ
ส�านักงาน	 คปภ.	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีแนวทางจัดการและการควบคุมท่ี								
เหมาะสม
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	 จากการประเมินผลการด�าเนินงานตามมาตรการและแผนการด�าเนินงานในปี	2560	ซึ่งประกอบด้วย	12	ตัวชี้วัด	มีค่าคะแนน

ถ่วงน�้าหนักรวมอยู่ที่	4.32	(คะแนนเต็ม	5)	รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดของส�านักงาน คปภ. รอบ 12 เดือนปี 2560 

ตัวชี้วัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน�้าหนัก

ยุทธศาสตร์ 1 : ส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาด และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและ
                   เสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของประเทศ (ร้อยละ 30)

1.		ร้อยละความส�าเร็จของการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย
				ต่อสาธารณชนทั่วประเทศ

10 5 0.50

2.		อัตราความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย	(ประเมินโดยองค์กรภายนอก) 20 5 1.00

ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็ว คุ้มค่า และเอื้อต่อการ  
                   เปลี่ยนผ่านบทบาทการบริหารจัดการภายในองค์กร (ร้อยละ 20)

3.		ระดับความส�าเร็จของการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของส�านักงาน	คปภ. 5 5 0.25

4.		ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 2.4 0.12

5.		ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส�านักงาน	คปภ.	(ประเมินโดยองค์กรภายนอก) 10 4 0.40

ยุทธศาสตร์ 3 : สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตและสภาพคล่องของภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 10)

6.		ระดับความส�าเร็จของการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง 5 5 0.25

7.		ระดับความส�าเร็จในการพัฒนาหลักเกณฑ์การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติและการศึกษา
				สภาพธรุกจิประกันภัยตามแนวทางของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านโครงสร้างธรุกจิประกนัภยั

5 5 0.25

ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาระบบการก�ากับและตรวจสอบด้านเสถียรภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
                   ประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อระบบประกันภัย (ร้อยละ 30)

8.		ระดับความส�าเร็จของบริษัทประกันภัยมีความมั่นคงตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 10 5 0.50

9.		ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระบบการก�ากับและตรวจสอบ 10 5 0.50

10.	ระดับความส�าเร็จของจ�านวนข้อพิพาทด้านการประกันภัยที่ด�าเนินการด้วยวิธีไกล่เกลี่ย/				
				ประนีประนอมและอนุญาโตตุลาการแล้วเสร็จต่อจ�านวนข้อพิพาททั้งหมด

5 4 0.20

11.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 5 3 0.15

ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่น�าไปสู่การยกระดับความรอบรู้ด้านการประกันภัยของประเทศ  
                   ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน (ร้อยละ 10)

12.	ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส�านักงาน	คปภ. 10 2.0 0.20

รวม 12 ตัวชี้วัด 100 4.32

หมายเหตุ	:	 1.	ค่าคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัด	มีค่าคะแนนอยู่	5	ระดับ	คือ	1	-	5
														 2.	ค่าคะแนนถ่วงน�้าหนัก	รวมทุกตัวชี้วัดจะมีค่าไม่เกิน	5

ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดส�านักงาน คปภ. 

รอบ 12 เดือน ปี 2560 
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	 ส�านักงาน	คปภ.	ได้ด�าเนินการจัดจ้างสถาบันภายนอก	ส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับส�านักงาน	คปภ.	ตั้งแต่ปี	2553	

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าผลการส�ารวจทีส่ะท้อนระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารอย่างแท้จรงิ	และข้อเสนอแนะมาพฒันาปรบัปรงุ

คุณภาพการให้บริการของส�านักงาน	 คปภ.	 ให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น	 และได้ก�าหนด						

ให้น�าผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการประกันภัย	 เป็นตัวชี้วัดของส�านักงาน	 คปภ.	 อีกด้วย	 ซึ่งในปี	 2560											

ส�านักงาน	คปภ.	ได้จัดจ้าง	บริษัท	อินฟอร์เมชั่น	โพรวายเดอร์	แอนด์	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด	เป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการด้านการประกันภัยกับส�านักงาน	คปภ.		

	 การส�ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารกบัส�านกังาน	คปภ.	ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	ได้ส�ารวจจากกลุม่ตวัอย่าง	จ�านวน	

2,063	ราย	ซึง่มกีารประเมนิทัง้	3	ด้าน	คอื	ด้านความเป็นธรรม	ด้านคุณภาพการให้บรกิาร	และด้านการเข้าถงึบรกิารจาก	4	กระบวนงาน	

ได้แก่	1)	การให้บรกิารออกใบอนญุาต/ต่ออายใุบอนญุาตตวัแทน-นายหน้าประกนัภยั	(บุคคลธรรมดา)	2)	การให้บรกิารออกใบอนญุาต/

ต่ออายใุบอนญุาตนายหน้าประกนัภยั	 (นติบิคุคล)	3)	การขอรบัค่าเสยีหายเบือ้งต้น	และ	4)	การไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านการประกนัภยั		

ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	ได้รับการประเมินรอบ	12	เดือนของปี	2560	อยู่ที่ระดับความพึงพอใจมาก	คือ	อยู่ที่ระดับคะแนน	4.60	(จาก

คะแนนเต็ม	5)	

หมายเหตุ	:	 1.	 กระบวนงานที่	2	และกระบวนงานที่	4.2	มีการปฏิบัติงานเฉพาะที่ส�านักงาน	คปภ.	(รัชดาภิเษก)	เท่านั้น

	 	 2.	 ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ	SPSS	(Statistical	Package	for	the	Social	Sciences	for	windows)

กระบวนงาน
ภาพรวม 

ปี 60
ส�านักงาน คปภ. 
(รัชดาภิเษก)

ส�านักงาน คปภ. 
ส่วนภูมิภาค

1.	งานให้บริการออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/
			นายหน้า	(บุคคลธรรมดา)

4.69 4.79 4.57

2.	งานให้บริการออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า	 4.56 4.56 -

3.	งานจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 4.70 4.66 4.71

4.	งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย
			4.1)	งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย	โดยพนักงาน
									เจ้าหน้าที่		
			4.2)	งานไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านการประกนัภยั	โดยผูไ้กล่เกลีย่	
									(ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย)
			4.3)	งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย	ด้วยวิธี
									อนุญาโตตุลาการ

4.43

4.20

4.23

4.30

4.20

4.04

4.58

- 

4.80

ภาพรวม 4.60 4.58 4.62

ผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ส�านักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ปี 2560 
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สวนที่ 5

ทิศทางและ

แนวโนมของ

ธุรกิจประกันภัย 

ป 2561
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	 ธุรกิจประกันภัยในปี	2560	มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริม

และจงูใจให้ประชาชนท�าประกันสขุภาพ	โดยสามารถน�าเบีย้ประกนัสขุภาพมาหักลดหย่อนภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา	ได้ไม่เกนิ	15,000	

บาท	ซึ่งมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	4.76	แบ่งเป็นธุรกิจประกันชีวิต	ขยายตัวร้อยละ	6.52	และธุรกิจประกันวินาศภัย	ขยายตัวร้อยละ	

0.26	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	

	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี	 2561	 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ	

3.6	 -	 4.6	 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจโลก	 ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกขยายตัวดีต่อเนื่องและท�าให้											

การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาสนับสนุนเศรษฐกิจได้มากขึ้น	 รวมถึงแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ยังอยู่ในเกณฑ์ด	ี														

การลงทุนภาครัฐท่ีจะเร่งตัวขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ความคืบหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นของโครงการ									

ลงทุนภาครัฐ	และการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน	นอกจากนี้แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของสาขา

เศรษฐกิจส�าคัญ	และการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ

	 ดังนั้น	 ส�านักงาน	คปภ.	 จึงใช้วิธีค�านวณด้วยวิธีอนุกรมเวลา	 Box	 -	 Jenkins	 ในการประมาณการแนวโน้มเบี้ยประกันภัยรับ

โดยตรงของธุรกิจประกันภัยในปี	 2561	จากสถานการณ์ปัจจุบันคาดว่าสิ้นปี	 2561	จะมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งปี	 จ�านวน	867,582	

ล้านบาท	เติบโตร้อยละ	5.97	เป็นเบี้ยประกันชีวิตจ�านวน	637,877	ล้านบาท	เติบโตร้อยละ	6.273	และเบี้ยประกันวินาศภัยจ�านวน	

