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คำ�นำ�
การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิต และทรัพย์สิน
จึงมีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) ในฐานะหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล และส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมประกั น ภั ย ของ
ประเทศไทย ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ควบคู ่ กั บ การดู แ ลคุ ้ ม ครอง
สิ ท ธิ ประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของระบบอุตสาหกรรมประกันภัย
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และเพือ่ ขับเคลือ่ นนวัตกรรมประกันภัยใหม่ให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน
จึงได้จดั งาน “การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี 2560” (CEO Insurance Forum 2017)
ซึ่งถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยได้ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้
รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืน
หนังสือ CEO Insurance Forum 2017 เล่มนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลสรุปผล
การประชุมหารือการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลของผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี 2560
ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นบทสรุปที่เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่ง
มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับ
ระบบประกันภัยสู่สายตาสาธารณชน

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.)
ได้รเิ ริม่ ให้มกี ารจัดงานการประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการประกันภัย (CEO Insurance
Forum) ขึ้นในปี 2559 เพื่อใช้เป็นเวทีในการสื่อสารทิศทางและนโยบายในการพัฒนา
ธุรกิจประกันภัยไทย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ อั น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพและความร่ ว มมื อ ในการ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ร่ ว มกั น ระหว่ า งส�ำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัยและ
ผูท้ เี่ กี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยครั้งแรกได้มีการสื่อสารทิศทางการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) โดยได้น�ำประเด็นที่ต้องการข้อคิดเห็นและ
แนวทางเพิม่ เติมในการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการประกันภัยประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับการประกันภัย 2) การผ่อนคลายการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 3) การบริหารจัดการต้นทุนและการน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจประกันภัย และ 4) การก�ำกับพฤติกรรมทางตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เพื่อให้
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมกันระดมความคิดเห็น ซึง่ ผลจากการประชุมในครัง้ แรก ท�ำให้ได้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยหลายประการและน�ำไปสู่การพัฒนากฎเกณฑ์ในหลายเรื่องให้มี
ความยืดหยุ่นเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัย อาทิ การปรับปรุงกฎหมายแม่บทด้านการ
ประกันภัยแล้วเสร็จและครอบคลุมถึงการป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย การออกประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย การชดใช้เงินและค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศทั้งสองฉบับได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
เพื่อเป็นการต่อยอดจากผลการประชุมครั้งแรกและขับเคลื่อนนโยบายของส�ำนักงาน คปภ. ซึ่งได้ประกาศ
ไว้ว่า ปี 2560 จะเป็นปีแห่ง “การขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล” ที่มุ่งรักษาสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมดิจิทัลในอุตสาหกรรมประกันภัย ส�ำนักงาน คปภ.
จึงได้จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี 2560 (CEO Insurance Forum 2017) ขึ้นใน
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) เป็นประธานฯ ในนามของผู้จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ ท่ า นรั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงการคลั ง ที่ ก รุ ณ าให้ เ กี ย รติ ม าเป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม
และขอขอบคุณผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมการ
ประชุมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดอันเป็น
ประโยชน์ในการร่วมกันขับเคลื่อนกลไกของธุรกิจประกันภัยให้ก้าวไปอย่างมีคุณค่า และเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประกันภัยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
เลขาธิการ คปภ.
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ก�ำหนดการ

การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี 2560 (CEO Insurance Forum 2017)
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุม CRYSTAL ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ
ช่วงเช้า
เวลา 8.30 - 9.00 น.
เวลา 9.00 - 9.10 น.
     
เวลา 9.10 - 9.35 น.
เวลา 9.35 - 9.50 น.
เวลา 9.50 - 10.10 น.
เวลา 10.10 - 12.00 น.
  
  

ลงทะเบียน
กล่าวรายงาน
โดย เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
กล่าวเปิดและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “บริบทใหม่กบั การขับเคลือ่ นธุรกิจประกันภัย                    
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การก�ำกับธุรกิจประกันภัยในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”
โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
• การพัฒนากฎหมาย การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การฉ้อฉลประกันภัยในยุคดิจิทัล
โดย รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์
(นายตนุภัทร รัตนพูลชัย)
และผู้ช่วยเลขาธิการ  สายกฎหมายและคดี (นายสมประโชค ปิยะตานนท์)
• การก�ำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยด้วย Regulatory Sandbox
โดย รองเลขาธิการ ด้านก�ำกับ (นางสาววราวรรณ  เวชชสัสถ์)  
และผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการก�ำกับ (นางสาววสุมดี วสีนนท์)
• การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�ำธุรกิจประกันภัย
โดย รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ (นายชูฉัตร ประมูลผล)  
และผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ (นายบันเทิง  เพ็ชรไชย)
• การยกระดับการก�ำกับพฤติกรรมทางตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค (นายจรัญ สอนสวัสดิ์)
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย (นายอรรถพล  พิบูลธนพัฒนา)
และผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ (นายชนะพล มหาวงษ์)                    
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เวลา 12.00 - 12.30 น.
เวลา 12.30 น.

สรุปการประชุมกลุม่ ย่อย โดย เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
และรองเลขาธิการ ส�ำนักงาน คปภ.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย (ส�ำหรับกรรมการบริษัทประกันภัย)
เวลา 13.00 - 14.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 14.00 - 14.30 น.
นโยบายของส�ำนักงาน คปภ. ต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance)
โดย เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
      
(นายสุทธิพล  ทวีชัยการ)
เวลา 14.30 - 15.20 น.
ความเป็นมืออาชีพของกรรมการ “กรรมการมืออาชีพกับความส�ำเร็จของธุรกิจ”
โดย กรรมการผู้อ�ำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)       
(ดร. บัณฑิต นิจถาวร)
เวลา 15.20 - 15.40 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.40 - 16.30 น.
บทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
โดย รองเลขาธิการ ด้านก�ำกับ (นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์)
และรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ (นายชูฉัตร ประมูลผล)
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ปาฐกถาพิเศษ

“บริบทใหม่กบั การขับเคลือ่ น
ธุรกิจประกันภัยในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั ”
โดย นายวิสทุ ธิ์ ศรีสพุ รรณ
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง

การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยประจ�ำปี 2560 เป็นเวทีส�ำคัญที่ผู้บริหารระดับสูง ทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน สามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับทิศทางของธุรกิจประกันภัยในอนาคต ผมจึงขอโอกาสนี้
แบ่งปันมุมมองของผมเกี่ยวกับ “บริบทใหม่กับการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล”
บริบทใหม่ของธุรกิจประกันภัย
การเปลี่ยนขั้วอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ (Economic Power Shift)
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริบทของเศรษฐกิจโลกและการเมืองโลกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งจาก
อุปสงค์โดยรวมของโลกที่ชะลอลง ส่งผลให้หลายประเทศหันมาให้ความส�ำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน รวมทั้ง
ใช้นโยบายกีดกันการค้าระหว่างประเทศมากขึน้ ในขณะเดียวกัน ขัว้ อ�ำนาจใหม่โดยเฉพาะจีน ได้เริม่ มีบทบาทมากยิง่ ขึ้น
ส่งผลให้บริบททางเศรษฐกิจและการเมืองโลกในปัจจุบันมีหลายขั้วอ�ำนาจ เกิดความขัดแย้ง ความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจ การเมืองโลกในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากความขัดแย้งในประเทศซีเรีย เกาหลีเหนือ และ
อัฟกานิสถานในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผมมองว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมืองโลกเป็นทั้งความท้าทายและโอกาส
ของธุรกิจประกันภัยไทย
การเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัย (Aging Population)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประเด็นที่มี
การหารือทั้งระดับภายในประเทศและนานาชาติ ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญในหลายประเด็น
เพื่อมาสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาสินเชื่อบ้านส�ำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)
การพัฒนาศูนย์ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรผู้สูงอายุก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะกลุ่ม โดยเน้นที่ผู้สูงวัย
ที่มีอ�ำนาจซื้อสูงและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยมีสัดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้ น ไปประมาณร้ อ ยละ 15 ของประชากรทั้ ง ประเทศ และคาดว่ า จะเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ
อย่างสมบูรณ์ในอีกไม่เกิน 8 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2568) อีกทั้งการพัฒนาทางการแพทย์ได้ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของประชากร
เพิ่มขึ้น ท�ำให้ชีวิตภายหลังเกษียณมีระยะที่ยาวนานขึ้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างประชากรของประเทศไทยดังกล่าว
จ�ำเป็นต้องมีการส่งเสริมการออม และการส่งเสริมให้มีการท�ำประกันภัยให้เพียงพอส�ำหรับการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัตรด้านเทคโนโลยี (Disruptive Technology)
เทคโนโลยีพลิกโลก หรือ Disruptive Technology การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ใช้เทคโนโลยี
การพัฒนากฎหมาย และการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) ประเด็นเหล่านี้จะท�ำให้ธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อน
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ไปได้อย่างยั่งยืน การมี Disruptive Technology ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการท�ำธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญ
ไม่ ว ่ า จะเป็นแนวโน้มท�ำให้เกิดการท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ (Mobile Application) การเก็บและประมวล
ข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Cloud Computing) และการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับอินเตอร์เน็ต (Internet of
Things) ซึ่งนอกจากจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันแล้ว ยังมีผลถึงการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ
รวมถึงลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยประชาชนจะใช้การสื่อสารผ่าน Application ต่างๆ มากขึ้น
รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว จึงได้มีนโยบายประเทศไทย 4.0
(Thailand 4.0) เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการเป็น
Thailand 4.0 ไม่ใช่แค่เพียงการใช้เทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาประเทศเท่านั้น
แต่ จ ะเป็ น รู ป แบบหรื อ โมเดลในการขั บ เคลื่ อ นประเทศไปสู ่ เ ป้ า หมายให้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรมอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้
ประเทศไทยพ้นจากกับดัก 3 อย่าง คือ (1) กับดักรายได้ปานกลาง เนือ่ งจากประเทศไทยใช้เครือ่ งยนต์ทางเศรษฐกิจเดิม
มาแล้ว 50-60 ปี จึงต้องเปลีย่ นรูปแบบการผลิตและการบริการโดยหันมาใช้นวัตกรรมเพือ่ เพิม่ รายได้ (2) ความเหลือ่ มล�ำ้
ทางรายได้ ที่ความร�่ำรวยกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนจ�ำนวนน้อย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ จึงต้องหาวิธีกระจายความเจริญ
ออกไปสู่ภูมิภาค ชนบทมากยิ่งขึ้น และ (3) การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ที่ผ่านมาเน้นไปที่ด้านเศรษฐกิจ โดยละเลยด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม  
ภาพรวมธุรกิจประกันภัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและความท้าท้ายสูง ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจจากภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ซึ่งนอกจากจะเป็นกลไกในการบริหารความเสี่ยง
และการสร้างหลักประกัน เพือ่ ให้เกิดความมัน่ คงในชีวติ และทรัพย์สนิ แล้ว ธุรกิจประกันภัยยังมีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนา
ตลาดเงินและตลาดทุนด้วย เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวให้กับภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อน�ำไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เช่น ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในเมกะโปรเจคต่างๆ เป็นต้น
ธุรกิจประกันภัยถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2549 - พ.ศ.2558) ธุรกิจประกันภัย
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12.03 ต่อปี แต่ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2559) มีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง
ตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก ทัง้ นี้ ต้องยอมรับว่าการใช้ประโยชน์จากการประกันภัยของคนไทยยังถือว่าน้อยมาก
เมือ่ เทียบกับต่างประเทศ ซึง่ เห็นได้จากสัดส่วนเบีย้ ประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration)
ในปี 2559 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 5.4 เท่านัน้ ในขณะทีส่ ดั ส่วนเบีย้ ประกันภัยต่อ GDP ของประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่ร้อยละ 10.80 และ
หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประชากรไทย
(Insurance Density) ยังมีมูลค่าน้อยกว่าประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย กล่าวคือ ในปัจจุบัน Insurance Density
ของประชากรไทย มีมูลค่าเท่ากับ 11,826 บาท ในขณะที่ Insurance Density ของประเทศมาเลเซีย มีมูลค่าเท่ากับ
18,375 บาท และสิงคโปร์ มีมูลค่าเท่ากับ 131,565 บาท จากข้อมูลตัวเลขดังกล่าวเป็นการแสดงถึงโอกาสของธุรกิจ
ประกันภัยไทยว่ายังสามารถเติบโตได้อีกมากในอนาคต
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจประกันภัยจึงต้องรู้จักน�ำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ความจ�ำเป็นและคุณประโยชน์ของระบบประกันภัย ดังนัน้ การสร้างความเชือ่ มัน่ ของระบบประกันภัย จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
ที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้น
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โอกาสของธุรกิจประกันภัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
จากบริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงในยุ ค
เศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ
อย่ า งยั่ ง ยื น ในอนาคตด้ ว ยแล้ ว จะน� ำ มาซึ่ ง โอกาส
ของภาคธุรกิจประกันภัยด้วย เช่น

