










สาร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ)

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

พุทธศักราช 2560

(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

  006 l 10 ปี คปภ. 



สาร
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ)

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

พุทธศักราช 2560

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รองนายกรัฐมนตรี

  10 ปี คปภ. l 007





สาร
ปลัดกระทรวงการคลัง

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ) 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

    พุทธศักราช 2560

 

(นายสมชัย สัจจพงษ์)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการกํากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

  10 ปี คปภ. l 009



สาร
เลขาธิการ คปภ. เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี 

การก่อตัง้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

พุทธศักราช 2560

  010 l 10 ปี คปภ. 



(ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ)

เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

  10 ปี คปภ. l 011



The 10th Anniversary Congratulation 

Message from Financial Services

Agency of Japan to Office of Insurance 

Commission (OIC), Thailand

 

Sincerely yours,

Nobuchika Mori
Commissioner

The Financial Services Agency of Japan

  012 l 10 ปี คปภ. 



Best regards, 

Michael F. Consedine
Chief Executive Officer

National Association of Insurance Commissioners

  10 ปี คปภ. l 013



Dr. Mey Vann
Director General

General Department of Financial Industry
Ministry of Economy and Finance

Phnom Penh, Kingdom of Cambodia

Yours sincerely,

  014 l 10 ปี คปภ. 
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คณะผู้บริหาร
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.)



ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
เลขาธิการคณะกรรมการกํากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

.

  10 ปี คปภ. l 017



นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์
รองเลขาธิการ 

ด้านกํากับ

  018 l 10 ปี คปภ. 



นายตนุภัทร รัตนพูลชัย
รองเลขาธิการ 

ด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์

  10 ปี คปภ. l 019



นายชูฉัตร ประมูลผล
รองเลขาธิการ

ด้านตรวจสอบ

  020 l 10 ปี คปภ. 



นายบันเทิง เพ็ชรไชย
ผู้ช่วยเลขาธิการ 

สายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ

นายสมชาย ปัญญาภรณ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ 

สายกํากับธุรกิจและการลงทุน

  10 ปี คปภ. l 021



นายสุรินทร์ ตนะศุภผล
ผู้ช่วยเลขาธิการ 

สายกลยุทธ์องค์กร

นายจรัญ สอนสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ 

สายส่งเสริม

และสายประกันภัยภูมิภาค

  022 l 10 ปี คปภ. 



นางสาววสุมดี วสีนนท์
ผู้ช่วยเลขาธิการ 

สายพัฒนามาตรฐานกํากับ

นายสมประโชค ปิยะตานนท์
ผู้ช่วยเลขาธิการ 

สายกฏหมายและคดี

  10 ปี คปภ. l 023



นายอรรถพล พิพูลธนพัฒนา
ผู้ช่วยเลขาธิการ 

สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

นางคนึงนิจ สุจิตจร
ผู้ช่วยเลขาธิการ 

สายกํากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

  024 l 10 ปี คปภ. 



จ.ส.อ.ชนะพล มหาวงษ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ 

สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

นายสมเกียรติ ปัญหา
ผู้ช่วยเลขาธิการ 

สายบริหาร

  10 ปี คปภ. l 025



นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม
ผู้ช่วยเลขาธิการ 

สายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ

  026 l 10 ปี คปภ. 





วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์



วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์

สํานักงาน คปภ. จะทําให้สาธารณชนมีความรู้ความสามารถ และเช่ือมั่นในการ
ใช้ระบบประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

V IS ION



แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน คปภ.     
ระยะ 5 ปี (ปี 2559 – 2563)

 สํานักงาน คปภ. ได้จัดทําเป็นแผน

ยุทธศาสตรสํ์านกังาน คปภ. ระยะ 5 ปี ที่สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 

2559 – 2563) และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ อาทิ 

เศรษฐกจิมหภาค การเปิดเสรตีามกรอบประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบของทิศทางโลก 

นโยบายประเทศไทย 4.0 การเตบิโตของเทคโนโลยี

สมยัใหม่ ที่มแีนวโนม้สง่ผลกระทบตอ่การพฒันา

ระบบประกันภัย และภารกิจของสํานักงาน คปภ. 