229,705	ล้านบาท	เติบโตร้อยละ	5.16

ทิศทางและแนวโน้มของ

ธุรกิจประกันภัย ปี 2561
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สวนที่ 6

ภาคผนวก
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	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	 4	 ท่านจากกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับ													

การแต่งตัง้จาก	คปภ.	และกรรมการอสิระ	โดยม	ีนางธารษิา	วฒันเกส	เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นายประสณัห์	เชือ้พานชิ		

นายไพบูลย์	 ศิริภาณุเสถียร	 นางวณี	 ทัศนมณเฑียร	 เป็นกรรมการตรวจสอบ	 และนางสาวกรณิศ	 บุญช่วย	 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส				

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการตรวจสอบ	 เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดในคณะกรรมการก�ากับและ				

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ครบวาระและมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่	 เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2560	

และที่ประชุม	 คปภ.	 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	4	ท่าน	ประกอบด้วยนายประสัณห์	 เชื้อพานิช	 เป็นประธาน						

คณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาววิบูลย์ลักษณ์	ร่วมรักษ์		นายวัชรา	ตันตริยานนท์		นางวณี	ทัศนมณเฑียร	เป็นกรรมการตรวจสอบ	

และนางสาวกรณศิ	บญุช่วย	ผูอ้�านวยการฝ่ายอาวโุส	ฝ่ายตรวจสอบกจิการภายใน	เป็นเลขานกุาร	โดยมผีลตัง้แต่วนัที	่7	พฤศจกิายน	2560

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นภาพรวมครอบคลมุขอบเขต	หน้าที	่และความรบัผดิชอบ	ตามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 และตามที่คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย	 ในรอบปี	 2560	 ได้มีการประชุม								

คณะกรรมการตรวจสอบท้ังสิ้นจ�านวน	 5	 ครั้ง	 ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ได้ร่วมประชุมภายหลังจากเข้าด�ารงต�าแหน่ง	

จ�านวน	1	ครั้ง	โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน	สายบริหาร	ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตามประเมิน

ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 ในวาระที่เกี่ยวข้อง	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี	

และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกหน่วยงาน	 ซึ่งผลการปฏิบัติงานและการด�าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�าคัญ	

สรุปได้ดังนี้					

	 1.	 สอบทานประสทิธผิลของกระบวนการควบคมุภายในในการจดัท�างบการเงินของส�านกังาน	คปภ.	รายไตรมาส	และงบการเงิน

ประจ�าปี	 2560	 ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�า							

งบการเงินมีความถูกต้อง	เชื่อถือได้	และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป	ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มีการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม	พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ	และรับทราบแนวทางแก้ไข	 เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

	 2.		 สอบทานการปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาลของส�านักงาน	 คปภ.	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนและปรับปรุง

แนวทางธรรมาภิบาลของส�านักงาน	คปภ.	 เพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินงานของส�านักงานสามารถบรรลุเป้าหมายและภารกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ	รวมทั้งเสริมสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของส�านักงาน	คปภ.

	 3.		 สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน	 โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน	 และฝ่ายเลขานุการ			

คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน	รวมทัง้พจิารณารายงานการประเมนิการควบคมุภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	(คตง.)	โดยส�านักงาน	คปภ.	มีแผนงานบริหารความเสี่ยง	และมีการประเมินความเสี่ยง

ครอบคลมุปัจจยัเสีย่งทีส่�าคญั	สามารถควบคมุผลกระทบทีอ่าจมีต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์การด�าเนนิงานขององค์กรให้อยูใ่นระดบัท่ี

ยอมรับได้	 คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า	 ส�านักงาน	 คปภ.	 มีระบบบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	

สามารถสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า	 ส�านักงาน	 คปภ.	 สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 รวมทั้งมีการปฏิบัติ	

เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายของส�านักงาน

รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
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	 4.		 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร	มีความเหมาะสม	ทันสมัย	และ

เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ปรับปรุงและเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่	1	มกราคม	2560	

	 5.		 สอบทานให้ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในมีความเป็นอิสระ	 และก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล	เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ	เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	โดยได้พิจารณา

ขอบเขตการปฏิบตังิาน	หน้าท่ี	ความรบัผดิชอบ	อตัราก�าลงั	และงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบกจิการภายใน	รายงานผลการตรวจสอบ

ภายในประจ�าปี	 2560	 การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่ส�าคัญ	 ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในการพัฒนา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ	โดยในปี	2561	มีแผนการด�าเนินงานโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก	เพือ่ให้การปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบกจิการภายใน	ถกูต้อง	ครบถ้วน	ตามมาตรฐานสากล

การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	 และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน	 รวมทั้งพิจารณาทบทวนกฎบัตร																

การตรวจสอบภายใน	อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี	2561

	 จากการปฏบิตัหิน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอสิระ	คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเห็นโดยสรุปว่า	ส�านักงาน	คปภ.	มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ	และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็น

สาระส�าคญั	การด�าเนนิงานเป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบงัคบัท่ีเกีย่วข้อง	รวมทัง้มหีลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัติามแนวทาง

ธรรมาภิบาลของส�านักงาน	คปภ.	ที่ก�าหนดไว้	และรายงานทางการเงินได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป	มีการเปิดเผย

ข้อมูลที่ส�าคัญอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ	

(นายประสัณห์	เชื้อพานิช)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

21	มีนาคม	2561
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เสนอ คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

	 ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ตรวจสอบงบการเงนิของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยั	
ซึง่ประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสรจ็	งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ทนุ	และงบกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า	 ยกเว้นผลกระทบของเรื่องตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่าง												
มเีงือ่นไข	 งบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย	ณ	 วนัที	่						
31	 ธันวาคม	 2560	 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ														
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

	 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4.18	 เรื่องค่าใช้จ่ายบุคลากร	ส่วนที่เป็นค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการ
ในอดีต	และข้อ	4.13	เรื่องหนี้สินไม่หมุนเวียน	ในส่วนของค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย	ตามมติคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยัให้มกีารตัง้เงนิค่าตอบแทนตามต้นทนุการบรกิารในอดตี	เพือ่เป็นบ�าเหนจ็เพ่ิมเตมิแก่พนกังาน
ทีม่าจากกรมการประกนัภยัและกระทรวงพาณชิย์	วงเงนิประมาณ	679.05	ล้านบาท	โดยทยอยตัง้ในอัตราร้อยละ	10	ต่อปี	เริม่บนัทกึ
รับรู้ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต	 เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรคู่กับค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายในป	ี 2553								
ซึง่รายจ่ายดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน	อาจจะเป็นรายจ่ายทีไ่ม่สามารถเบิกจ่ายได้	และส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้เคยรายงาน
เกี่ยวกับความไม่แน่นอนดังกล่าวไว้ในงวดปี	 2559	 ตามรายงานของผู้สอบบัญชี	 ลงวันที่	 22	 พฤษภาคม	 2560	 ทั้งนี้ส�านักงาน														
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	ได้มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วในปี	2554	จ�านวน	23.37	ล้านบาท	ท�าให้
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายมียอดคงเหลือจ�านวน	477.31	ล้านบาท	และในงวดปี	2560	ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่	
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้บันทึกรับรู้เงินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต
จ�านวน	 67.50	 ล้านบาท	แสดงเป็นค่าใช้จ่ายบคุลากรในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสรจ็	 คูก่บัค่าตอบแทนต้นทนุบรกิารในอดตีรอจ่าย	
จ�านวน	 67.50	 ล้านบาท	 รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	 จ�านวน	 9.28	 ล้านบาท	ท�าให้ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย								
มยีอดคงเหลอื	จ�านวน	554.09	ล้านบาท	แสดงเป็นหนีส้นิไม่หมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงนิ	จากความไม่แน่นอน	จงึอาจมผีลกระทบ
ท�าให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	เพิ่มขึ้นจ�านวน	67.50	ล้านบาท	
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายเพิ่มขึ้น	จ�านวน	554.09	ล้านบาท	และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมในส่วนของทุนลดลง	
จ�านวน	540.83	ล้านบาท	ตามงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของส�านักงาน																						
การตรวจเงนิแผ่นดนิได้กล่าวไว้	 ในวรรคความรบัผดิชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของส�านกังานการตรวจ
เงินแผ่นดนิ	ส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิมคีวามเป็นอสิระจากกจิการตามมาตรฐานการตรวจเงนิแผ่นดนิทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการ
การตรวจเงินแผ่นดิน	 และข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ							
ตรวจสอบงบการเงนิและส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ปฏิบตัติามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ	ซึง่เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่าน้ี	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�านักงาน						
การตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