2558
2549

$

$
$
$

เฉลี่ยรอยละ 12.03 ตอป

โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจประกันภัย
อัตราการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย
ด้วยเทคโนโลยี
ธุรกิจประกันภัยได้มีการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปฏิวัติรูปแบบการท�ำธุรกิจหรือที่เรียกกันว่า “InsurTech”
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจประกันภัยทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการและการบริหารจัดการภายใน กล่าวคือ
เป็นการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผ่านการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองต่อวิถีชีวิต
และตรงกับความต้องการของกลุ่มบุคคลต่างๆ การให้บริการอย่างครบวงจรตั้งแต่การเสนอขาย การให้ค�ำปรึกษา และ
การจ่ายผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน อีกทั้งเทคโนโลยียังสามารถช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ รวมทั้ง
เป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทประกันภัยด้วย
ปัจจุบันเริ่มมีผู้พัฒนานวัตกรรม InsurTech เข้ามาใช้จริงในประเทศไทยแล้ว โดยเฉพาะการประกันภัย
รถยนต์ที่มีการขายแบบ online เพิ่มมากขึ้น โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตาม
ช่วงระยะเวลาที่ใช้งานรถยนต์จริง โดยลูกค้าสามารถแจ้งช่วงระยะเวลาที่ต้องการความคุ้มครองได้ ท�ำให้ลดเบี้ย
ประกันภัยได้อย่างมาก ซึง่ แตกต่างจากการก�ำหนดอัตราเบีย้ ประกันภัยแบบเดิมทีก่ ำ� หนดเป็นระยะเวลา หรือการทีบ่ ริษทั
ประกันภัยหลายแห่งพัฒนา Application บนมือถือเพื่อให้ลูกค้าสามารถต่ออายุประกันภัยได้อย่างสะดวก การน�ำ
เทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้ในการติดตามการให้บริการ รวมทั้ง Mobile Tracking ส�ำหรับส่งพิกัดต�ำแหน่ง
โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ทราบถึงจุดเกิดอุบัติเหตุหรือจุดที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นต้น
การเข้าถึงลูกค้าผู้เอาประกันภัย
ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าผู้เอาประกันภัยเป็นสิ่งส�ำคัญมาก โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจ�ำนวนมากกว่า 38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 56 ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด
ประกอบกับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว จึงเป็นโอกาสของธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะการประกันชีวิต
ที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มคนในช่วงอายุต่างๆ ทั้งนี้ เทคโนโลยีจะท�ำให้บริษัท
ประกันภัยมีช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น รู้จักพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น และน�ำมาซึ่งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละกลุม่ ได้มากขึน้ ทัง้ ความคุม้ ครองทีต่ อบโจทย์ Lifestyle
และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่จะสร้างความได้เปรียบ
ในเชิงแข่งขัน อาจไม่จำ� เป็นต้องเป็นบริษทั ขนาดใหญ่เสมอไป หากแต่เป็นบริษทั ทีเ่ ข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลง มีนวัตกรรม
ทางความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ
ความท้าทายของธุรกิจประกันภัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ความท้าทายที่ส�ำคัญประการหนึ่งของธุรกิจประกันภัย คือ การก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับ
และเกิดความเชื่อมั่น โดยค�ำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในระยะยาว
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การก�ำกับการลงทุนในธุรกิจประกันภัย
ในปัจจุบัน ส�ำนักงาน คปภ. ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี
แนวทางการก�ำกับธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะถ้าเข้มงวดเกินไป
ก็จะเป็นการจ�ำกัดโอกาสของธุรกิจ หากยืดหยุ่นมากไปก็อาจเกิดความเสี่ยงต่อระบบประกันภัยได้
เงินลงทุนของธุรกิจประกันภัยในปี 2559 มีจ�ำนวนมากถึง 3.36 ล้านล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนจ�ำนวนมาก
ในระดับนี้ เป็นเงินของประชาชนที่น�ำมาลงทุนและบริหารความเสี่ยงกับภาคธุรกิจประกันภัย จึงจ�ำเป็นต้องมีการก�ำกับ
ดูแลระบบการประกันภัยให้เป็นไปอย่างรอบคอบ
ความสามารถในการแข่งขัน
ในเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเศรษฐกิจยุคดิจิทัลก่อให้เกิดการแข่งขัน
ที่ รุ น แรงมากขึ้ น บริ ษั ท ที่ มี เ งิ น ทุ น ความเชี่ ย วชาญและรู ้ จั ก การปรั บ ตั ว ได้ ดี ก ว่ า จะเป็ น บริ ษั ท ที่ ส ามารถสร้ า ง
ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในอนาคต
ส�ำหรับประเภทของธุรกิจประกันภัยที่เห็นได้ชัดว่ายังเป็นข้อด้อยของประเทศไทย คือ การประกันภัย
ทางทะเลและการขนส่งสินค้า ซึง่ ในปี 2559 มีมลู ค่าอยูท่ ี่ 5,267 ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.03 ของมูลค่าการน�ำเข้า
สินค้าและส่งออกเท่านั้น โดยที่ศักยภาพของตลาดอาจมีมากถึง 14,400 ล้านบาท (ค�ำนวณจากเบี้ยต�่ำสุด คือ 0.1 ของ
การประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้าจากการน�ำเข้าและส่งออก) ทั้งนี้ ส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่เป็นของ
บริษัทต่างชาติ และนี่อาจเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจประกันภัยต้องหันมาทบทวนอีกครั้งว่า ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงบริบท
ของการแข่งขันจะสามารถใช้โอกาสนี้พัฒนาจุดแข็งและลดจุดอ่อน ให้ก้าวข้ามข้อจ�ำกัดและสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ส�ำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัยจะร่วมมือกันผลักดันให้ธุรกิจ
ประกันภัยสามารถขับเคลื่อนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ได้รับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชน
สามารถเพิ่มบทบาทให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป
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บรรยายพิเศษ