  030 l 10 ปี คปภ. 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
 

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ในปี 

2563 ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงข้างต้น ได้กําหนด

เป็น 5 ยุทธศาสตร์ หรือที่เรียกว่า EFFECT ดังนี้

  10 ปี คปภ. l 031



ยุทธศาสตร์ที่ 3

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

  032 l 10 ปี คปภ. 



ยุทธศาสตร์ที่ 5

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

  10 ปี คปภ. l 033







อดีต..สู่ปัจจุบัน
คปภ. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ประกันภัยไทย





การประกันภัยในประเทศไทย

ยุคแรกการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยไทย 

  038 l 10 ปี คปภ. 



 

  10 ปี คปภ. l 039



ก้าวสู่องค์กรอิสระ แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1     
(พ.ศ. 2549 – 2554)

  040 l 10 ปี คปภ. 



แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553 – 2557)

  10 ปี คปภ. l 041



ผลการพัฒนาท่ีสําคัญภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2

  042 l 10 ปี คปภ. 



แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)

  10 ปี คปภ. l 043



10 ปี 
แห่งการขับเคล่ือน

นวัตกรรมประกันภัย 
สู่อนาคต 



10 ปี แห่งการขับเคล่ือนนวัตกรรมประกันภัย สู่อนาคต 
D i g i t a l  I n s u r a n c e  R e g u l a t o r

  10 ปี คปภ. l 045



10 ปี แห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันภัย .. สู่อนาคต 

การเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย

1. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ

 เพ่ือให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง 
เขม้แขง็ทางการเงนิ มกีารดาํเนนิธุรกจิอย่าง
มีคุณภาพ และเป็นที่ เช่ือมั่นไว้วางใจของ
ประชาชน

1.1 การกํากบัเงนิกองทนุตามระดบัความเสี่ยง และ
การกํากับความม่ันคงทางการเงิน

  046 l 10 ปี คปภ. 



1.2 การพัฒนาแนวทางการกํากับโดยการทดสอบ
ภาวะวิกฤต (Stress Test)

1.3 การพัฒนาแนวทางการกํากับประกันภัยต่อ
ของประเทศไทย

  10 ปี คปภ. l 047



1.4 การปรับปรุงหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขการลงทนุ
ประกอบธุรกิจอื่น

  048 l 10 ปี คปภ. 



1.7 การประเมินความเส่ียงของอุตสาหกรรม 
ประกันภัยไทยเช่ือมโยงกับความเสี่ยงของระบบ 
การเงินไทย

1.5 การขยายธุรกิจประกันภัยใน ASEAN

1.6 การจัดทําหลักเกณฑ์การกํากับการร่วมทุน             
เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทประกันภัย

  10 ปี คปภ. l 049



1.8 แนวทางการประเมินความเสี่ยงและความม่ันคง
ทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency 
Assessment : ORSA)

  050 l 10 ปี คปภ. 



1.9 แนวทางการแยกเงินกองทุนในส่วนของผู้เอา
ประกันภัย (Insurance Fund) และเงินกองทุน             
ในส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Fund)

  10 ปี คปภ. l 051



1.10 การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมประกันภัย    
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ

1.11 การช่วยเหลอือุตสาหกรรมประกนัภยัจากภาวะ
อัตราดอกเบี้ยตํ่า

  052 l 10 ปี คปภ. 



2. ยกระดับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจ
ประกันภัย

2.1 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในธุรกิจประกันภัย

2.2 การจัดทําแนวปฏิบตั ิเร่ือง โครงสร้าง คุณสมบัติ 
และขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดขีองกรรมการของบรษิทัประกัน
ชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย
 

  10 ปี คปภ. l 053



2.4 การศึกษาการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ          
บริษัทประกันภัยไทย 

2.3 การกําหนดคุณสมบัติผู้มีอํานาจในการจัดการ

  054 l 10 ปี คปภ. 



2.5 ความร่วมมอืทางวชิาการของสภาวชิาชีพบญัชี 
และธุรกิจประกันภัย

2.7 การส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยสามารถ          
ใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsource)

2.8 ยกระดับการบริหารจดัการความเสี่ยงของบริษัท
ประกันภัย

2.6 ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงาน และ           
การบริหารความเส่ียงด้านการรับประกันภัย             
และการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย 

  10 ปี คปภ. l 055



2.9 การวางกรอบการทดสอบนวัตกรรมท่ีนํา
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสําหรับธุรกิจ
ประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยท่ี
หลากหลาย และเป็นสากล

3.1 การประกนัภยัสาํหรับรายย่อย (Micro insurance) 
สําหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

3.2 การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี

3.3 การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดิน
ทางในประเทศไทย (สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ)

  056 l 10 ปี คปภ. 