รายงาน

ของผู้สอบบัญชี
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ข้อมูลอื่น

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานประจ�าปีน้ัน	ซึง่ผูบ้รหิารจะจดัเตรยีมรายงานประจ�าปีให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิภายหลงั
วันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีนี้

	 ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้
ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

	 ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 หรือ																
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

	 เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี	 หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล									
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น	 เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล		
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เปิดเผยเรื่อง								
ทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งตามความเหมาะสม	และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง	เว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวาม
ตั้งใจจะเลิกกิจการ	หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกิจการ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

	 การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน															
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่	ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรอืข้อผดิพลาด	และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย	 ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น	
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ										
ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป	ข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญั
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ																
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบญัช	ีส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ใช้ดลุยพนิจิ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

 	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก													
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน	 และได้หลักฐาน											
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ความเส่ียงที่ไม่พบ
ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทจุรติจะสูงกว่าความเส่ียงทีเ่กดิจากข้อผิดพลาด	เนือ่งจากการทจุรติ
อาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ	การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน	การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู	การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจรงิ
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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 	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ

 	 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

 	 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน										
การสอบบัญชีที่ได้รับ	 สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย								
อย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกจิการ	ในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่	ถ้าส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ข้อสรปุว่ามคีวาม
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง	หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง								
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 อย่างไรก็ตาม	 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้กิจการต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

 	 ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

	 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ	 ที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้	ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายเทอดพงษ์		พงษ์ศักดิ์ศรี)

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่	3

(นางสาวบุบผา		วิยะรัตน์)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�านาญการพิเศษ

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่	22	พฤษภาคม	2561
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 868,136,308.84 853,853,585.77

เงินลงทุนชั่วคราว 4.2 4,912,169,423.57 4,060,866,435.30

ลูกหนี้	 4.3 418,960,560.54 406,328,590.03

ลูกหนี้อื่น 4.4 509,223.78 616,629.93

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4.5 8,280,858.43 2,742,882.97

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.6 8,162,455.72 49,817,510.55

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,216,218,830.88 5,374,225,634.55

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ 4.7 278,869,594.42 289,595,863.25

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ 4.8 56,523,745.02 63,949,505.75

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4.9 1,392,500.00 1,345,500.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 336,785,839.44 354,890,869.00

รวมสินทรัพย์ 6,553,004,670.32 5,729,116,503.55

หนี้สินและส่วนของทุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ 4.10 9,283,095.28 7,068,060.66

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4.11 36,057,325.39 37,645,305.16

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.12 21,498,667.76 13,504,986.39

รวมหนี้สินหมุนเวียน 66,839,088.43 58,218,352.21

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน 4.13 2,740,370.82 3,534,192.88

ส�ารองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ 4.13 61,828,371.94 51,790,903.83

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย 4.13 554,096,082.76 477,310,403.35

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 4.13 828,717.00 313,690.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 619,493,542.52 532,949,190.06

รวมหนี้สิน 686,332,630.95 591,167,542.27

ส่วนของทุน

ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย	 4.14 120,538,099.76 120,538,099.76

ทุนประเดิมจากรัฐบาล 4.15 100,000,000.00 100,000,000.00

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 5,646,133,939.61 4,917,410,861.52

รวมส่วนของทุน 5,866,672,039.37 5,137,948,961.28

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 6,553,004,670.32 5,729,116,503.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นำยสุทธิพล		ทวีชัยกำร)
เลขำธิกำร

คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

(นำยสมเกียรติ		ปัญหำ)
ผู้ช่วยเลขำธิกำร	สำยบริหำร
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

หน่วย	:	บาท

หมายเหตุ 2560 2559

รายได้

รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย 3.1.1	,	4.16 1,586,461,947.18 1,537,852,109.56

รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย 3.1.2	,	4.17 218,874,900.00 211,918,450.00

รายได้จากดอกเบี้ยรับ 73,591,022.97 81,022,768.66

รายได้อื่น 3,306,665.61 12,091,035.50

รวมรายได้ 1,882,234,535.76 1,842,884,363.72

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4.18 803,946,779.36 792,390,684.45

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 4.19 337,956,678.31 325,648,404.81

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 4.20 11,608,000.00 10,903,666.67

รวมค่าใช้จ่าย 1,153,511,457.67 1,128,942,755.93

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 4.21 728,723,078.09 713,941,607.79

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น  -    -   

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 728,723,078.09 713,941,607.79

ทุนรับโอนจาก
กรมการประกันภัย

ทุนประเดิม
จากรัฐบาล

รายได้สูง (ต�่า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

รวมส่วนของทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 	120,538,099.76	 	100,000,000.00	 	4,203,469,253.73	 	4,424,007,353.49	

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	ปี	2559 - - 	713,941,607.79	 	713,941,607.79	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 	120,538,099.76	 	100,000,000.00	 	4,917,410,861.52	 	5,137,948,961.28	

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	ปี	2560 - - 	728,723,078.09	 	728,723,078.09	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 	120,538,099.76	 	100,000,000.00	 	5,646,133,939.61	 	5,866,672,039.37	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย	:	บาท

2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 728,723,078.09 713,941,607.79

รายการปรบักระทบยอดรายได้สูง	(ต�า่)	กว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกจิกรรมด�าเนนิงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 65,288,807.34 62,441,666.83

ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 7.00 8,423.87

รายได้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน (1,614,770.72) (2,341,249.62)

รายได้ดอกเบี้ย (73,591,022.97) (81,022,768.66)

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 115,536,148.98 39,899,329.52

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 834,342,247.72 732,927,009.73

สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ลูกหนี้	(เพิ่มขึ้น) (12,631,970.51) (524,251.20)

ลูกหนี้อื่นลดลง	(เพิ่มขึ้น) 107,406.15 (248,989.41)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง (5,537,975.46) 1,730,973.80

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง (290,071.18) 372,435.25

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(เพิ่มขึ้น) (47,000.00) (1,071,500.00)

เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น	(ลดลง) 2,215,034.62 (10,784,934.47)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(ลดลง)	เพิ่มขึ้น (1,587,979.77) 5,057,092.55

เงินสมทบบริษัทประกันภัยรับล่วงหน้า	(ลดลง) (78,000.00) (20,000.00)

เงินอนุญาโตตุลาการเพิ่มขึ้น 5,565,189.00 1,577,172.00

เงินค�้าประกันสัญญาเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 2,497,280.12 (155,996.00)

เงินรับล่วงหน้าอื่นเพิ่มขึ้น 109,212.25 65,770.00

เงินค่าปรับรอน�าส่งกรมบัญชีกลาง	(ลดลง)	เพิ่มขึ้น (100,000.00) 70,000.00

ส�ารองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพเพิ่มขึ้น 10,037,468.11 9,873,783.54

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายเพิ่มขึ้น 76,785,679.41 77,303,884.79

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 515,027.00 187,690.00

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 911,901,547.46 816,360,140.58

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสด	(จ่าย)	จากเงินลงทุนชั่วคราว (851,302,988.27) (448,657,333.90)

เงินสด	(จ่าย)	จากการซื้อที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ (36,435,991.12) (33,578,586.01)

เงินสด	(จ่าย)	จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (9,879,845.00) (23,094,079.00)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ - 8,720.00

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (897,618,824.39) (505,321,278.91)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 14,282,723.07 311,038,861.67

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 853,853,585.77 542,814,724.10

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 868,136,308.84 853,853,585.77

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยั	(ส�านกังาน	คปภ.)	จดัตัง้ขึน้เมือ่วนัที	่1	กนัยายน	2550	

ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	โดยการเปลี่ยนสถานะจากกรมการประกันภัย	

สังกัดกระทรวงพาณิชย์	 เป็นส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ี												

ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรฐัวสิาหกจิ	มฐีานะเป็นนติบิคุคล	ภายใต้การก�ากบัดแูลของกระทรวงการคลงั	เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการก�ากบั

ดูแลธุรกิจประกันภัย	ให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านการประกันภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย

	 ปัจจุบันส�านักงาน	คปภ.	มีสถานประกอบการตั้งอยู่	ณ	เลขที่	22/79	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงจันทรเกษม	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	

10900		

2.   เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

	 2.1	 งบการเงินน้ีจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และสอดคล้องกับระบบการบัญชีที่กระทรวงการคลังได	้							