“การก�ำกับธุรกิจประกันภัยในเศรษฐกิจ
และสังคมดิจทิ ลั ”
ดร.กุลยา ตันติเตมิท
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่เป็นเพียงเครื่องมือ
สนับสนุนการท�ำงานเท่านั้น แต่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและหลอมรวมเข้ากับทุกกิจกรรมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ รวมถึงแม้แต่การใช้ชีวิต
ประจ� ำ วั น ของเราเอง โดยรัฐบาลได้ต ระหนักถึ ง ความส� ำ คั ญ และการเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นนี้ จึ ง ได้ อ อกนโยบาย
หลายประการเพื่อที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นนโยบายที่ต้องการจะเห็นประเทศไทยเป็น Digital Economy นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0”
และแผนในการวางระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National E-Payment โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของนวัตกรรมและความแข็งแกร่งจากภายในประเทศ
การขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจไทยภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” หากมองย้ อ นกลั บไปในอดี ต ประเทศไทย
มีก ารปรับโมเดลทางเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง โดยเริ่มจาก
“โมเดล Thailand 1.0” เป็นยุคที่ประเทศไทยเพิ่งเริ่มจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณปี 2500 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เริ่มขึ้นในปี 2504) ในขณะนั้น
เป็นยุคที่เน้นการท�ำเกษตรกรรม ป่าไม้และเหมืองแร่ เพื่อใช้ภายในประเทศเป็นหลักและมีการส่งออกเป็นส่วนน้อย
เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ลั ก ษณะสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเพาะปลู ก นั่ น คื อ
ประเทศพัฒนาด้วยต้นทุนทรัพยากร

Thailand 4.0
Wealth of the Nation

“โมเดล Thailand 2.0”
เป็นยุคทีเ่ ริม่ มีการน�ำทรัพยากรธรรมชาติ
มาแปรรูปและเกิดเป็นอุตสาหกรรมเบา
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้
แรงงาน เช่น โรงงานทอผ้า รองเท้า
เ ค รื่ อ ง ห นั ง แ ล ะ โ ร ง ง า น แ ป ร รู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเกษตร มี ก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานราคาถูก
โดยมีการส่งออกเพือ่ น�ำเงินตราต่างประเทศ
เข้ามาในประเทศ เรียกได้ว่าในช่วงนี้
เราโตด้วยต้นทุนแรงงานราคาถูก

Thailand 3.0
Thailand 3.0

Industry
for the Future

Heavy Industry

Thailand 2.0
Light Industry

Thailand 1.0
Agriculture

• Middle Income Trap
• Inequality Trap
• Imbalance Trap

• Productive Growth Engine
• Inclusive Growth Engine
• Green Growth Engine

• Prosperity
• Security
• Sustainability
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“โมเดล Thailand 3.0” เป็นยุคที่เทคโนโลยีส่วนใหญ่มาจากการลงทุนจากต่างประเทศ มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและนิคมอุตสาหกรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเริ่มต้นอุตสาหกรรมหนักประเภทปิโตรเคมี
รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ เราโตด้วยเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แม้ว่าการพัฒนา
ดังกล่าวจะท�ำให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อย่างไร ก็ตาม ประเทศไทยยังไม่สามารถพัฒนาขึน้ ไป
สู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงได้ เนื่องจากยังติดอยู่ใน 3 กับดักที่ส�ำคัญ ได้แก่
1) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)
2) กับดักความเหลื่อมล�้ำของความมั่งคั่ง (Inequality Trap)
3) กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา (Imbalance Trap)
ในประเด็นของกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ถ้ามองว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ในอัตรา ร้อยละ 4%
ก็ใช้เวลาประมาณ 15 ปี ในการที่จะก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งในขณะนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ
มาสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างของเศรษฐกิจ การก้าว
ออกจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางก็จะใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน การเปลี่ยนแปลงโดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ตลอดจนด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบการบริหารจัดการ จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการที่น�ำพาประเทศไทย
ให้เข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงได้เร็วขึ้น
ดังนัน้ ประเทศไทยจึงต้องอาศัยกลไกการขับเคลือ่ นใหม่ ๆ หรือทีเ่ รียกว่า “โมเดลประเทศไทย 4.0” ซึง่ เป็น
โมเดลที่มุ่งหวังที่จะให้ประเทศไทยก้าวผ่านกับดักทั้ง 3 โดยอาศัยกลไกใน 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 กลไกการขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (Productive Growth Engine) ด้านที่ 2 กลไกการขับเคลือ่ นด้วยการสร้างการมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมและ
ทัว่ ถึง (Inclusive Growth Engine) และ ด้านที่ 3 กลไกการขับเคลือ่ นทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Green Growth Engine)
ซึง่ ทั้งสามกลไก จะน�ำพาให้ประเทศไทยก้าวเข้าไปสูป่ ระเทศทีม่ รี ายได้สงู มีการกระจายรายได้อย่างทัว่ ถึง และเป็นระบบ
เศรษฐกิจสีเขียวทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อันเป็นคุณลักษณะส�ำคัญของการเป็น “ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว” ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้
ส� ำ หรั บ โมเดล “ประเทศไทย
เปาหมาย
กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่ง
4.0” นี้ เป็ น แนวคิ ด ที่ จ ะปฏิ รู ป โครงสร้ า ง
1 ขับเคลื่อน
รายไดสูง
ดวยนวัตกรรม Productive
เศรษฐกิจของไทย โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน
Growth
Engine
มีการกระจาย
ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
Green
ความมั่งคั่ง
Inclusive
Growth
Growth
หรือ “Value Based Economy” โดยเปลี่ยน
Engine
Engine
เปนมิตร
จาก “ท�ำมากได้ น ้ อ ย (More for Less)
ต
อ
สิ
่งแวดลอม
2 สรางการมีสวนรวม
3 เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เป็น “ท�ำน้อยได้มาก (Less for More)”
ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การเปลี่ ย นแปลงในมิ ติ ต ่ า งๆ
ที่ ส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม หรือเปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งการเปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งจากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว
ประเทศไทย 4.0 จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส�ำคัญ คือ
ประการแรก เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้น
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) คือ Thailand 4.0 ไม่ได้หมายความว่าจะละเลยกลุ่มเกษตรกร
ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศแต่เป็นการปรับโครงสร้าง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้นและเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
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ประการที่สอง เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐต้องให้
ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูงและเป็นวิสาหกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises : IDE)
ประการที่สาม เปลี่ยนจากการให้บริการแบบเดิม (Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�่ำ 
ไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง (High Value Services)
และประการสุดท้าย คือ เปลีย่ นจากแรงงานทักษะต�ำ่ ไปสูแ่ รงงานทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และทักษะสูง
จะเห็นได้ว่าสถานการณ์และความท้าทายของธุรกิจประกันภัยในยุคของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
จะน�ำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ซึ่งธุรกิจประกันภัยไทยก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายในบริบทใหม่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
• การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบการเงินโลกที่ส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศไทย
ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนจากระบบเศรษฐกิจโลกได้งา่ ยและมีความรุนแรง ท�ำให้เศรษฐกิจไทยมีอตั ราการเติบโต
ที่ต�่ำลงและเติบโตช้ากว่าในอดีตที่ผ่านมา
• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่ในปัจจุบันก็ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยมีสดั ส่วน
แรงงานประมาณ 4.5 คนต่อการดูแลผูส้ งู อายุ 1 คน แต่ในอีก 10 ปีขา้ งหน้า ประเทศไทยจะมีแรงงานเพียง 2.5 คนที่จะดูแล
ผู้สูงอายุ 1 คน จึงถือเป็นข้อจ�ำกัดส�ำคัญในการขยายตัวของผลผลิตภายในประเทศ และจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่าย
ภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงในทุกภูมิภาคทั่วโลกและก่อให้
เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ทุกระดับ และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรี
สาขาประกันภัยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
นอกจากนี้ “เทคโนโลยีทางการเงิน” หรือ “FinTech” ที่ก�ำลังมาแรง ในแวดวงการเงิน ทั่วโลกก�ำลัง
เข้ามาปฏิวัติรูปแบบการให้บริการการท�ำธุรกรรมทางการเงินแบบเดิมๆ ไปสู่การท�ำธุรกรรมที่น�ำสมัย ที่ง่าย สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยต้นทุนและค่าธรรมเนียมที่ต�่ำกว่า ส�ำหรับธุรกิจประกันภัย FinTech จะเป็นทางเลือก
ส�ำ หรั บ บริ ษั ท ประกัน ภัยในการสร้า งโอกาสการเข้ า ถึ ง และการให้ บริ ก ารลู ก ค้ า ในธุ รกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น
แต่ส�ำหรับภาคการประกันภัย เทคโนโลยีที่สามารถปฏิวัติรูปแบบการท�ำธุรกิจประกันภัย ได้ถูกเรียกว่า “InsurTech”
ซึ่งก็คือ การสร้างมูลค่าให้กับการประกันภัย ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการบริหารจัดการภายใน โดยรูปแบบ
ของ InsurTech มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เทคโนโลยีที่น�ำมาใช้ในการเข้าถึง การตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนในการบริหารจัดการ ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าว
เริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมประกันภัยไทยและก�ำลังแพร่หลายไปทั่วโลก
เมือ่ การเข้ามาของเทคโนโลยีในธุรกิจประกันภัยนัน้ หลีกเลีย่ งไม่ได้ ภาคธุรกิจประกันภัยจ�ำเป็นต้องก�ำหนด
ทิศทางเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและความท้าทายที่จะตามมา ทั้งผลกระทบต่อต้นทุนการด�ำเนินงานและรายได้
วิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจประกันภัย การพัฒนาความพร้อมของบุคลากรในองค์กร รวมถึง
การก�ำหนดกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ทิศทางในการส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
การทีจ่ ะท�ำให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งภายใต้การเปลีย่ นแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ส�ำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัยไทย ถือเป็นกลไกส�ำคัญในการขับอุตสาหกรรมประกันภัย และจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องร่วมมือกันในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยแก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่า และ
CEO INSURANCE FORUM 2017
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คุณประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง และการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องพัฒนาระบบธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพ มีการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอันน�ำไปสู่ความพร้อมในการแข่งขันและการเติบโต
อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การก�ำกับธุรกิจประกันภัย ควรก�ำหนดให้มีระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือที่เรียกว่า
ธรรมาภิบาล เพือ่ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทยให้สามารถเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ยั่งยืน
และสามารถแข่งขันได้ อีกทั้งยังควรยึดหลักระบบตลาดเสรีมากขึ้น โดยผ่อนปรนกฎระเบียบ (Deregulation) ต่างๆ
ที่เป็นอุปสรรค และส่งเสริมให้มีการแข่งขันในภาคธุรกิจมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย พัฒนาช่องทางการจ�ำหน่าย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพัฒนาการก�ำกับดูแลที่จะช่วยสนับสนุน และส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยไทย
มีศักยภาพ สามารถยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจประกันภัยสู่สากล เป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน
และสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพและมั่นคง โดยสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการก�ำกับดูแลที่จะช่วยสนับสนุนและ
ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยได้ใน 4 ประการ ดังนี้
ประการแรก เสริมสร้างความรู้ และความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยต่อทุกภาคส่วนในยุคที่เทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการด�ำรงชีวติ และเทคโนโลยีทำ� งานแทนเรา ระบบการประกันภัยจึงจ�ำเป็นต้องมีความน่าเชือ่ ถือ
ทั้งในด้านความปลอดภัยของข้อมูล และปลอดภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ การก�ำกับดูแลระบบการประกันภัยจึงต้อง
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ตามมาตรฐาน และไม่มีช่องโหว่
ให้มิจฉาชีพเข้ามาใช้ประโยชน์ในข้อมูลของผู้บริโภค ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการพัฒนากรมธรรม์ Cyber Security
Liability Insurance เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ของภาคธุรกิจประกันภัยด้วย
ประการที่สอง การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นสากล และมีความหลากหลาย
ตอบสนองประชาชนทุกระดับ และเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาดังกล่าว จึงควรมีการทบทวนกรอบการก�ำกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของธุรกิจประกันภัย และพัฒนาการก�ำกับดูแลให้มีความยืดหยุ่น ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยการปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบ กติกา ให้มีความทันสมัยไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ การพัฒนาจะต้อง
มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถมีเวลา ท�ำความเข้าใจในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ เพื่อให้เกิด
การแข่งขันที่สมบูรณ์เป็นธรรม และส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ประการที่ ส าม การพั ฒ นาระบบก� ำ กั บ และตรวจสอบให้ เ ป็ น มาตรฐานสากลทั้ ง กรอบมาตรฐาน
กระบวนการท�ำงานของบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย และหน่วยงานก�ำกับเพื่อความมั่นคงของบริษัทประกันภัย
และคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ตลอดจนมีกรอบการก�ำกับดูแลเพื่อความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงควรจัดหา
หรือพัฒนาฝึกอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานก�ำกับให้มีความรู้ประสบการณ์ และมีทักษะที่เหมาะสม ท�ำให้สามารถ
ด�ำเนินการก�ำกับดูแลภาคธุรกิจประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปของธุรกิจประกันภัย
ประการสุดท้าย จะต้องมีการสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันสู่การเปิดเสรีภาคธุรกิจประกันภัย การก้าว
เข้าสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับการเปลีย่ นผ่านสูย่ คุ ดิจทิ ลั ส่งผลให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีแนวโน้ม
ปรับตัวไปในทิศทางของการมีตลาดประกันภัยเดียว (Single Insurance Market) และมีการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งจ�ำเป็น
ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยลดอุปสรรคและความซับซ้อนของกฎระเบียบเดิม เพื่อให้บริษัท
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ประกั น ภั ย สามารถจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย ให้ กั บ ผู ้ เ อาประกั น ภั ย ในกลุ ่ ม ประเทศสมาชิ ก ประเทศใดก็ ไ ด้
ขณะเดียวกันก็ต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่า ผลประโยชน์ของตนได้รับความคุ้มครองไม่ว่าจะท�ำ
ประกันภัยกับประเทศใดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
การเปลี่ ย นผ่ า นเข้ า สู ่ ยุ ค เศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล เป็ น ปรากฏการณ์ ส� ำ คั ญ ที่ ก� ำ ลั ง เกิ ด ขึ้ น ทั่ ว โลก
ไม่ มี ใ ครสามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถปรับตัวพร้อมกับรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ได้ ดังนั้น ธุรกิจประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วน ต้องตระหนักและพร้อมร่วมกันท�ำงาน เพื่อผลประโยชน์ต่อการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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ค�ำกล่าวรายงาน