3.4. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบ
ประหยัดสําหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

3.5 การประกันภัยสําหรับผู้พิการ

3.6 การประกันภัยไซเบอร์

  10 ปี คปภ. l 057



  058 l 10 ปี คปภ. 

3.7 การประกนัภัยความรบัผดิของผูป้ระกอบกจิการ
หอพัก

3.8 การปรบัความคุ้มครองค่ารกัษาพยาบาลผู้ป่วย
ในท่ีไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)  

3.9 ดําเนินการจัดทํา “กรมธรรม์คุ้มครองสินเช่ือ
เพ่ือประชาชน”

3.10 กรมธรรมป์ระกันภยัอุบตัเิหตสุาํหรับผูโ้ดยสาร
แพเพ่ิมความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวทางนํ้า



3.11 กรมธรรมป์ระกันภัยเพื่อการใช้เรอืกลเดนิทะเล
เฉพาะเขตท่ีใช้ในกิจการพเิศษประเภทเจ็ตสกเีพื่อเช่า

3.12 การกําหนดเง่ือนไขมาตรฐานในใบรับเงิน
ช่ัวคราว

3.13 การจัดทําหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการ
โฆษณาเสนอขายผลิตภณัฑ์ประกันภัยผา่นทาง  สื่อ
โฆษณา

3.14 การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบประกันภัย
สุขภาพ

3.15 การจัดทําการประกันภัยการเดินทาง สําหรับ
ข้าราชการ

  10 ปี คปภ. l 059



4. เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อน
คลายการกํากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

  060 l 10 ปี คปภ. 

4.1 การวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการ
กาํกับผลติภณัฑป์ระกนัภยั และอตัราเบีย้ประกนัภยั



4.2 พัฒนาการกํากับ และกระบวนการให้ความ                    
เห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย

  10 ปี คปภ. l 061





 

1. พัฒนาการวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทประกันภัย

  10 ปี คปภ. l 005

  10 ปี คปภ. l 063



 ระดับ 1 (Normal) “ไม่มปัีญหา”

 ระดบั 2 (Out-patient) “สง่สญัญาณเตือน”    

 ระดบั 3 (In-patient) “บกพร่อง” 

 ระดับ 4 (ICU) “บกพร่องร้ายแรง” หรือ             

“ไม่สามารถดาํเนนิกิจการต่อ”

  064 l 10 ปี คปภ. 



2. พัฒนาการตรวจสอบบริษัทประกันภัย ณ ที่ทําการ

1 2 3 4 5

 ระดับ 1 ฐานะ

  10 ปี คปภ. l 065



 ระดบั 2 ฐานะ

 ระดับ 3 ฐานะ

 ระดับ 4 ฐานะ

 ระดับ 5 ฐานะ

  066 l 10 ปี คปภ. 



3. การส่งเสริมการมีธรรมาภิบาล

  10 ปี คปภ. l 067



4. การกํากับดูแลพฤติกรรมตลาด (Market 
Conduct)

  068 l 10 ปี คปภ. 



5. โครงการช่วยเหลอืผู้เอาประกันภัย และผูม้สีทิธิ์
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท
ประกันภัยที่ถกูเพกิถอนใบอนญุาตประกอบธุรกจิ
ประกันภัย
 

 5.1 สทิธขิองผู้เอาประกันภัย และผู้มสิีทธเิรยีกรอ้ง

ตามกรมธรรม์ประกันภัย

  10 ปี คปภ. l 069



 5.2 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย

 

 

  070 l 10 ปี คปภ. 