วางไว้ตามเกณฑ์คงค้าง

	 2.2	 รอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีปฏิทิน	เริ่มตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	และสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคมของแต่ละปี

	 2.3	 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่น�ามาปฏิบัติ

	 	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 19	 เพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน	 (ปรับปรุง	 2559)	 วันที่มี															

ผลบงัคบัใช้	1	มกราคม	2560	เนือ่งจากตามพระราชบญัญตัคิณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยั	พ.ศ.	2550	

มาตรา	 19	 บัญญัติว่า	 “กิจการของส�านักงาน	 ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 กฎหมายว่าด้วย

แรงงานสัมพันธ์	 กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	 และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	 แต่พนักงานและลูกจ้างของส�านักงานต้องได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	กฎหมายว่าด้วยประกนัสังคม	และกฎหมายว่าด้วย

เงินทดแทน”		

3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินของส�านักงาน	คปภ.	มีดังต่อไปนี้

	 3.1	 การรับรู้รายได้

	 	 3.1.1	 รายได้เงนิสมทบท่ีรบัจากบรษัิทประกนัวนิาศภยัและบรษิทัประกนัชวีติ	รบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์คงค้างทีบ่รษิทัต้อง

น�าส่ง	 ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 เรื่อง	 หลักเกณฑ	์ วิธีการ	 และอัตราเงินสมทบที่

บริษัทประกันวินาศภัย	 บริษัทประกันชีวิต	 ต้องน�าส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

ประกาศ	ณ	วันที่	22	มกราคม	2551	เริ่มใช้บังคับส�าหรับการค�านวณเงินสมทบตั้งแต่งวดปี	2551		

	 	 3.1.2	 รายได้ค่าธรรมเนียมต่าง	ๆ	รับรู้รายได้เมื่อได้รับช�าระเงินค่าธรรมเนียม
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	 	 3.1.3	 รายได้จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 รับรู้รายได้เม่ือได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของส�านักงาน	คปภ.

	 	 3.1.4	 รายได้ดอกเบี้ย	รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

	 3.2	 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

	 	 ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

	 3.3	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

	 	 3.3.1	 ทีด่นิ	แสดงด้วยราคาทนุ	ส่วนอาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุ	ณ	วนัทีซ่ือ้หรอืได้มาหกัด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม

	 	 3.3.2	 อาคารและอุปกรณ์จะบันทึกเป็นสินทรัพย์	เมื่อมีอายุการใช้งานมากกว่า	1	ปี	และค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยใช้วิธี

เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์	ดังนี้

	 	 	 อาคาร	 	 	 	 	 	 	 											20			ปี

	 	 	 อุปกรณ์	 	 	 	 	 	 	 	 	5			ปี

	 	 	 ยานพาหนะและอุปกรณ์	 	 	 	 	 													5			ปี

	 	 3.3.3	 ส่วนค่าปรบัปรุงอาคารเช่า	บนัทกึเป็นสนิทรพัย์และค�านวณค่าเสือ่มราคาโดยวิธเีส้นตรง	ตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้

ในสัญญาเช่า

	 	 3.3.4	 อุปกรณ์ที่ได้รับโอนมาจากกรมการประกันภัยใช้ราคาสุทธิ	ณ	วันที่รับโอนเป็นราคาทุนและค�านวณค่าเสื่อมราคา

ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

	 	 3.3.5	 อปุกรณ์ทีไ่ด้รบัโอนมาจากกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถใช้ราคาสทุธ	ิณ	วนัทีร่บัโอนเป็นราคาทนุและค�านวณ

ค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

	 	 3.3.6	 รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม	การต่ออายุ	หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น	ซึ่งท�าให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบัน

ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�าคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์	 ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ารุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย								

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

	 3.4	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		

	 				 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ได้แก่	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเรจ็รปูทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของส�านกังาน	คปภ.	และจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตมากกว่า

หนึ่งปี	แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	ซึ่งค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยวิธีเส้นตรง	เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์

แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์	และสิทธิการเช่า	แสดงด้วยราคาทุนหลังจากหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	และ

ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน	ดังต่อไปนี้

	 	 โปรแกรมเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์			 	 	 	 	 	5			ปี

	 	 สิทธิการเช่าอาคารตามอายุสิทธิการเช่าแต่ไม่เกิน	 	 	 													10			ปี		

	 3.5	 วัสดุคงเหลือที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่ถึง	5,000	บาท	ณ	วันที่ซื้อมาถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ได้มาทั้งจ�านวน
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	 3.6		 ประมาณการหนี้สิน

	 	 ส�านกังาน	คปภ.	จะบนัทกึประมาณการหนีสิ้นไว้ในบญัชเีมือ่ภาระผูกพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน	 และสามารถประมาณการ

มูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

	 3.7	 หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 3.7.1	 ทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค

	 	 	 ส�านักงาน	คปภ.	บันทึกทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค	 เป็นสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้บัญชีรายได้รอการรับรู้

จากการรับบริจาคทรัพย์สิน	และรายได้รอการรับรู้ดังกล่าวจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค	ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคา

ของทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี

	 	 3.7.2	 ส�ารองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ	

	 	 	 ตามข้อบงัคบัคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย	ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนกังาน

ที่พ้นสภาพ	พ.ศ.	2553	ได้ก�าหนดให้ส�านักงาน	คปภ.	ตั้งเงินส�ารองค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่พ้นสภาพ	โดยพนักงานน�าส่งเงิน

เพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือนจ�านวนร้อยละศูนย์จุดหกของเงินเดือนพนักงาน	และส�านักงาน	 คปภ.	 จ่ายเงินสมทบโดยจัดสรร

จากรายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่ายจ�านวนร้อยละศนูย์จดุสีต่่อปีในสิน้ปีงบการเงนิทีไ่ด้ผ่านการตรวจสอบจากส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

	 	 	 เงินจ่ายสมทบเข้าโครงการค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

	 	 3.7.3	 ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต

	 	 	 ภาระผกูพนัของส�านกังาน	คปภ.	เกีย่วกบัโครงการค่าตอบแทนตามต้นทนุบรกิารในอดตี	อยูร่ะหว่างการพิจารณา

ของศาลปกครอง	 จึงรับรู้ประมาณการหน้ีสินตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 ว่าด้วย								

ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต	พ.ศ.	2554

	 3.8	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 	 ให้พนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน	 และให้ส�านักงาน	 คปภ.	 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์											

ที่ก�าหนด	โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของส�านักงาน	คปภ.	ภายใต้กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เค	มาสเตอร์	พูล	ฟันด์	ซึ่ง						

จดทะเบียนแล้ว	เงินส่วนที่ส�านักงาน	คปภ.	จ่ายสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว	รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

	 3.9		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีก�าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน	

นับจากวันที่ได้มา

	 3.10	 เงินลงทุนช่ัวคราว	 หมายถึง	 เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�าที่มีก�าหนดจ่ายคืนภายใน	 1	 ปี	 นับจากวันสิ้นรอบ											

ระยะเวลารายงาน	และจะน�าไปแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

	 3.11	 เงนิลงทนุระยะยาว	หมายถงึ	เงนิฝากธนาคารประเภทฝากประจ�าทีม่กี�าหนดจ่ายคนืเกินกว่า	1	ปี	และจะน�าไปแสดงเปน็

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

 4.4 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

2560 2559

เงินสด 2,182.69 -

เงนิฝากธนาคาร -		ประเภทกระแสรายวนั 761,487.11 248,600.00

-		ประเภทออมทรพัย์ 586,732,639.04 492,065,453.12

-		ประเภทประจ�า	3	เดอืน 280,640,000.00 361,539,532.65

รวม 868,136,308.84 853,853,585.77

2560 2559

ลกูหนีจ้ากบริษทัประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยั 135,835,698.57 134,576,383.08

ลกูหนีจ้ากบริษทัประกอบธรุกจิประกนัชีวติ 283,124,861.97 271,752,206.95

รวม 418,960,560.54 406,328,590.03

2560 2559

ลกูหนีเ้งนิยมืเพือ่ทดรองจ่าย 306,309.21 206,185.00

ลกูหนีอ้ืน่ๆ 202,914.57 410,444.93

รวม 509,223.78 616,629.93

 4.2 เงินลงทุนชั่วคราว  

	 	 เงินลงทุนชั่วคราว	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2560	มียอดคงเหลือจ�านวน	4,912,169,423.57	บาท	 เป็นเงินฝากธนาคาร