ในพิธเี ปิดการประชุมผูบ้ ริหารระดับสูง
ด้านการประกันภัย ประจ�ำปี 2560
(CEO Insurance Forum 2017)
โดย ดร.สุทธิพล ทวีชยั การ
เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกั นภั ย ได้ มีก ารจั ด ขึ้ นครั้ งแรกในปี 2559 โดยท่ า นวิ สุ ท ธิ์
ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้แสดงปาฐกถาพิเศษให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จนท�ำให้การประชุมครั้งแรกน�ำไปสู่การพัฒนาธุรกิจประกันภัยภายใต้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับหลายประการ อาทิ การปรับปรุงกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัยแล้วเสร็จ และได้ปรับปรุง
ให้ครอบคลุมถึงการป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัยด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการออกประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
เพือ่ เป็นการต่อยอดจากผลการประชุมครัง้ แรก จึงเป็นทีม่ าของการจัดการประชุม CEO Insurance Forum
ในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นประเด็นร่วมสมัยในกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งธุรกิจ
ประกันภัยเองไม่อาจหลีกเลี่ยงกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ จ�ำเป็นจะต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยในส่วนของส�ำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจะเน้นบทบาท
เพื่อน�ำไปสู่ภารกิจที่ส�ำคัญคือ “คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัย และในขณะเดียวกันก็จะก�ำกับ
ดูแลส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ทั้งนี้ การประชุมในวันนี้ จะเป็นเวที
เปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารระดับสูง ระดับ Key Persons ด้านการประกันภัยแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ ข้อเสนอ
แนะ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อร่วมสมัย เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการก�ำกับระบบประกัน
ภัยให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประชุม CEO Insurance Forum 2017 ในช่วงเช้าวันนี้ ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งจาก ท่านวิสุทธิ์
ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กรุณามาเป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง“บริบทใหม่กับการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.กุลยา
ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้กรุณามาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การก�ำกับธุรกิจประกันภัยในเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล”
ส�ำหรับการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
มีประเด็นที่น่าสนใจถึง 4 เรื่อง ได้แก่
1) การพัฒนากฎหมาย การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยในยุคดิจิทัล
2) การก�ำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยด้วย Regulatory Sandbox  
3) การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�ำธุรกิจประกันภัย
4) การยกระดับการก�ำกับพฤติกรรมทางตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
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พร้อมกันนี้ ในช่วงบ่าย จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทประกันภัย เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐาน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของธุรกิจประกันภัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อ�ำนวยการ สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นวิทยากร ในการบรรยาย เรื่อง“กรรมการมืออาชีพกับความส�ำเร็จของ
ธุรกิจ” พร้อมทั้งจะมีการเสวนาเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของกรรมการในธุรกิจประกันภัยและกิจกรรมการประกันภัย
กับการบริหารความเสี่ยง” โดยรองเลขาธิการ ด้านก�ำกับและรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนว่า “ธุรกิจประกันภัยมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี”
แน่นอนทีส่ ดุ ครับ ความสมบูรณ์และความส�ำเร็จในการขับเคลือ่ นธุรกิจประกันภัยให้กา้ วผ่านความท้าทาย
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือ จากทุกท่านในที่น่ี
จึงต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมการประชุม
ในวันนี้ รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการและคณะท�ำงานจัดงานที่ท�ำให้การจัดงาน  CEO Insurance Forum 2017
เกิดขึ้นได้  ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจากการประชุมในวันนี้ จะมีส่วนส�ำคัญช่วยผลักดันการบูรณาการความร่วมมือ
ตลอดจนจะเกิดข้อเสนอดีๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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กลุ่มที่ 1

ที่มา/หลักการและเหตุผล
การฉ้ อ ฉลประกั น ภั ย ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี ย หายแก่ ร ะบบการประกั น ภั ย และ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ในภาพรวม เช่ น
ท�ำให้ต้นทุนค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น และท�ำให้
มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยในการบริ ห ารความเสี่ ย งสู ง เกิ น
ความเป็นจริง ซึ่งจะส่งผลกระทบและก่อให้
ความเสี ย หายต่ อ บริ ษั ท ประกั น ภั ย โดยตรง
และส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประชาชนทั่วไป
ซึ่งเป็นผูเ้ อาประกันภัยต้องเป็นผู้รับภาระค่าเบี้ย
ประกั น ภั ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในที่ สุ ด เนื่ อ งจากการ
ค� ำ นวณเบี้ ย ประกั น ภั ย ต้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ อั ต รา
ความเสียหาย (Loss Ratio) ที่ได้จ่ายออกไป
หากบริ ษั ท มี ก ารจ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทน
จ�ำนวนมาก บริษทั อาจปรับเบีย้ ประกันภัยเพิม่ ขึ้น
ท�ำให้ประชาชนทั่วไปที่สุจริตและต้องการใช้
ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงต้อง
จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนไปให้แก่กลุม่ บุคคลทีท่ จุ ริต ทัง้ นี้ จากข้อมูลสถิตใิ นประเทศสหรัฐอเมริกาปรากฏว่า มีการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนที่เป็นการฉ้อฉลประกันภัยเฉลี่ยปีละ 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบกับรูปแบบของการฉ้อฉล
ประกันภัยในปัจจุบันมีการน�ำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นช่องทางในการกระท�ำการฉ้อฉลประกันภัยเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ มาตรฐานการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles: ICPs) ที่ออกโดยสมาคมผู้ก�ำกับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ ได้ก�ำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการต่อต้านการฉ้อฉลประกันภัยไว้ใน ICP 21 โดยระบุว่า
ทั้งหน่วยงานก�ำกับดูแลและบริษทั ประกันภัยจะต้องมีมาตรการในการด�ำเนินการเพือ่ ยับยัง้ ป้องกัน ตรวจหา รายงานและ
แก้ไขการฉ้อฉลประกันภัย
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้ยกร่างกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและกฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย และออกประกาศ คปภ. ว่าด้วยการออก
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนโดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยกลุ่มย่อย ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนากฎหมาย
การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยในยุคดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางและ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัยที่เหมาะสมภายใต้บริบทของกฎหมาย