กรมธรรม์ประกันภัยเดิม

สําเนาบัตรประชาชน

ใบเสร็จรับเงินค่าเบ้ียประกันภัย

หนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนติบุิคคล 

(กรณีเป็นนิติบุคคล)

 5.3) ในกรณทีี่ผูเ้อาประกนัภยัประสงคจ์ะใช้สทิธติามขอ้ (2) ให้ผูเ้อาประกนัภัย        

ไปติดต่อกับบริษัทประกันภัย หรือสาขาของบริษัทประกันภัยใดบริษัทหนึ่ง รายช่ือ

แนบท้ายคําสั่งนายทะเบียน เรื่อง การใช้อัตราเบ้ียประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือ

ประชาชน ที่ทาํสญัญาประกนัภัยไวก้บับริษัทที่ถกูเพกิถอนใบอนุญาต พรอ้มหลักฐาน

ดังต่อไปนี้

 5.4) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิตามข้อ (2) นอกจาก            

ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งย่ืนเอกสารหลกัฐานตามขอ้ (5.3) แลว้ ผูเ้อาประกันภัยจะตอ้ง          

โอนสทิธใินการขอรบัเบีย้ประกันภยัสาํหรบัระยะเวลาประกันภยัที่เหลอืจากผู้เอาประกนัภยั      

ที่เหลือจากผู้ชําระบัญชีให้แก่บริษัทที่เป็นผู้รับประกันภัยรายใหม่ด้วย

 

  10 ปี คปภ. l 071



1. การปฏิรูปกฎหมายประกันภัย  

 1.1 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกัน

ชีวติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญตัปิระกนัวนิาศภยั 

พ.ศ. 2535 

 

10 ปี แห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันภัย .. สู่อนาคต 

การเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานกํากับดูแล

  072 l 10 ปี คปภ. 



   

 



2. การพัฒนากฎหมายประกันภัยทางทะเล 

3. การจัดทาํกฎหมายอนบุญัญตัฉิบบัภาษาองักฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

4. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย

  074 l 10 ปี คปภ. 



5. การดําเนินการด้านอนุญาโตตุลาการ
6. การศึกษาวจิยักรอบ และขอ้เสนอเชิงนโยบาย
ตอ่การพฒันาระบบการประกันภัยตามพระราช
บญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535

  10 ปี คปภ. l 075



 
7. การปรับเพิ่มเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

  076l 10 ปี คปภ. 



8. การประกันภยัรถภาคบงัคบัแบบ Online - Real 
Time

9. การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นสําหรับผู้ประสบภัยจากรถ 

  10 ปี คปภ. l 077



  
10. การปรับปรุงมาตรฐานกลางของรายการ 
และจํานวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่าย
อันจําเป็นเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
 

  078 l 10 ปี คปภ. 



11. ลดเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจร้อยละ 5 - 10 
ให้กับรถยนต์ที่ติดตัง้กล้องวงจรปิด CCTV

  10 ปี คปภ. l 079



12. มาตรการหา้มแอลกอฮอล์ในเลือดเกนิกวา่ 50 
มิลลิกรัมเปอร์เซน็ต์

13. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ด้าน           
การพัฒนาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

14. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
อุทกภัย 

  080 l 10 ปี คปภ. 



  10 ปี คปภ. l 081



10 ปี แห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันภัย .. สู่อนาคต 

การเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจด้านประกันภยั 
สู่ประชาชน

1. การพัฒนาเครือข่าย และการมีส่วนร่วมด้าน
การประกันภัย

  082 l 10 ปี คปภ. 



  10 ปี คปภ. l 083



  084 l 10 ปี คปภ. 



  10 ปี คปภ. l 085



2. การสง่เสรมิความรูด้า้นการประกันภยัผา่น
สื่อในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
    

3. กิจกรรม/อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการ
ประกันภัยต่อสาธารณชนทั่วประเทศ

4. กิจกรรมส่งเสรมิ และเสริมสรา้งความเช่ือมัน่
ของสํานักงาน คปภ.และภาคอุตสาหกรรม
ประกันภัย

  086 l 10 ปี คปภ. 



5. กจิกรรมรณรงค ์และสง่เสรมิดา้นประกนัภยั 
ร่วมกับเครือข่ายรณรงค์ความปลอดภัย     
ทางถนน



6. การจดัทําโครงการอบรมความรู้ประกนัภยั 
(Training for the trainers)

7. การดําเนินงานของสํานักงาน คปภ. ในส่วน
ภูมิภาค 
 

  088 l 10 ปี คปภ. 



  10 ปี คปภ. l 089



  090 l 10 ปี คปภ. 