ประเภทประจ�า	6	เดือน	แต่ไม่เกิน	12	เดือนทั้งจ�านวน			

 4.3  ลูกหนี้  

									 ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต	 ที่จะต้องน�าส่งเงินสมทบให้แก่

ส�านักงาน	 คปภ.	 ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และอัตรา							

เงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย	 บริษัทประกันชีวิต	 ต้องน�าส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย	ประกาศ	ณ	วันที่	22	มกราคม	พ.ศ.	2551	ประกอบด้วย

																																																																																																																			หน่วย	:	บาท
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 4.5 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ประกอบด้วย  

หน่วย	:	บาท

 4.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย 

หน่วย	:	บาท

2560 2559

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	ค่าเช่าทรพัย์สนิ 7,179,641.18 954,843.90

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	ค่าต่อทะเบยีนภาษีรถยนต์ 132,209.73 -

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	ค่าเบีย้ประกนัภัย 969,007.52 1,788,039.07

รวม 8,280,858.43 2,742,882.97

2560 2559

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารค้างรบั 7,262,524.84 49,207,650.85

วสัดสุ�านกังานและคอมพวิเตอร์ 715,930.88 598,565.24

รายได้ค่าเช่าค้างรบั - 11,294.46

เงนิวางหลกัประกนั-ค่าเช่าอาคาร-ส่วนกลาง 115,200.00 -

เงนิวางหลกัประกนั-ค่าเช่าอาคาร-ส่วนจงัหวดั 47,400.00 -

เงนิวางหลกัประกนั-การใช้โทรศัพท์-ส่วนกลาง 21,400.00 -

รวม 8,162,455.72 49,817,510.55
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 4.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย	:	บาท

 4.10 เจ้าหนี้ ประกอบด้วย

 หน่วย	:	บาท

 4.11 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

 หน่วย	:	บาท

2560 2559

เงนิวางหลกัประกนั-ค่าเช่าอาคาร-ส่วนกลาง - 115,200.00

เงนิวางหลกัประกนั-ค่าเช่าอาคาร-ส่วนจงัหวดั 1,274,500.00 1,105,900.00

เงนิวางหลกัประกนั-การใช้โทรศัพท์-ส่วนกลาง - 21,400.00

เงนิวางหลกัประกนัอนญุาโตตลุาการ 			118,000.00 			103,000.00

รวม 1,392,500.00 1,345,500.00

2560 2559

เจ้าหนีก้องทุนประกนัวินาศภยั	-	เงนิค่าปรับค้างน�าส่ง - 20,000.00

เจ้าหนีเ้งนิสมทบบรษิทัประกนัชีวิต 4,699,003.66 1,119,504.40

เจ้าหนีเ้งนิสมทบบรษิทัประกนัวนิาศภยั 3,208,783.16 5,562,330.33

เจ้าหนีท้ัว่ไป 	1,375,308.46 366,225.93

รวม 9,283,095.28 7,068,060.66

2560 2559

ค่าจ้างบรกิาร 21,939,818.67 17,675,414.40

ค่าสาธารณปูโภค 1,463,156.41 1,430,403.45

ภาษีหัก	ณ	ท่ีจ่ายรอน�าส่งกรมสรรพากร 3,561,050.69 4,066,687.45

ค่าใช้จ่ายด�าเนนิงานทัว่ไป 	9,093,299.62 	14,472,799.86

รวม 36,057,325.39 37,645,305.16

									 ค่าจ้างบริการค้างจ่าย	 จ�านวน	 21,939,818.67	 บาท	 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายการจ้างบริการจัดการระบบสารสนเทศ		

จ�านวน	 11,925,078.22	 บาท	 เนื่องจากส�านักงาน	 คปภ.	 เช่าพื้นที่ศูนย์สารสนเทศส�ารองและมีการจ้างบริการระบบสารสนเทศ															

ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของส�านักงาน	คปภ.	
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 4.12  หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 หน่วย	:	บาท

 4.13 หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย 

 หน่วย	:	บาท

2560 2559

เงนิค่าปรบัรอน�าส่งกรมบัญชีกลาง - 100,000.00

เงนิสมทบบรษัิทประกนัภัยรบัล่วงหน้า - 78,000.00

เงนิอนญุาโตตลุาการ 15,973,805.09 10,408,616.09

เงนิค�า้ประกนัสัญญา 5,344,580.42 2,847,300.30

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า 68,217.25 -

เงนิรับล่วงหน้าอืน่	ๆ 112,065.00 				71,070.00

รวม 21,498,667.76 13,504,986.39

2560 2559

รายได้รอการรับรู้จากการรบับรจิาคทรพัย์สิน 2,740,370.82 3,534,192.88

ส�ารองค่ารักษาพยาบาลพนกังานพ้นสภาพ 61,828,371.94 51,790,903.83

ค่าตอบแทนตามต้นทนุบรกิารในอดตีรอจ่าย 554,096,082.76 477,310,403.35

หนีส้นิไม่หมนุเวียนอืน่ 					828,717.00 						313,690.00

รวม 619,493,542.52 532,949,190.06

	 	 รายได้รอการรับรูจ้ากการรบับริจาคทรพัย์สนิ	 เป็นการรบับริจาคทรพัย์สนิจากกองทนุทดแทนผู้ประสบภยั	 และทยอยรบัรู้

เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี

	 	 ส�ารองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ	 มติที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

ครั้งที่	9/2553	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	พ.ศ.	2553	เห็นชอบให้ส�านักงาน	คปภ.	ตั้งเงินส�ารองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพที่						

เข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรจากรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจ�านวนร้อยละศูนย์จุดสี่ต่อปี	 ในสิ้นปีงบการเงินท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจาก

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	และพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสมทบเป็นรายเดือนจ�านวนร้อยละศูนย์จุดหกของเงินเดือนพนักงาน

	 	 ค่าตอบแทนตามต้นทนุบรกิารในอดตีรอจ่าย	มตท่ีิประชมุคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย	

ครัง้ที	่10/2553	วนัที	่13	กนัยายน	2553	และครัง้ที	่11/2553	วนัที	่21	ตลุาคม	2553	เหน็ชอบในหลักการให้มกีารตัง้เงนิค่าตอบแทน

ตามต้นทนุบรกิารในอดตีเพือ่เป็นบ�าเหนจ็เพิม่เตมิแก่พนกังานทีม่าจากกรมการประกนัภัย	และกระทรวงพาณชิย์	 โดยก�าหนดวงเงนิไว้

ประมาณ	679.05	ล้านบาท	 โดยทยอยตั้งในอัตราร้อยละ	10	ต่อปี	 ได้บันทึกรับรู้เงินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตเป็น						

ค่าใช้จ่ายบุคลากรคู่กับค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย	ซึ่งรายจ่ายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน	อาจจะเป็นรายจ่ายที	่					

ไม่สามารถเบกิจ่ายได้	และส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้เคยรายงานเน้นเรือ่งความไม่แน่นอนตัง้แต่งวดปี	2554	ตามรายงานของ

ผู้สอบบัญชี	ลงวันที่	11	เมษายน	2555	โดยมีการเบิกจ่ายจริง	จ�านวน	23.37	ล้านบาท
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ยอดยกมา 477,310,403.35

บวก		บันทึกเพิ่มเติม 67,503,800.00

								ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 9,281,879.41

ยอดยกไป 554,096,082.76

	 	 ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ประกอบด้วย					

 หน่วย	:	บาท

	 	 ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตเป็นเงินค่าตอบแทนที่ส�านักงาน	 คปภ.	 จ่ายให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุตาม										

ข้อบงัคบัคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบรกิารในอดตี	พ.ศ.	2554	

(ประกาศ	ณ	 วันท่ี	 28	 ธันวาคม	 2554)	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 28	 ธันวาคม	 2554	 ต่อมาพนักงานเกษียณอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน											

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตได้ย่ืนฟ้องส�านักงาน	คปภ.	 เพื่อเรียกเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตพร้อมดอกเบี้ย

ผิดนัดตามกฎหมายต่อศาลปกครอง	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง	 รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบ							

งบการเงินข้อ	4.23	ก.	ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต

 4.14 ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย

	 						 เมื่อวันที่	1	กันยายน	2550	พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	พ.ศ.	2550	

มีผลบังคับใช้	ได้เปลี่ยนสถานะจากกรมการประกันภัย	เป็นส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

(ส�านักงาน	คปภ.)	พร้อมทั้งโอนบรรดากิจการ	อ�านาจหน้าที่	ทรัพย์สิน	หนี้สิน	สิทธิ	และภาระผูกพันของกรมการประกันภัยที่มีอยู่ให้

ส�านักงาน	คปภ.	โดยถือยอดคงเหลือตามบัญชี	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2550	ของกรมการประกันภัย	ซึ่งส�านักงาน	คปภ.	ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการทรัพย์สิน	 หน้ีสินและสิทธิต่าง	 ๆ	 โดยในงวดปี	 2552	 คณะกรรมการ													

ดงักล่าวตรวจสอบเสรจ็พร้อมทัง้รายงานผลการตรวจสอบว่าทรพัย์สินต่าง	ๆ 	ของกรมการประกนัภัยทีโ่อนมาเป็นของส�านกังาน	คปภ.	