“การพัฒนากฎหมายการควบคุม
และการบริหารความเสีย่ งเกีย่ วกับ
การฉ้อฉลประกันภัยในยุคดิจทิ ลั ”

ข้อมูลประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย
และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย
ประเด็นที่ใช้ในการหารือ
1. ข้อมูลรูปแบบหรือปัญหาเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เคยประสบหรือคาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคต
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2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต และร่าง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย และประกาศ คปภ. ว่าด้วยการออกกรมธรรม์ประกันภัย
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3. กลไกหรือมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม
1. ข้อมูลรูปแบบหรือปัญหาเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เคยประสบหรือคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
           รูปแบบการฉ้อฉลประกันภัยในยุคดิจิทัล มีทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งมีความหลากหลาย
ตามประเภทของการประกันภัย อาทิเช่น
- การประกันภัยรถ เช่น การจัดฉากรถยนต์ชนกัน โดยไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุจริง
- คนกลางประกันภัยเก็บเบี้ยประกันภัยแล้วไม่น�ำส่งบริษัท ด้วยการออกหลักฐานปลอมให้ลูกค้า
- การใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการฉ้อฉล เช่น การประกาศรับสมัครผู้สนใจท�ำประกันภัยฟรี ผ่านทาง
social network และแนะน�ำให้ผู้เอาประกันภัยจงใจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล โดยมีการตกลง
แบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน
- สร้าง website ปลอมของบริษัทประกันภัย เพื่อหลอกลวงประชาชนให้ท�ำประกันภัย รวมถึงการปลอม
แปลงกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารทางการแพทย์ ใบมรณบัตร เอกสารราชการ เป็นต้น
- สร้างข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่บิดเบือน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท เพื่อให้สังคมมองว่าธุรกิจ
ประกันภัยเอาเปรียบประชาชน
- กระท�ำความผิดในรูปขององค์กรอาชญากรรม (organized fraud/crime) กลุ่มตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย นายทุน หรือกลุ่มบุคคล
2. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดในร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต
และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย และประกาศ คปภ. ว่าด้วยการออกกรมธรรม์
ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย โดยก�ำหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันภัย และเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยว
กับฉ้อฉลประกันภัย โดยสามารถแบ่งได้ 3 กรณี คือ
(ก) กรณีประชาชนทั่วไปที่ถูกหลอกลวงว่าจะมีการท�ำประกันภัย
(ข) กรณี ผู ้ เ อาประกั น ภั ย หรื อ ผู ้ รั บ ประโยชน์ ฉ ้ อ ฉลในการเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทน หรื อ
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
(ค) กรณีมีการเรียก/ให้สินบนเพื่อให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จะเห็นได้ว่าการแก้ไขกฎหมายของส�ำนักงาน คปภ. ในครั้งนี้ จะครอบคลุมถึงการกระท�ำการฉ้อฉล
ประกันภัยไม่ว่าจะกระท�ำโดยทางกายภาพหรือกระท�ำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
(2) ในการเสวนา ได้ มี ก ารหารื อ ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก งาน คปภ. และบริ ษั ท ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้
(ก) ในกรณีที่ประชาชนทั่วไปที่ถูกหลอกลวงว่าจะมีการท�ำประกันภัย แต่ท้ายที่สุดไม่ได้มีการท�ำ
ประกันภัยและถูกหลอกเอาไปซึ่งทรัพย์สิน ส�ำนักงาน คปภ. จะเป็นผู้เสียหายและด�ำเนินการกับผู้กระท�ำความผิด
CEO INSURANCE FORUM 2017

21

ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยอาจให้การสนับสนุนข้อมูลแก่ส�ำนักงาน คปภ. ในกรณีดังกล่าวได้
(ข) กรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ฉ้อฉล หรือกรณีมีการเรียก/ให้สินบนเพื่อให้มีการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัยมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการในฐานะผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา
เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ทราบข้อมูลความเสียหายและพยานหลักฐานทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่ธุรกิจประกันภัยเสียหาย
ในภาพรวมหรือเกิดความเสียหายที่มีความรุนแรง ส�ำนักงาน คปภ. จะเข้ามามีบทบาทร่วมด�ำเนินการเกี่ยวกับการ
ฉ้อฉลดังกล่าว ซึ่งภาคธุรกิจได้เสนอเกณฑ์ที่ก�ำหนดว่ากรณีใดที่ธุรกิจประกันภัยเสียหายในภาพรวมหรือเกิดความเสีย
หายที่มีความรุนแรงจากการฉ้อฉลประกันภัยในเบื้องต้น ดังนี้
1) กรณีประกันชีวิตทุนประกันตั้งแต่ 2-5 ล้านบาทขึ้นไป
2) มีบริษัทประกันภัยได้รับความเสียหายตั้งแต่ 3 บริษัทขึ้นไป
3) มีลักษณะการกระท�ำความผิดในรูปของ organized fraud/crime กลุ่มตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย หรือกลุ่มบุคคล
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ข้อมูลประกอบ
-ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่....) พ.ศ. ......
..............................
........................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................................
มาตรา …  ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการชักชวน ชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้อื่นนั้นท�ำสัญญาประกัน
ชีวิตกับบริษัท แต่ไม่ด�ำเนินการให้มีการท�ำสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้น และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
จากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือท�ำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ท�ำ  ถอน หรือท�ำลายเอกสารสิทธิ
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
     
ถ้าการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท�ำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วย
การปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
มาตรา …  ผู้ใดเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ
ในการเรียกร้อง ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
     
ผู้ใดกระท�ำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อ่ืนกระท�ำความผิด
ตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
หมายเหตุ : ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อความที่คัดลอกมาเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องกับสาระส�ำคัญที่มีการปรับ
แก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องการฉ้อฉลประกันภัยเท่านั้น
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กลุ่มที่ 2

“การก�ำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัย
ด้วย Regulatory Sandbox”

ที่มา/หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบนั โลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีครั้งส�ำคัญจนได้ก้าวเข้าสู่
ยุคดิจทิ ลั ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงกระบวนการ
และกิจกรรมของมนุษย์ในหลายๆ ด้าน เช่น
รู ป แบบการด� ำ เนิ น ชี วิ ต สั ง คมความเป็ น อยู ่
การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยการเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้นด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว และ
ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ
ภาคการผลิต ภาคการบริการและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ซึง่ ในหลายๆ ประเทศก็มกี ารเตรียม
พร้อมรับมือกับเรื่องดังกล่าว