  10 ปี คปภ. l 091



10 ปี แห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันภัย .. สู่อนาคต 

การยกระดบัพฤตกิรรมทางตลาดของระบบประกันภัย

การยกระดับพฤตกิรรมทางตลาดของระบบประกันภัยนัน้ เพื่อใหร้ะบบประกนัภัยมกีาร
ดาํเนนิการ และให้บรกิารประชาชนอยา่งมคีณุภาพดว้ยความเป็นธรรม โดยประชาชน
มีความเช่ือมั่นจากบุคลากรประกันภัยที่มีมาตรฐาน

  092 l 10 ปี คปภ. 
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  094 l 10 ปี คปภ. 



  10 ปี คปภ. l 095



1. พัฒนา และยกระดับบุคลากรประกันภยัให้เป็น
มืออาชีพ

 

10 ปี แห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันภัย .. สู่อนาคต 

โครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย

เพ่ือใหร้ะบบประกนัภัยมโีครงสรา้งพ้ืนฐานที่เอือ้ตอ่การพฒันา
ธุรกจิประกนัภยั โดยการดําเนินกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้

  096 l 10 ปี คปภ. 



 

2. เสรมิสรา้งศกัยภาพการวิจยั และสารสนเทศ
 

  10 ปี คปภ. l 097



3. การพัฒนาองค์กร

 4.  สง่เสรมิภาพลกัษณท์ี่ดขีองธุรกจิประกนัภยั

  098 l 10 ปี คปภ. 



 

 

 

 

  10 ปี คปภ. l 099



1. ส่งเสริมการเช่ือมโยงตลาดประกันภัยใน
ภูมิภาคอาเซียน 

10 ปี แห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมประกันภัย .. สู่อนาคต 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

 

 

  100 l 10 ปี คปภ. 



  10 ปี คปภ. l 101



3. ความร่วมมือระหว่างประเทศทัง้ทวิภาคี 
และพหุภาคีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

 

 

 

2. การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ
ประเมินภาคการเงนิ (Financial Assessment 
Program : FSAP)
 

  102 l 10 ปี คปภ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 ปี คปภ. l 103



 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรประกันภัย
ผ่านความร่วมมือด้านวิชาการประกันภัย

 

 

 

  104 l 10 ปี คปภ. 



 

 

 

 

5. กาํหนดแนวทางการพฒันาธุรกิจประกนัภยั
เพื่อรองรับการเปิดเสรีตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

  10 ปี คปภ. l 105



Disruptive Business 
ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

กับความท้าทายในการกํากับดูแลระบบประกันภัย 
โดย : ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 

เลขาธิการคณะกรรมการกํากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย



 ปัจจุบันพัฒนาการของเทคโนโลยี

สารสนเทศกลายเป็นความท้าทายสําคัญ

ที่ จะเข้ามาเปลี่ ยนแปลงภูมิทัศน์ของทุก

อุตสาหกรรม และภาคธุรกิจอย่างหลกีเลี่ยง

ไม่ได้ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี    

ดั งกล่ าว มีอิทธิพลต่อประ เทศไทย           

ในการปรับตัวเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล              

ภายใต้นโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0”      
(Thailand 4.0) ที่กาํหนดทิศทางการพัฒนา

ประเทศไทย ให้เป็นประเทศผู้ผลิตที่มีความ

คิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมที่สามารถสร้าง

มูลค่าเพ่ิมได้ รวมทั้งการใช้ศักยภาพทาง

ดิจิทัลเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนห่วงโซ่

คุณค่าเศรษฐกิจ 

frank.co.th1 

dtac               
Accelarate2
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“Your next insurance agent will be 
a robot3”

  108 l 10 ปี คปภ. 



4

5)



ประการที่สาม 

 

 

ประการแรก 

 

 

 

 

 

ประการที่สอง 

 

 

 สําหรับแนวทาง และมาตรการขับเคล่ือน
เพื่อให้สํานักงาน คปภ.ก้าวสู่องค์กรผู้กํากับดูแล
ธุรกิจประกันภยัยุคดจิทิลัได้นัน้ ต้องดาํเนินการใน 
3 ประการหลักๆ คือ

  110 l 10 ปี คปภ. 