ณ	วนัทีเ่ปลีย่นสถานะ	มรีายการถกูต้อง	ครบถ้วนและยอดทนุรบัโอนจากกรมการประกนัภยัถกูต้องตรงกบัรายการทนุรบัโอนทีป่รากฏ

ในงบการเงิน	จ�านวน	120,538,099.76	บาท		

 4.15 ทุนประเดิมจากรัฐบาล

										 ในปี	2551	ส�านักงาน	คปภ.	ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลจ�านวน	100,000,000.00	บาท	เพื่อเป็นทุนประเดิม

ให้แก่ส�านักงาน	คปภ.	

 4.16  รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย

												 คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ออกประกาศและมีผลบังคับ	 ให้บริษัทประกอบธุรกิจ

ประกันภัยต้องน�าส่งเงินสมทบให้ส�านักงาน	คปภ.	ตั้งแต่ในงวดปี	2551	รายได้เงินสมทบจากบริษัทประกันภัย	ประกอบด้วย

 หน่วย	:	บาท

2560 2559

เงนิสมทบบริษัทประกนัวนิาศภยั 540,985,515.10 526,311,958.90

เงนิสมทบบริษัทประกนัชีวติ 1,045,476,432.08 1,011,540,150.66

รวม 1,586,461,947.18 1,537,852,109.56
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 4.17  รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย 

         หน่วย	:	บาท

 4.18  ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

         หน่วย	:	บาท

2560 2559

รายได้ค่าธรรมเนยีมสมคัรสอบ 69,706,800.00 70,324,650.00

รายได้ค่าธรรมเนยีมออกใบอนญุาต 60,130,100.00 56,893,300.00

รายได้ค่าธรรมเนยีมต่ออายใุบอนญุาต 74,744,400.00 61,242,800.00

รายได้ค่าธรรมเนยีมการประกอบธรุกจิประกันภยั 7,264,750.00 7,131,700.00

รายได้ค่าธรรมเนยีมจากการอบรม 	7,028,850.00 	16,326,000.00

รวม 218,874,900.00 211,918,450.00

2560 2559

เงนิเดอืน 605,838,208.01 596,882,363.62

เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี 83,398,212.82 82,368,330.22

ค่าตอบแทนตามต้นทนุการบริการในอดีต 67,503,800.00 67,503,800.00

เงนิเพ่ิมค่าครองชพี 17,205,439.79 15,280,907.30

ค่าตอบแทนพเิศษ	สปพ. 190,000.00 210,000.00

ค่าล่วงเวลาและค่าท�างานในวนัหยดุ - 17,000.00

ค่าตอบแทนวชิาชีพ 2,205,619.81 1,748,097.28

ค่าใช้จ่ายในการศกึษาบุตร 1,439,987.25 1,407,229.50

ค่ารักษาพยาบาล 16,432,259.29 17,298,141.16

ค่าใช้จ่ายการศกึษาของพนกังาน 89,700.00 46,800.00

เงนิสมทบค่ารักษาพยาบาลพนกังานพ้นสภาพ 7,528,938.14 7,371,537.45

เงนิช่วยเหลอืครอบครวัพนกังาน	 174,936.00 200,000.00

ค่าเบ้ียประกนัภยับคุคล 		1,939,678.25 			2,056,477.92

รวม 803,946,779.36 792,390,684.45

	 	 ในปี	2560	ส�านักงาน	คปภ.	มีค่าใช้จ่ายบุคลากร	จ�านวน	803,946,779.36	บาท	ในจ�านวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทน

ตามต้นทนุการบริการในอดีต	จ�านวน	67,503,800.00	บาท	ซึง่เป็นรายจ่ายทีม่คีวามไม่แน่นอน	อาจเป็นรายจ่ายทีไ่ม่สามารถเบกิจ่ายได้	

ส�านักงาน	 คปภ.	 ได้บันทึกรับรู้ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรคู่กับค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการ						

ในอดีตรอจ่ายด้วยจ�านวนเดียวกัน
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2560 2559

ค่าวสัดสุ�านกังานใช้ไป 11,341,175.82 10,066,465.84

ค่าวสัดเุชือ้เพลงิและหล่อลืน่ 5,067,727.36 4,653,419.06

ค่าวสัดสุิง่พิมพ์และเผยแพร่ 1,243,362.08 1,224,580.83

ค่าวสัดอุืน่	ๆ 1,721,092.16 1,717,431.61

ค่าเช่าทรพัย์สิน	-	ทีดิ่นและอาคาร 30,243,825.00 18,642,346.00

ค่าเช่ายานพาหนะ 14,858,640.24 10,801,092.00

ค่าเช่าคอมพวิเตอร์ 2,882,040.00 2,866,196.55

ค่ารับรองและพธีิการ 403,165.60 322,905.89

ค่าใช้จ่ายในการประชุมและสมัมนา 28,621,261.02 26,000,833.52

ค่าใช้จ่ายเดนิทางในประเทศ 5,484,005.32 4,628,559.76

ค่าใช้จ่ายเดนิทางต่างประเทศ 14,657,442.12 10,901,510.82

ค่าสมาชกิสถาบนัประกนัภัยต่างประเทศ 1,420,642.90 1,336,750.00

ค่าจ้างทีป่รึกษา 700,000.00 790,000.00

ค่าเบ้ียประกนัภยั 2,663,485.33 2,730,618.26

ค่าสาธารณปูโภค 20,782,954.62 20,358,683.62

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย 65,288,807.34 62,441,666.83

ค่าสอบบญัชี - 700,000.00

ค่าประชาสมัพนัธ์ 17,047,616.62 38,428,346.01

ค่าธรรมเนยีม 863,214.92 1,282,342.64

ค่าจ้างบรกิาร 100,096,104.43 88,030,325.09

ค่าซ่อมแซมและปรบัปรงุทรัพย์สนิ 4,441,903.27 4,764,129.28

ค่าภาษี 1,764,619.45 2,037,861.33

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตวัแทนนายหน้าประกนัภยั 4,223,025.25 8,553,467.57

ค่าเบ้ียประชมุบุคคลภายนอก 775,000.00 1,315,000.00

ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ 1,365,567.46		 				1,053,872.30		

รวม 337,956,678.31 325,648,404.81

	 	 เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน	 จ�านวน	 174,936.00	 บาท	 เกิดจากกรณีพนักงานถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นพนักงาน	

ส�านกังาน	คปภ.	จะจ่ายเงนิช่วยเหลอืครอบครวัพนกังาน	โดยท�าประกนัชวีติและอบุตัเิหตหุมูไ่ว้ให้กบับรษิทัประกนัชวีติ	แล้วส�านกังาน	

คปภ.	จะจ่ายเป็นค่าปลงศพตามระเบยีบส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	ว่าด้วยเงนิช่วยเหลอื

ครอบครัวกรณีพนักงานถึงแก่กรรม	พ.ศ.	2552

 4.19 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ประกอบด้วย

        หน่วย	:	บาท
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	 	 ค่าเช่าทรัพย์สิน-ที่ดินและอาคาร	 จ�านวน	 30,243,825.00	 บาท	 ในปี	 2559	 กรมธนารักษ์ขอคืนพื้นที่เช่าอาคารของ

ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ	ดังนั้นในปี	2560	ส�านักงาน	คปภ.	ต้องเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ท�าการแห่งใหม่	ทั้งส�านักงาน	คปภ.