ส�ำหรับประเทศไทยเองได้มีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้ก�ำหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เพื่อเป็นกรอบในการผลักดันให้น�ำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน
ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจหนึง่ จะต้องเผชิญกับกระแสของการเปลีย่ นแปลงไปสูย่ คุ ดิจทิ ลั อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวนับเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามาส่งผลกระทบโดยตรงทั้งทางด้านบวก
เช่น การช่วยส่งเสริมสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงรูปแบบใหม่
ในธุรกิจประกันภัยขึ้นได้  
ส� ำ นั ก งาน คปภ. ในฐานะหน่ ว ยงาน
ก� ำ กั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ
ในการยกระดับการก�ำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
สภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล เพื่อให้บริษัทประกันภัยและ
ประชาชนสามารถใช้ ป ระโยชน์ แ ละเข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่สามารถจัดการได้ ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้จัดท�ำ
โครงการการทดสอบนวัตกรรมทีน่ ำ� เทคโนโลยีมาสนับสนุน
การให้บริการส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบ
นวัตกรรมใหม่ ที่สามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคจริงในสภาพแวดล้อมและการให้บริการจ�ำกัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์
การก�ำกับดูแลที่ส�ำนักงาน คปภ. อาจพิจารณาการก�ำกับดูแลให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็นแล้วแต่
กรณี ซึ่งในการประชุมกลุ่มย่อยนี้จะเป็นการสร้างความเข้าใจแก่บริษัทประกันภัยและผู้เกี่ยวข้อง โดยการน�ำเสนอ
แนวทางของการจัดโครงการทดสอบนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
ประชุมเพื่อปรับปรุงแนวทางก่อนเริ่มโครงการต่อไป
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นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการยกระดับการก�ำกับและการด�ำเนินงานของธุรกิจประกันภัยให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
ส�ำนักงาน คปภ. เห็นควรใช้โอกาสในการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยนี้ ขอความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ
ประกันภัยเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานก�ำกับและ
ภาคธุรกิจประกันภัย เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดแผนในการก�ำกับและด�ำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับภาคธุรกิจ และสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในต่างประเทศ
แนวทางการเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox
1. วัตถุประสงค์
1) สร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทีเ่ ป็นประโยชน์ทงั้ ด้านการด�ำเนินงาน
ของอุตสาหกรรม และลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแล
2) เพื่อพัฒนามาตรฐาน วิธีการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ให้สอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย
3) เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบนวัตกรรมใหม่ โดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริง
ในสภาพแวดล้อมและการให้บริการจ�ำกัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลที่ส�ำนักงาน คปภ. อาจพิจารณาการ
ก�ำกับดูแลให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็นแล้วแต่กรณี
4) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ร่วมกันกับผู้เข้าร่วมโครงการ
และช่วยให้การก�ำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย ท�ำได้เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
2. กลุ่มเป้าหมายของผู้สมัคร
1) บริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัย
2) นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยประเภทนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตฯ
3) ผู้ประกอบธุรกิจ FinTech (FinTech Firms) หรือผู้ที่มีความช�ำนาญด้านเทคโนโลยี (Technology
Firms) ที่สนใจจะเสนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือมีการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในธุรกิจประกันภัย
โดยด�ำเนินการร่วมกับบริษทั ประกันภัยทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวติ /วินาศภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต/
วินาศภัยประเภทนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตฯ
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
กรณีเป็นบริษทั ประกันภัยทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวติ /วินาศภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต/
วินาศภัยประเภทนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตฯ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีทรัพยากรด้านเงินทุน ระบบงาน และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
เพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างเหมาะสม
2) มีการก�ำหนดกรอบ ขอบเขตในการทดสอบ รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการน�ำนวัตกรรมมา
ทดสอบอย่างชัดเจนและมีความประสงค์ต้องการน�ำนวัตกรรมนั้น มาเสนอให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย หลังจากผ่าน
การทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
3) ผู้สมัครต้องน�ำเสนอผลการศึกษาที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของนวัตกรรมที่จะน�ำมาทดสอบ รวมถึง
ศึกษาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบ พร้อมมีแผนการจัดการความเสี่ยงนั้น
4) ผู ้ ส มั ค รมี แ ผนรองรั บ การออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ทั้ ง กรณี ผู ้ ส มั ค ร
ประสบความส� ำเร็จ และกรณีผู้สมัครไม่ประสบความส�ำเร็จ
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กรณี FinTech Firms หรือ Technology Firms ต้องด�ำเนินการร่วมกับบริษัทประกันภัยที่ได้รับ
ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต /วิ น าศภั ย หรื อ นายหน้ า ประกั น ชี วิ ต /วิ น าศภั ย ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตฯ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น
4. ประเภทของธุรกรรมที่สามารถน�ำมาทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
ประเภทของธุรกรรมที่ผู้สมัครสามารถน�ำมาทดสอบต้องเป็นธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตการก�ำกับดูแลของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�ำนักงาน คปภ.) และต้องเป็นนวัตกรรม
ที่น�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีหรือไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น�ำเสนออยู่แล้ว
ในประเทศไทย หรือเป็นนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ
ทีม่ อี ยูเ่ ดิม ได้แก่
1) ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่
2) กระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
3) กระบวนการเรียกร้อง และ/หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4) Smart contract
5) ธุรกรรมทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน หรือนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งหรือเกีย่ วกับธุรกรรมตามข้อ 1) ถึง ข้อ 4)
6) ธุรกรรมอื่นที่ส�ำนักงาน คปภ.พิจารณาเห็นชอบ
5. ขั้นตอนการสมัครและกรอบระยะเวลาการพิจารณา
ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน (เอกสารแนบท้าย
ประกาศ คปภ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโรงการทดสอบนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับ
ธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)) การเข้าร่วมโครงการนี้ต่อส�ำนักงาน คปภ. ได้ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
เมื่อส�ำนักงาน คปภ. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว จะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าเสนอแผนการทดสอบ
ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการ ขั้นตอน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และแผนรองรับการออกจาก Insurance Regulatory
Sandbox ทั้งในกรณีที่การทดสอบประสบความส�ำเร็จและไม่ประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้ ส�ำนักงาน คปภ. จะแจ้งผล
การพิจารณาภายในหกสิบวันท�ำการ
6. ระยะเวลาการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
ระยะเวลาการทดสอบไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ ส�ำนักงาน คปภ.อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการทดสอบให้โดย
ผู้สมัครต้องยื่นขออนุญาตจากส�ำนักงาน คปภ.ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันท�ำการ ก่อนถึงวันครบก�ำหนดระยะเวลา
การทดสอบพร้อมชี้แจงเหตุผล และระยะเวลาที่ต้องการขอขยาย
ส�ำนักงาน คปภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้สมัครสิ้นสุดการทดสอบก่อนระยะเวลาที่ได้ตกลงร่วมกัน
หากเห็ น ว่ า นวั ต กรรมที่ ท ดสอบมี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู ้ เ อาประกั น ภั ย หรื อ อาจส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อระบบประกันภัยในวงกว้าง
เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาการทดสอบ หรือ ส�ำนักงาน คปภ.ให้ผู้สมัครสิ้นสุดการทดสอบก่อนระยะเวลา
ที่ได้ตกลงร่วมกันตามวรรคสอง ผู้สมัครต้องออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในหัวข้อ
การออกจาก Insurance Regulatory Sandbox แล้วแต่กรณี
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7. การด�ำเนินการในระหว่างการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
1) การคุ้มครองผู้บริโภค
   ผู้สมัครต้องมีมาตรการในการดูแลผู้เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้
1.1) ผู ้ เ อาประกั น ภั ย ต้ อ งได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นเพี ย งพอในการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจ
โดยจะต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าเป็นการทดสอบในโครงการ Insurance Regulatory Sandbox
1.2) ผู้เอาประกันภัยยินยอมที่จะใช้บริการผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมที่น�ำมาทดลอง
1.3) มีช่องทาง และมาตรการในการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
1.4) มีแผนการชดเชยให้ผเู้ อาประกันภัย หรือผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากความผิดพลาดของการทดสอบ
2) การบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้สมัครต้องมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัย
ของระบบงานและข้อมูล (Confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (Integrity) ความพร้อมใช้
ของระบบงาน (Availability) ทั้งนี้ ต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยง
ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)
3) การจัดส่งรายงาน
ผู้สมัครต้องจัดส่งรายงานการด�ำเนินการ ผลการทดสอบ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลความเสี่ยง ข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น ข้อมูลการทุจริต ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้บริโภค และการด�ำเนินการจัดการต่อข้อผิดพลาด/ข้อร้องเรียน
ที่เกิดขึ้นต่อส�ำนักงาน คปภ. ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กับส�ำนักงาน คปภ.
4) การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
8. การออกจาก Insurance Regulatory Sandbox
ผู้สมัครจะออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ในกรณีดังต่อไปนี้
1) เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาการทดสอบ
2) ผู้สมัครออกจาก Insurance Regulatory Sandbox เนื่องจากการทดสอบประสบความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผนการทดสอบ
3) ผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะออกจาก Insurance Regulatory Sandbox
4) ส�ำนักงาน คปภ. ให้ออกจากการทดสอบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
4.1) ผู้สมัค รหรือ ส�ำนักงาน คปภ. พบหรื อ ได้ รับข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ บกพร่ อ งจากผลิ ตภั ณ ฑ์
กระบวนการด�ำเนินงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่สามารถแก้ไขได้
4.2) ผูส้ มัครไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีต่ กลงร่วมกันกับส�ำนักงาน คปภ. ในระหว่างการอยูใ่ น Insurance
Regulatory Sandbox
ในกรณีที่ผู้สมัครออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ต้องด�ำเนินการดังนี้
(1) หยุดการน�ำเสนอหรือให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยรายใหม่ และหยุดการให้บริการเพิ่มเติมแก่ผู้เอา
ประกันภัยรายเดิมนอกเหนือจากที่ได้ด�ำเนินการอยู่เดิม
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(2) แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนที่จะยุติการให้บริการ และต้องค�ำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค
(3) รายงานผลการด�ำเนินการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ให้ส�ำนักงาน คปภ. ทราบ
ภายในสามสิบวันจากวันทีผู้สมัครยุติการทดสอบ
9. ผลการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox
1) หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลทีส่ ำ� นักงาน คปภ.พิจารณายืดหยุน่ ให้ในช่วงการทดสอบ (ถ้ามี) ถือว่าสิน้ สุด
2) กรณี ที่ ก ารทดสอบประสบความส� ำ เร็ จ และพร้ อ มให้ บ ริ ก ารในวงกว้ า งในประเทศไทย
ให้ผู้สมัครด�ำเนินการตามกรอบกฎหมายก�ำหนดตามแต่ละประเภทธุรกรรม
3) กรณีออกจาก Insurance Regulatory Sandbox อื่นนอกจากกรณีข้อ 2 ข้างต้น ผู้สมัครต้อง
ด�ำเนินการ ดังนี้
3.1) หยุดการน�ำเสนอหรือให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยรายใหม่ และหยุดการให้บริการเพิ่มเติมแก่
ผู้เอาประกันภัยรายเดิมนอกเหนือจากที่ได้ด�ำเนินการอยู่เดิม
3.2) แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนที่จะยุติการให้บริการ และต้องค�ำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค
3.3) รายงานผลการด�ำเนินการตามข้อ 3.1) – 3.2) ให้ส�ำนักงาน คปภ.ทราบภายใน 30 วันท�ำการ
นับจากวันที่ผู้สมัครยุติการทดสอบ
ประเด็นหารือ
1. การสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ของบริษทั ประกันภัย
2. แนวทางการพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม
1. ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ของบริษทั ประกันภัย
โดยภาพรวมแล้วทั้งด้านธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย และสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย
ให้การสนับสนุนและมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ทั้งนี้ ได้มีการให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อส�ำนักงานจะน�ำมาปรับปรุงแนวทางก่อนเริ่มโครงการต่อไป ดังนี้
1) ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู้สมัคร
เสนอให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่อง ทรัพยากรด้านเงินทุน ระบบงาน และบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างเหมาะสมเพิ่มเติม อาทิ การมีสภาพคล่อง
ทางการเงินที่ดีตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ หรือการก�ำหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR
ratio) ส�ำหรับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการนี้ เป็นต้น
2) ความเหมาะสมของขั้นตอนการสมัครและกรอบระยะเวลาการพิจารณา
เสนอให้ลดระยะเวลาการพิจารณาใบสมัครลง เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม
ในปัจจุบัน
3) การก�ำหนดประเภทธุรกรรมที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
- เนื่องจากการก�ำหนดประเภทของธุรกรรมของส�ำนักงาน คปภ. ค่อนข้างเปิดกว้าง จึงอาจมีปัญหา
ในการควบคุมโครงการที่หลากหลาย จึงควรพิจารณาว่าโครงการใดให้ประโยชน์อย่างแท้จริง และคุ้มค่าต่อการลงทุน
ในระยะยาว รวมถึงอาจมีกรณีที่มีการเสนอโครงการที่ใกล้เคียงกัน ที่ควรพิจารณาอย่างระมัดระวังเพื่อไม่เกิดความได้
เปรียบหรือเสียเปรียบ
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- ลักษณะของธุรกรรมที่มีความน่าสนใจ อาทิ การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ที่อาจยังไม่มี
ข้อมูลสถิติสนับสนุน การจัดท�ำ Big Data หรือ Fraud Analysis การใช้นวัตกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Smart Contact
หรือ Block chain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอขายรวมถึงการบริการหลังการขาย  
4) ความเหมาะสมของการด�ำเนินการในระหว่างการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
- เสนอให้มีการพิจารณาการเปิดเผยโครงการที่เข้าร่วมการทดสอบให้บุคคลภายนอกทราบว่าควร
ท�ำหรือไม่ เนื่องจากอาจจะเป็นประเด็นเรื่องความลับทางธุรกิจ
- ควรแจ้งทางผู้เอาประกันภัยทราบว่าอยู่ในโครงการทดสอบ และให้ผู้เอาประกันภัยยินยอมก่อน
เข้าร่วมโครงการด้วย

5) ความเหมาะสมของการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox
เสนอให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox อาทิ
การก�ำหนดตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ   การก�ำหนดลักษณะของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อระบบประกันภัย
ในวงกว้าง เป็นต้น
6) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
การพัฒนานวัตกรรมโดยส่วนใหญ่มักมีส่วนเกี่ยวข้องกับการน�ำข้อมูลส่วนบุคคลไปปรับใช้ ดังนั้น
จึงควรมีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีประเด็นพาดพิงทางกฎหมาย
7) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
- เมื่อมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว
ขั้นตอนในการพิจารณาโครงการจึงเป็นประเด็นที่ส�ำคัญ
เนื่องจากเป็นเหมือนการเรียนรู้นวัตกรรมไปพร้อมกัน
ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับส�ำนักงาน คปภ. ดังนั้น
ส�ำนักงาน คปภ. ควรมีความพร้อมโดยเฉพาะด้านบุคลากร
ในการรองรับการด�ำเนินการดังกล่าว อาทิ เจ้าหน้าที่
ฝ่ า ยเทคนิ ค ที่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมของ
แผนการทดสอบว่ า ครอบคลุ ม กรณี ค วามเป็ น ไปได้
ครบถ้ ว นหรื อ ไม่ มิ ฉ ะนั้ น อาจมี ก รณี ที่ บ างนวั ต กรรม
สามารถสอบผ่านการทดลอง แต่เมื่อน�ำไปใช้จริงยังเกิด
ปัญหาต่อผู้บริโภคได้
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- ผลการทดสอบควรเป็นความลับทางธุรกิจและทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูค้ ดิ ค้น และส�ำนักงาน คปภ.
ควรมีมาตรการรักษาความลับของข้อมูลที่มาใช้ทดสอบด้วย
- ธุรกิจประกันภัย นั้นเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลายสิ่งจะต้องมีการ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย กระบวนการท�ำงานใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ด�ำเนินการในองค์กรและระหว่างองค์กร นวัตกรรมในการให้บริการลูกค้าทั้งด้านการเสนอขาย การออกกรมธรรม์
ประกั น ภั ย การให้ บ ริ ก ารค่ า สิ น ไหมทดแทน ซึ่ ง เทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย คิ ด ค้ น ขึ้ น นี้
สามารถน�ำเข้าสู่การทดสอบเพื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ก่อนน�ำมาใช้จริง
2. การพัฒนา Insurance Regulatory Sandbox ในระดับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย
เพื่อเป็นการยกระดับการก�ำกับและการด�ำเนินงานของธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่ประชุม
ได้แสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานก�ำกับและภาคธุรกิจ
ประกันภัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก�ำหนดแผนในการก�ำกับและด�ำเนินธุรกิจในอนาคต รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับภาคธุรกิจ และบริษัท Fintech เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม สรุปได้ ดังนี้
1) ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความน่าเชื่อถือ
และยืนยันตัวตนในการท�ำธุรกรรมประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การใช้เทคโนโลยี Blockchain
2) สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย  ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการมีระบบ
ระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-KYC ในการท�ำธุรกรรมประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
มีแนวโน้มที่จะศึกษาและด�ำเนินการเพื่อให้มีระบบ E-KYC ในระดับอุตสาหกรรมประกันภัย โดย ส�ำนักงาน คปภ.
พร้อมทีจ่ ะสนับสนุนและส่งเสริมในเรือ่ งนี้ เพือ่ ให้ธรุ กิจประกันชีวติ และธุรกิจประกันวินาศภัยมีระบบ E-KYC ทีน่ า่ เชือ่ ถือ
ตลอดจนสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ผลจากการประชุมหารือ
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยี
มาสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
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ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ
ส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)
ปัจจุบันโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีครั้งส�ำคัญจนได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการและกิจกรรมของมนุษย์ในหลายๆด้าน เช่น รูปแบบการด�ำเนินชีวิต สังคมความเป็นอยู่
การปกครอง และเศรษฐกิจ  โดยการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลนั้นด�ำเนินไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งในหลายๆประเทศก็มี
การเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องดังกล่าว ส�ำหรับประเทศไทยเองได้มีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้
ก�ำหนดแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการผลักดันให้น�ำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศ  ซึง่ รวมถึงการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน
ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจหนึง่ จะต้องเผชิญกับกระแสของการเปลีย่ นแปลงไปสูย่ คุ ดิจทิ ลั อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ แต่ก็อาจส่งผล
ให้เกิดความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในธุรกิจประกันภัยขึ้นได้  
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความส�ำคัญในการยกระดับการก�ำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม (ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล เพื่อให้บริษัทประกันภัยและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้   จึงจัดท�ำโครงการการทดสอบ
นวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)
เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบนวัตกรรม โดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริง ภายในสภาพแวดล้อมและการ
ให้บริการที่จ�ำกัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลที่พิจารณาก�ำหนดหรือแก้ไขปรับปรุงให้ยืดหยุ่นตามความ
จ�ำเป็น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 20 (2) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 เลขาธิการจึงออกประกาศแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยี
มาสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) ตามที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560
                                               (นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
                                             เลขาธิการ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับธุรกิจ
ประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)
การขอเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance
Regulatory Sandbox) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ค�ำนิยาม