6  
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7

  112 l 10 ปี คปภ. 
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“Disrupt yourself before 
someone else disrupts you”

เชิงอรรถ



Insurance 
Regulatory 
Sandbox



Insurance Regulatory Sandbox
สนามทดสอบของธุรกิจประกันภัย

 ระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน     

ได้เกิดการขับเคล่ือนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ        

ดิจิทัล ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ทั้งทางตรง และทางอ้อม ประกอบกับ

การได้รับแรงขับเคลื่อนจากนโยบาย     

ไทยแลนด์ 4.0 ทําให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจ

สถาบันการเงิน รวมถึงผู้ให้บริการ

ทางการ เงิน และการลงทุนมีการ           

ปรบัตวัอยา่งรวดเรว็ หลังจากเทคโนโลยี

ทางการเงิน หรือ FinTech (Financial 

Techno logy) เข้ ามามีบทบาทใน

อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากมีการ

ปรับตัวของผู้ เ ล่น เ ดิมในตลาดแล้ว           

ยังจะดึงดูดให้เกิดผู้เล่นรายใหม่อย่าง           

Fin Tech Firms หรือ Start Ups เข้ามา

อีกด้วย 

โดย :  สมนา ทัฬหเมธา 

 วรรณกานต์ แก้วรัตนปัทมา 

 สายพัฒนามาตรฐานการกํากับ

  10 ปี คปภ. l 117



InsurTech (Insurance Technology)

  118 l 10 ปี คปภ. 



สํานักงานกํากับสถาบันการเงินของอังกฤษ 
หรือ Financial Conduct Authority (FCA)
 

Regulatory Sandbox 
            ในต่างประเทศ

  10 ปี คปภ. l 119



 

 

 

 

 

ธนาคารกลางของประเทศสิงคโปร ์(Monetary 
Authority of Singapore : MAS)
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Regulatory Sandbox ในประเทศไทย
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Information 
Technology

and
Cyber Risk



Information Technology  
     & Cyber Risk

 ในปัจจุบันรูปแบบ

ในการดาํเนินธุรกจิมีการ

เปลี่ ยนแปลงเป็นอย่าง

มาก ซ่ึงหากพิจารณา

แลว้คงมหีลายปัจจยัที่เขา้

มามีผลกระทบ ทัง้ในด้าน

บวก และด้านลบ แต่คงมี

ปัจจัยหน่ึงซ่ึงเป็นปัจจัยที่

ได้ รับความสนใจ เ ป็น

อย่างมากในตอนน้ี และ

ทุกบริษัทไม่ควรมองข้าม

คอื “การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี” 

 

1

2

3

โดย :  ศุภกิจ สัตยารัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันภัย

 พิมพ์พรรณ สุขประเสริฐ สายพัฒนามาตรฐานการกํากับ
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1

2

3
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ICP 7 การกาํกบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) 

คอื ICP ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกับการกาํกบัดแูลเรื่อง Cyber Risk

ICP 26 Cross

Border Crisis

Management

ICP 25 

Supervisory

Cooperation/

Coordination

ICP 24 Macro

prudential

Surveillance

ICP 23 Group

Wide

Supervision

ICP 22

AML/CFT

Group

Supervision

Cross Border

Cooperation

and Crisis

Management

Market

Conduct

and

Financial

Integrity

Solvency

Regime

ICP 18

Intermediaries

ICP 13

Reinsurance

ICP 14

Valuation

ICP 15

Investment

ICP 16 ERM

for Solvency

ICP 17

Capital

Adequacy

ICP 12

Winding-up

and Exit

ICP 11

Enforcement

ICP 10
Preventative

and
Corrective
Measures

ICP 9

Supervisory

Review and

Reporting

ICP 7

Corporate

Governance

ICP 4

Licensing

ICP 5

Suitabillty

of Persons

ICP 6

Control

ICP 3

Info Exchange

and

Confidentiality

ICP 2

Supervisor

ICP 1

Supervisory

Objectives

ICP 8

Risk

Management

and Internal

Controls

Supervisory

Process,

Preventive &

Corrective

Measures, and

Winding-up

Insurer

Governance

and Internal

Control

Insurer

Licensing,

Suitabillty

and Control

Supervisory

Objectives

and the

Supervisor

ICP 19

Conduct of

Business

ICP 20

Public

Disclosure

ICP 21

Countering

Fraud

26 Insurance Core
Principles

ICP 8 การบรหิารจัดการความเสี่ยง และการควบคมุ
ภายใน (Risk Management and Internal         
Controls) 
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ICP 9 การตรวจสอบและการรายงาน (Supervisory 
Review and Reporting)
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ICP 19 พฤติกรรมการดําเนินธุรกิจ (Conduct of 
Business) 