ส่วนภูมิภาคและส�านักงาน	คปภ.	ส่วนจังหวัด

	 	 ค่าใช้จ่ายในการประชมุและสมัมนา	จ�านวน	28,621,261.02	บาท	ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายการจดัอบรมสมัมนาเพือ่พนกังาน	

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพ่ิมองค์ความรูแ้ละประสทิธภิาพในการปฏิบตังิาน	และค่าใช้จ่ายการจดัอบรมเพือ่บคุคลภายนอก	เพือ่เสรมิสร้าง

ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่บุคคลภายนอก	

	 	 ค่าจ้างบริการ	 จ�านวน	 100,096,104.43	 บาท	 ส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมาบริการที่ปรึกษาโครงการหลายแห่ง	 เช่น												

การจ้างทีป่รึกษาธนาคารโลกส�าหรบัโครงการเตรยีมความพร้อมรองรบัเกณฑ์การประเมนิการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยัตามมาตรฐาน

สากล	 นอกจากนั้นมีการจ้างที่ปรึกษาส�าหรับโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความเส่ียงและความม่ันคงทางการเงินของบริษัท	

(Own	Risk	and	Solvency	Assessment	 :	ORSA)	 ซ่ึงเป็นเครือ่งมอืช่วยให้บรษิทัประกนัภยัมีความเข้าใจความเสีย่งทีก่�าลงัเผชญิอยู่	

และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการด�ารงเงินกองทุนได้อย่างเหมาะสม	

 4.20 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย

        หน่วย		:	บาท

	 	 ในปี	2560	ส�านกังาน	คปภ.	มรีายได้	จ�านวน	1,882,234,535.76	บาท	และมค่ีาใช้จ่าย	จ�านวน	1,153,511,457.67	บาท	

ผลการด�าเนินงานเพิ่มข้ึนจากปีก่อน	 จ�านวน	 14,781,470.30	 บาท	 โดยในปี	 2560	 และ	 2559	 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 จ�านวน	

728,723,078.09	บาท	และจ�านวน	713,941,607.79	บาท	ตามล�าดับ

2560 2559

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	คปภ. 6,360,000.00 5,950,666.67

ค่าเบ้ียประชมุคณะกรรมการ	คปภ. 3,060,000.00 2,785,000.00

ค่าเบ้ียประชมุคณะกรรมการอืน่	ๆ 80,000.00 100,000.00

ค่าเบ้ียประชมุคณะอนกุรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 328,000.00 560,000.00

ค่าเบ้ียประชมุคณะอนกุรรมการกฎหมาย 252,000.00 236,000.00

ค่าเบ้ียประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 256,000.00 408,000.00

ค่าเบ้ียประชมุคณะอนกุรรมการอืน่	ๆ 	1,272,000.00	 	864,000.00

รวม 11,608,000.00 10,903,666.67

 4.21 ผลการด�าเนินงาน 

         หน่วย		:	บาท

2560 2559 เพิ่ม (ลด) %

รายได้ 1,882,234,535.76 1,842,884,363.72 39,350,172.04 2.14

ค่าใช้จ่าย 1,153,511,457.67 1,128,942,755.93 24,568,701.74 2.18

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย   728,723,078.09   713,941,607.79 14,781,470.30 2.07
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 4.22 การจัดประเภทรายการใหม่ 

	 	 รายการในงบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2559	บางรายการได้จดัประเภทรายการใหม่	เพือ่ให้สอดคล้องกบั

รายการในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560

  หนี้สินหมุนเวียน     

          หน่วย		:	บาท

 4.23 คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

	 	 พนักงานที่เกษียณอายุ	 และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต	 ตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ากับและ							

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต	พ.ศ.	 2554	 (ข้อบังคับ)	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่			

วันที่	28	ธันวาคม	2554	ได้ยื่นฟ้องส�านักงาน	คปภ.	เพื่อเรียกเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตตามข้อบังคับพร้อมดอกเบี้ย

ผิดนัดตามกฎหมาย	และการจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ก. ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต

งบแสดงฐานะการเงิน
ก่อนจัด

ประเภทใหม่

รายการจัด

ประเภทใหม่

หลังจัด

ประเภทใหม่

เจ้าหนี้ 7,128,431.22 				(60,370.56) 7,068,060.66

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 37,584,934.60 							60,370.56 	37,645,305.16

ที่ ชื่อ - สกุล
จ�ำนวนเงิน

(ไม่รวมดอกเบี้ย
ตำมกฎหมำย)

รำยละเอียด เลขคดี ลงวันที่ หมำยเหตุ

1 นำยอภิรักษ์	เหล็งขยัน 3,225,600.00	 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ	
ส�ำหรับงวดที	่1,	2	และ	3	

และดอกเบี้ยผิดนัด	
ตำมกฎหมำย

ด�ำ	204/2556
ด�ำ	59/2557

แดง	216-7/2558
อ.976-977/2558

4	กรกฎำคม	2556
6	มีนำคม	2557

1	กรกฎำคม	2558
28	กรกฎำคม	2558

และ	
20	ตุลำคม	2558

อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

2 นำงปิยนำรถ	สกุมุลจนัทร์ 4,000,000.00 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด

ตำมกฎหมำย

ด�ำ	292/2557
แดง	244/2559
อ.1258/2559

7	พฤศจิกำยน	2557
11	สิงหำคม	2559
7	กันยำยน	2559

อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

3 นำงสุวัฒนำ	มำนะกุล 4,000,000.00 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ	

ส�ำหรับงวดที่	1,	2	และ	3	
และดอกเบี้ยผิดนัด

ตำมกฎหมำย

ด�ำ	1925/2557
แดง	1952/2559
อ.1618/2559

20	พฤศจกิำยน	2557
28	กันยำยน	2559
27	ตุลำคม	2559

อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด
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ที่ ชื่อ - สกุล
จ�ำนวนเงิน

(ไม่รวมดอกเบี้ย
ตำมกฎหมำย)

รำยละเอียด เลขคดี ลงวันที่ หมำยเหตุ

4 นำงสุพำนิช	พิสุทธิภักดิ์ 2,322,000.00 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด

ตำมกฎหมำย

ด�ำ	165/2557
แดง	171/2559
อ.1742/2559

20	พฤศจกิำยน	2557
14	กันยำยน	2559
12	ตุลำคม	2559

อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

5 นำยไพรัช	จันทรกรำนต์ 3,240,000.00 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด						

ตำมกฎหมำย

ด�ำ	21/2558
แดง	116/2559
อ.1360/2559

3	มนีำคม	2558
31	สงิหำคม	2559

-

อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

6 นำงสำวประภำพนัธ์	เกิดล�ำเจยีก 3,000,000.00 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด						

ตำมกฎหมำย

ด�ำ	580/2558
แดง	1950/2559
อ.1636/2559

10	มนีำคม	2558
28	กนัยำยน	2559
27	ตลุำคม	2559

อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

7 นำงอัญชนำ	บูรณะรัช 3,454,841.70 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	ให้
เป็นไปตำมข้อบังคับ	

ส�ำหรับงวดที่	1,	2	และ	3	
และดอกเบี้ยผิดนัด

ตำมกฎหมำย

ด�ำ	591/2558
แดง	1953/2559
อ.1595/2559

11	มนีำคม	2558
28	กนัยำยน	2559
27	ตลุำคม	2559

อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

8 นำงคมคำย	ธูสรำนนท์ 4,000,000.00 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด						

ตำมกฎหมำย

ด�ำ	1572/2558
แดง	1954/2559
อ.1606/2559

28	สงิหำคม	2558
28	กนัยำยน	2559
25	ตลุำคม	2559

อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

9 นำงอนงค์ศิริ	ภัยห่ำง 3,510,000.00 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด						

ตำมกฎหมำย

ด�ำ	1583/2558
แดง	455/2560
อร.74/2560

1	กนัยำยน	2558
16	มนีำคม	2560
11	เมษำยน	2560

อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

10 นำงศิริกำญจน์	ค�ำศรีระภำพ 1,241,690.00 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด						

ตำมกฎหมำย

ด�ำ	1584/2558
แดง	456/2560
อร.67/2560

1	กนัยำยน	2558
16	มนีำคม	2560
11	เมษำยน	2560

อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

11 นำยวิชัย	บุญมี 1,872,000.00 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
ส�ำหรับงวดที่	2	และ

ดอกเบี้ยผิดนัด
ตำมกฎหมำย

ด�ำ	1883/2558
แดง	1955/2559
อ.1766/2559

27	ตลุำคม	2558
28	กนัยำยน	2559
27	ตลุำคม	2559

อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด
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ที่ ชื่อ - สกุล
จ�ำนวนเงิน