ICP 21 การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย 
(Countering Fraud in Insurance) 
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Insurance Banana Skins 2017
(2015 Ranking in Brackets)
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Information Cybersecurity Cyber 
Resilience

Unknown, unpredictable, 
uncertain, unexpected

Known non-CIA

Know CIA

Information security

Cyber security

Cyber resilience
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Information 
security policies Operations security

Communications 
security

Information security 
incident management

Compliance

Information security 
aspects of business 

continuity management

IT outsource

System acquisition, 
development and 

maintenance

Organization of 
information security

Human resource 
security

Access control

Cryptography

Physical and 
environmental

Asset management 

ISO 27001
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1. การระบุ (Identify) 

 
2. การป้องกัน (Protect) 

3. การตรวจจับ (Detect) 

4. การตอบสนอง (Respond) 

5. การกู้คืนระบบงาน (Recover) 
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ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

ID

ID Function
Unique

Indentifier
Function

Catedory
Unique
Identifier

Category

PR

RS

DE

RC

Identify

Protect

Respond

Detect

Recover

ID.AM

PR.AC

RS.RP

Asset Management

Access Control

Business Environment

Awareness and Training

Governance

Data Security

Risk Assessment

Information Protection Processes and Procedures 

Anomalies and Events

Analysis

Recovery Planning

Risk Management Strategy

Maintenance

Response Planning

Security Continuous Monitoring

Mitigation

Improvements

Supply Chain Risk Management

Protective Technology

Communications

Detection Processes

Improvements

Communications

ID.BE

PR.AT

RS.CO

DE.CM

RC.IM

ID.GV

PR.DS

RS.AN

DE.DP

RC.CO

ID.RA

PR.IP

RS.MI

ID.RM

PR.MA

RS.IM

ID.SC

PR.PT

DE.AE

RC.RP
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Healthcare 
ในยุคของ 
Digital 

Insurance



Healthcare 
ในยุคของ 
Digital Insurance

 แม้ว่าในอดีตการพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ เรียกว่า 

นวตักรรมจะใช้เวลายาวนาน แตใ่นโลกปัจจุบนัท่ีขบัเคลื่อน

ด้วยข้อมูลข่าวสาร นับเป็นโอกาสของธุรกิจประกันภัย   

ในการใช้ข้อมูลต่างๆ ผ่านกระบวนการ Big data เพิ่ม

ความสามารถทางธุรกิจ ตัง้แต่การขาย การพิจารณา

รับประกันภัย การพัฒนาความสามารถในการบริหาร

ความเส่ียง และเพิ่มความจงรักภกัดขีองลกูคา้ (Customers’ 

loyalty) ผ่านทางอุปกรณ์ที่ เ ช่ือมต่อเครือข่ายได้         

(Connected devices and Wearables)

โดย : ดนยรัตน์ แสงสว่าง

สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย
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-

ปัจจัยที่ ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาของ 
Healthcare  

สตาร์ทอัพในธุรกิจสุขภาพ
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แอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพ
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ความท้าทายสําคัญของเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง
ด้านสุขภาพ
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การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีในการพัฒนาการประกันสุขภาพ
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บทส่งท้าย



สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
กับภารกิจเพื่อยกระดับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย 

  

 ตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษที่

สมาคมประกนัวินาศภัยไทยไดมุ้ง่ม่ันปฏิบตัิ

หน้าท่ีในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ 

และเป็นตัวแทนของบริษัทสมาชิกประกัน

วินาศภัยในการสร้างความเช่ือมั่น และไว้

วางใจแก่ประชาชน การมีส่วนสําคัญใน

การช่วยพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มี

การเติบโตอย่างยั่งยืน และมีเสถียรภาพ

เคียงคู่ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของ

ประเทศไทยมาอยา่งตอ่เนื่องจนถงึปัจจุบนั
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สมาคมประกันชีวิตไทย 
กับยุทธศาสตร์การเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต ปี 2560 

 การประกนัชีวติเป็นเคร่ืองมอืสาํคญั

ในการบริหารความเสี่ยงภัยทางการเงิน

สําหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อม

รองรั บ เ ห ตุ ก า รณ์ ฉุ ก เ ฉิ นที่ ไ ม่ อ าจ            

คาดการณ์ได้ และการเกษียณอายุที่จะ 

เกิดขึ้นในอนาคต ดังนัน้ การประกันชีวิต

จงึมบีทบาทโดยตรงต่อความเป็นอยูท่ี่ดขีึน้

ของประชาชน  ในแงก่ารวางแผนทางการ

เงนิเพื่อสรา้งความมั่นคงให้กบัตวัเองไม่ให้

เป็นภาระกบัผูอ้ื่น และยงัมสีว่นช่วยขับเคล่ือน

เศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งระดมเงินทุน

ระยะยาวในรูปของเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัท

สามารถนําไปลงทุนเพ่ือแสวงหาผลกําไร

ตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงส่วนใหญ่ก็คือ

พันธบัตรรัฐบาล ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียน  

ในระบบเศรษฐกจิ ทาํใหเ้ศรษฐกิจในภาพรวม

มีการขยายตัว 
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สถานที่ตัง้
สํานักงาน คปภ.
ภาค / จังหวัด 



สถานที่ตัง้สํานักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด 
ภาค 1

ภาค/จังหวัด ที่อยู่สนง.คปภ.  โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ



สถานที่ตัง้สํานักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด 
ภาค 2

ภาค/จังหวัด ที่อยู่สนง.คปภ.  โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ
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สถานท่ีตัง้สํานักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด 
ภาค 3

ภาค/จังหวัด ที่อยู่สนง.คปภ.  โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ
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สถานท่ีตัง้สํานักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด 
ภาค 4

ภาค/จังหวัด ที่อยู่สนง.คปภ.  โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ
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สถานที่ตัง้สํานักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด 
ภาค 5

ภาค/จังหวัด ที่อยู่สนง.คปภ.  โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ

  10 ปี คปภ. l 151



สถานที่ตัง้สํานักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด 
ภาค 6

ภาค/จังหวัด ที่อยู่สนง.คปภ.  โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ
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สถานที่ตัง้สํานักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด 
ภาค 7

ภาค/จังหวัด ที่อยู่สนง.คปภ.  โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ
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สถานที่ตัง้สํานักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด 
ภาค 8

ภาค/จังหวัด ที่อยู่สนง.คปภ.  โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ
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สถานที่ตัง้สํานักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด 
ภาค 9

ภาค/จังหวัด ที่อยู่สนง.คปภ.  โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ
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ที่ตัง้
หน่วยงาน
เกี่ยวข้อง





ที่ตัง้บริษัท
ประกันชีวิต



ที่ตัง้บริษัทประกันชีวิต

ที่

1

3

5

7

2

4

6

บริษัท / ที่ตัง้สํานักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร
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ที่

8

10

12

14

15

9

11

13

บริษัท / ที่ตัง้สํานักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร
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ที่

16

18

20

22

23

17

19

21

บริษัท / ที่ตัง้สํานักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร
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ที่ตัง้
บริษัทประกัน
วินาศภัย





ที่

15

9

11

13

14

8

10

12

บริษัท / ที่ตัง้สํานักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร

  164 l 10 ปี คปภ. 



ที่

17

19

21

22

23

16

18

20

บริษัท / ที่ตัง้สํานักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร
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ที่

24

26

28

30

31

25

27

29

บริษัท / ที่ตัง้สํานักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร

  166 l 10 ปี คปภ. 



ที่

32

34

36

38

39

33

35

37

บริษัท / ที่ตัง้สํานักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร
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ที่

40

42

44

46

47

41

43

45

บริษัท / ที่ตัง้สํานักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร

  168 l 10 ปี คปภ. 



ที่

48

50

52

54

55

49

51

53

บริษัท / ที่ตัง้สํานักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร
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ที่

56

58

60

57

59

บริษัท / ที่ตัง้สํานักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร
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