(ไม่รวมดอกเบี้ย
ตำมกฎหมำย)

รำยละเอียด เลขคดี ลงวันที่ หมำยเหตุ

12 นำงสำวช�ำเลือง	ชำติสุวรรณ 2,000,000.00 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
ส�ำหรับงวดที่	2	และ

ดอกเบี้ยผิดนัด
ตำมกฎหมำย

ด�ำ	2008/2558
แดง	1951/2559
อ.1535/2559

17	พฤศจกิำยน	2558
28	กนัยำยน	2559
26	ตลุำคม	2559

อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

13 นำยเผด็จ	บุญรอด 4,000,000.00 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด						

ตำมกฎหมำย

ด�ำ	25/2559
แดง	157/2560
อร.33/2560

7	มกรำคม	2559
1	กมุภำพันธ์	2560
27	กมุภำพันธ์	2560

อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

14 นำยส�ำเริง	วรสูตร 4,000,000.00 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด						

ตำมกฎหมำย

ด�ำ	500/2559
แดง	2357/2560

1	เมษำยน	2559
26	ธนัวำคม	2560

พิพำกษำยกฟ้อง

15 นำยวรนิติ์	เลิศคอนสำร 2,318,400.00 จ่ำยเงินค่ำตอบแทนตำม
ต้นทุนบริกำรในอดีต	
ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด						

ตำมกฎหมำย

ด�ำ	459/2559 21	พฤศจกิำยน	2559 อยูร่ะหว่ำง											
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
ระยอง

ที่ ชื่อ - สกุล
จ�ำนวนเงิน

(ไม่รวมดอกเบี้ย
ตำมกฎหมำย)

รำยละเอียด เลขคดี ลงวันที่ หมำยเหตุ

1 นำยอภิรักษ์	เหล็งขยัน 439,979.99 จ่ำยเงินชดเชยกรณีเลิกจ้ำง								
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

แรงงำน	และดอกเบี้ยผิดนัด
ตำมกฎหมำย

ด�ำ	316/2557
แดง	294/2560

2	ธนัวำคม	2557
30	สงิหำคม	2560

พิพำกษำยกฟ้อง

หมายเหตุ	:	ล�าดับที่	5	สืบค้นจากเว็บไซต์ของศาลปกครอง	(www.admincourt.go.th)	ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้รับค�าอุทธรณ์เป็นที่

แน่นอนแล้ว	ตามเลขคดีอุทธรณ์ที่ระบุ	แต่ส�านักงาน	คปภ.	ยังไม่ได้รับหนังสือค�าอุทธรณ์จากศาลปกครองสูงสุด	จึงยังไม่ทราบวันที่

ในหนังสือค�าอุทธรณ์

  ข. การจ่ายเงินตามกฎหมายแรงงาน

	 	 	 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 พ.ศ.	 2550	 มาตรา	 19	 บัญญัติว่า	

“กจิการของส�านกังาน	ไม่อยูภ่ายใต้บงัคบัแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน	กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์	กฎหมายว่าด้วย

ประกนัสงัคม	และกฎหมายว่าด้วยเงนิทดแทน	แต่พนกังานและลูกจ้างของส�านกังานต้องได้รบัประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าทีก่�าหนดไว้

ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน”	ซึ่งปัจจุบัน	ส�านักงาน	คปภ.	

ยงัไม่ได้จดัท�าข้อบงัคบัเก่ียวกับการจ่ายเงนิชดเชยกรณเีลิกจ้าง	จงึมพีนกังานทีเ่กษยีณอายุบางส่วนฟ้องให้ส�านกังาน	คปภ.	จ่ายเงนิชดเชย

กรณีเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน	ดังนี้
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ที่ ชื่อ - สกุล
จ�ำนวนเงิน

(ไม่รวมดอกเบี้ย
ตำมกฎหมำย)

รำยละเอียด เลขคดี ลงวันที่ หมำยเหตุ

2 นำงปิยนำรถ	สุกุมลจันทร์ 1,270,399.20 จ่ำยเงินชดเชยกรณีเลิกจ้ำง								
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

แรงงำน	และดอกเบี้ยผิดนัด
ตำมกฎหมำย

ด�ำ	315/2557
แดง	225/2560
อร.255/2560

2	ธนัวำคม	2557
13	กรกฎำคม	2560
8	สงิหำคม	2560

อยู่ระหว่ำง								
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

3 นำงสุพำนิช	พิสุทธิภักดิ์ 876,343.00 จ่ำยเงินชดเชยกรณีเลิกจ้ำง								
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

แรงงำน	และดอกเบี้ยผิดนัด
ตำมกฎหมำย

ด�ำ	188/2557
แดง	149/2560
อร.163/2560

9	ธนัวำคม	2557
8	มถุินำยน	2560
3	กรกฎำคม	2560

อยู่ระหว่ำง								
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

4 นำยไพรัช	จันทรกรำนต์ 1,203,920.00 จ่ำยเงินชดเชยกรณีเลิกจ้ำง								
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

แรงงำน	และดอกเบี้ยผิดนัด
ตำมกฎหมำย

ด�ำ	193/2557
แดง	47/2560

25	ธันวำคม	2557
28	กุมภำพันธ์	2560

พิพำกษำยกฟ้อง

5 นำงสุวัฒนำ	มำนะกุล 449,040.60 จ่ำยเงินชดเชยกรณีเลิกจ้ำง								
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

แรงงำน	และดอกเบี้ยผิดนัด
ตำมกฎหมำย

ด�ำ	579/2558
แดง	851/2560
อร.157/2560

10	มีนำคม	2558
23	พฤษภำคม	2560
19	มิถุนำยน	2560

อยู่ระหว่ำง									
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

6 นำยสงวน	ปรีชำพัฒน์	ที่	1

นำยวีรวุธ	งำมจิตวิริยะ	ที่	2

นำยภิญโญ	บุญน�ำ	ที่	3

425,100.00
453,420.00
990,120.00

จ่ำยเงินชดเชยกรณีเลิกจ้ำง								
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

แรงงำน	และดอกเบี้ยผิดนัด
ตำมกฎหมำย

ด�ำ	บ.51/2558
แดง	บ.255/2560

อบ.4/2561

27	มกรำคม	2558
24	พฤศจิกำยน2560
20	ธันวำคม	2560

อยู่ระหว่ำง								
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

7 นำงอัญชนำ	บูรณะรัช 633,688.00 จ่ำยเงินชดเชยกรณีเลิกจ้ำง								
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

แรงงำน	และดอกเบี้ยผิดนัด
ตำมกฎหมำย

ด�ำ	1088/2558
แดง	853/2560
อร.145/2560

18	มิถุนำยน	2558
23	พฤษภำคม	2560
19	มิถุนำยน	2560

อยู่ระหว่ำง								
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

8 นำงสำวประภำพนัธ์	เกิดล�ำเจยีก 360,299.98 จ่ำยเงินชดเชยกรณีเลิกจ้ำง								
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

แรงงำน	และดอกเบี้ยผิดนัด
ตำมกฎหมำย

ด�ำ	1203/2558
แดง	854/2560
อร.210/2560

6	กรกฎำคม	2558
23	พฤษภำคม	2560
13	มิถุนำยน	2560

อยู่ระหว่ำง								
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

9 นำงศิริกำญจน์	ค�ำศรีระภำพ 931,328.00 จ่ำยเงินชดเชยกรณีเลิกจ้ำง								
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

แรงงำน	และดอกเบี้ยผิดนัด
ตำมกฎหมำย

ด�ำ	1621/2558
แดง	621/2560
อร.107/2560

8	กันยำยน	2558
4	เมษำยน	2560

1	พฤษภำคม	2560

อยู่ระหว่ำง								
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

10 นำงอนงค์ศิริ	ภัยห่ำง 613,864.00 จ่ำยเงินชดเชยกรณีเลิกจ้ำง								
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย

แรงงำน	และดอกเบี้ยผิดนัด
ตำมกฎหมำย

ด�ำ	1620/2558
แดง	852/2560
อร.158/2560

8	กันยำยน	2558
23	พฤษภำคม	2560
21	มิถุนำยน	2560

อยู่ระหว่ำง								
กำรพิจำรณำ

ของศำลปกครอง
สูงสุด

 4.24  การอนุมัติงบการเงิน

						 	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยเลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 เมื่อวันท่ี	

22	พฤษภาคม	2561	
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