“บริษัทประกันภัย” หมายความว่า
(1) บริษทั ทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวติ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวติ และหมายความ
รวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือ
(2) บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
“นายหน้าประกันภัย” หมายความว่า
(1) นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือ
(2) นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
“ส�ำนักงาน คปภ.” หมายความว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2. กลุ่มผู้สมัคร		
(1) บริษัทประกันภัย
(2) นายหน้าประกันภัย
(3) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (Financial
Technology : FinTech) (FinTech Firms) หรือผู้ประกอบธุรกิจที่มีความช�ำนาญด้านเทคโนโลยี (Technology
Firms) ที่สนใจจะเสนอนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในธุรกิจประกันภัยโดยด�ำเนินการร่วมกับบริษัทประกันภัย
หรือนายหน้าประกันภัย
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) กรณีเป็นบริษัทประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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(ก) มีทรัพยากรด้านเงินทุน ระบบงาน และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
เพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างเหมาะสม
(ข) มีการก�ำหนดกรอบ ขอบเขตในการทดสอบ รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการน�ำนวัตกรรมมา
ทดสอบอย่างชัดเจนและมีความประสงค์ต้องการน�ำนวัตกรรมนั้น มาเสนอให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย หลังจากผ่าน
การทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
(ค) มีผลการศึกษาที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของนวัตกรรมที่จะน�ำมาทดสอบ รวมถึงศึกษาความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบ พร้อมมีแผนการจัดการความเสี่ยงนั้น
(ง) มีแผนรองรับการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ทั้งกรณีผู้สมัครประสบความส�ำเร็จ
และกรณีผู้สมัครไม่ประสบความส�ำเร็จ
(2) กรณี FinTech Firms หรือ Technology Firms ต้องด�ำเนินการร่วมกับบริษัทประกันภัย หรือ
นายหน้าประกันภัย ที่มีคุณสมบัติตาม (1)
4. ประเภทของธุรกรรมที่สามารถน�ำมาทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
ประเภทของธุรกรรมที่ผู้สมัครสามารถน�ำมาทดสอบต้องเป็นธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตการก�ำกับดูแลของ
ส�ำนักงาน คปภ. และประยุกต์นวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือลดต้นทุนในการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย  ดังต่อไปนี้
(1) ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่
(2) กระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
(3) กระบวนการเรียกร้อง และ/หรือ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
(4) Smart contract
(5) ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกรรมตาม (1) (2) (3)
หรือ (4)
(6) ธุรกรรมอื่นที่ส�ำนักงาน คปภ. พิจารณาเห็นชอบ
5. ขั้นตอนการสมัครและกรอบระยะเวลาการพิจารณา
ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่แนบท้ายการ
เข้าร่วมโครงการนี้ต่อส�ำนักงาน คปภ. ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
เมื่อส�ำนักงาน คปภ. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว จะเรียกให้ผู้สมัครเข้าเสนอแผนการทดสอบ
ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการ ขั้นตอน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และแผนรองรับการออกจาก Insurance Regulatory
Sandbox ทั้งในกรณีที่การทดสอบประสบความส�ำเร็จและไม่ประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้ ส�ำนักงาน คปภ. จะแจ้งผลการ
พิจารณาภายในหกสิบวันท�ำการ
6. ระยะเวลาการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
ระยะเวลาการทดสอบไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ ส�ำนักงาน คปภ. อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการทดสอบให้โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องยื่นขออนุญาตจากส�ำนักงาน คปภ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันท�ำการ ก่อนถึงวันครบก�ำหนด
ระยะเวลาการทดสอบพร้อมชี้แจงเหตุผล และระยะเวลาที่ต้องการขอขยาย
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7. การด�ำเนินการในระหว่างการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
ในระหว่างการทดสอบผู้สมัครต้องด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) การคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้สมัครต้องมีมาตรการในการดูแลผู้เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจ และต้องแจ้ง
ให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าเป็นการทดสอบในโครงการ Insurance Regulatory Sandbox
(ข) ผู้เอาประกันภัยยินยอมที่จะใช้ นวัตกรรมที่น�ำมาทดสอบ
(ค) มีช่องทาง และมาตรการในการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ง) มีแผนการชดเชยให้ผเู้ อาประกันภัย หรือผูท้ ไี่ ด้รบั ความเสียหายจากความผิดพลาดของการทดสอบ
(2) การบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้สมัครต้องมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ระบบงานและข้อมูล (Confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (Integrity) ความพร้อมใช้ของ
ระบบงาน (Availability) ทั้งนี้ ต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้าน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)
(3) การจัดส่งรายงาน
ผู้สมัครต้องจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องต่อส�ำนักงาน คปภ. ตามรูปแบบและระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน
(4) การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง
8. การพิจารณาการก�ำกับดูแลให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็นแล้วแต่กรณี
ในการทดสอบหากมีประกาศนายทะเบียน ค�ำสั่งนายทะเบียน ประกาศส�ำนักงาน คปภ. หรือประกาศ
หรือค�ำสั่งอื่นใดที่อยู่ในอ�ำนาจของเลขาธิการ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทดสอบ ผู้สมัครอาจขอผ่อนผันการปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศหรือค�ำสั่งนั้นต่อนายทะเบียนหรือส�ำนักงานดังกล่าวที่ไม่มีนัยส�ำคัญได้ ทั้งนี้
ผู้สมัครจะด�ำเนินการไม่ได้จนกว่านายทะเบียน หรือส�ำนักงาน คปภ. จะได้ออกประกาศ หรือค�ำสั่ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ Insurance Regulatory Sandbox ปฏิบัติเป็นการเฉพาะได้
ในกรณีที่การทดสอบมีประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่เป็น
อุปสรรคต่อการทดสอบ ผู้สมัครอาจขอผ่อนผันการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศดังกล่าวที่
ไม่มีนัยส�ำคัญได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะด�ำเนินการไม่ได้จนกว่าคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จะได้ออกประกาศเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ปฏิบัติเป็นการเฉพาะได้
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9. การออกจาก Insurance Regulatory Sandbox
(1) เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาการทดสอบตามข้อ 6.
(2) ผู้สมัครออกจาก Insurance Regulatory Sandbox เนื่องจากการทดสอบประสบความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผนการทดสอบ
(3) ผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะออกจาก Insurance Regulatory Sandbox
(4) ส�ำนักงาน คปภ. ให้ออกจากการทดสอบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้สมัครหรือส�ำนักงาน คปภ. พบหรือได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อบกพร่องจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ด�ำเนินงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่สามารถแก้ไขได้
(ข) ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันกับส�ำนักงาน คปภ. ในระหว่างการอยู่ใน Insurance
Regulatory Sandbox
ในกรณีที่ผู้สมัครออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ตามข้อ 9 (3) หรือ(4) ผู้สมัครต้อง
ด�ำเนินการ ดังนี้
(1) หยุดการน�ำเสนอหรือให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยรายใหม่ และหยุดการให้บริการเพิ่มเติมแก่ผู้เอา
ประกันภัยรายเดิมนอกเหนือจากที่ได้ด�ำเนินการอยู่เดิม
(2) แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนที่จะยุติการให้บริการ และต้องค�ำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค
(3) รายงานผลการด�ำเนินการตามวรรคหนึง่ (4) (ก) หรือ (ข) ให้สำ� นักงาน คปภ. ทราบภายใน สามสิบวัน
นับจากวันที่ผู้สมัครยุติการทดสอบ
...........................................
บรรยากาศการประชุมย่อยกลุ่มที่ 2
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox
1. ชื่อบริษัทประกันภัย หรือ นายหน้าประกันภัย
2. ชื่อบริษัท FinTech หรือ Tech Firms
3. ที่อยู่บริษัท
4. หมายเลขโทรศัพท์
5. Website URL
6. ผู้ประสานงาน
   - หมายเลขโทรศัพท์
   - e-mail
7. ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ (หัวหน้าทีม, จ�ำนวนคน)
8. ประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยี  
   มาสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับธุรกิจประกันภัย
9. ประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
   - การเข้าโครงการ Accelerator, Incubator
   - การเข้า Pitching ในงาน Event ต่างๆ
   - การรับรางวัล โปรดระบุ
10. งบประมาณของแผนการทดสอบ
11. แหล่งที่มาของเงินทุน
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รายละเอียดของนวัตกรรมที่จะขอเข้าทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
1. ชื่อของนวัตกรรม
2. ประเภทธุรกรรมของนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การเสนอขายผลิตภัณฑ์   
   เป็นต้น
3. รายละเอียดและลักษณะของนวัตกรรม
4. เทคโนโลยีที่น�ำมาใช้
5. ต้นทุนประมาณการที่ใช้ในการทดสอบ
5.1 ต้นทุนด้านเทคโนโลยี
5.2 อื่นๆ
6. ประโยชน์ที่จะได้รับ
6.1 ประโยชน์ต่อผู้ทดสอบ
6.2 ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย
6.3 ประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย
7. เหตุผลและความจ�ำเป็นในการเข้าร่วม Insurance Regulatory Sandbox
   เช่น มีอุปสรรคด้านกฎหมาย ต้องการทดสอบตลาด เป็นต้น
8. ขอบเขตการทดสอบ
8.1 ผู้เอาประกันภัย (กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย)
8.2 ปริมาณธุรกรรม (จ�ำนวนธุรกรรม หรือมูลค่าธุรกรรมรวม)
8.3 ระยะเวลาการทดสอบ
8.4 อื่นๆ
9. กระบวนการควบคุมเพื่อให้ปฏิบัติได้ตามขอบเขตการทดสอบ
10. เป้าหมายของการทดสอบ และตัวชี้วัด
11. มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภค
11.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้เอาประกันภัย
11.2 วิธีการรักษาข้อมูลและความลับของผู้เอาประกันภัย
11.3 ช่องทางการสื่อสารกับผู้เอาประกันภัย
11.4 ช่องทางและกระบวนการการแจ้งเรื่องร้องเรียน
11.5 แผนการชดเชยให้ผู้เอาประกันภัย กรณีเกิดความผิดพลาดในการทดสอบ
12. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ระหว่างการทดสอบ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงนั้น)
13. การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่
    ระบบสารสนเทศของผู้สมัครได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โปรดระบุ
    รายละเอียดของมาตรฐานพร้อมทั้งชี้แจงขอบเขตที่ได้รับการรับรอง
14. แผนรองรับการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox
14.1 กรณีการทดสอบประสบความส�ำเร็จ
14.2 กรณีการทดสอบไม่ประสบความส�ำเร็จ
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ข้อกฎหมายและ/หรือหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน คปภ.ที่เกี่ยวข้อง
1. หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลที่ต้องการขอผ่อนผัน
   พร้อมระบุเหตุผลความจ�ำเป็น
2. การสนับสนุนด้านอื่นๆจากส�ำนักงาน คปภ.

			

ประทับตราส�ำคัญ (ถ้ามี)    ลงชื่อ ......................................................... กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
    วันที่ ...........................................................

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการการทดสอบนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้
บริการส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)  
1. แผนการทดสอบนวัตกรรม อันประกอบด้วย
- วัตถุประสงค์ของการทดสอบ
- ขอบเขตในการทดสอบ
- ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการทดสอบ
- ผลการศึกษาที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของนวัตกรรมที่จะน�ำมาทดสอบ
- ผลการศึกษาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบ พร้อมแผนการจัดการความเสี่ยงนั้น
- แผนรองรับการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ทัง้ กรณีประสบความส�ำเร็จและไม่ประสบความส�ำเร็จ
2. เอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน
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กลุ่มที่ 3

ที่มา/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่
ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้
เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการท�ำงาน
เหมือนที่ผ่านมาแต่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตผู้คนอย่างแท้จริง ซึ่งความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ส่งผลให้
รัฐบาลมีการปรับกลยุทธ์และนโยบายในการ
พัฒนาประเทศหลายประการ เพื่อส่งเสริม
การขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยเข้ า สู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เท่ า ทั น ประเทศที่
พัฒนาแล้ว กล่าวโดยสังเขปคือ 1) นโยบาย
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม (Digital
Economy) 2) นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” และ 3) แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment Roadmap โดยมี
เป้าหมายเดียวกัน คือ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานของการใช้
นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศจากภายใน
ในปี 2559 ธุรกิจประกันภัยไทยได้มกี ารปรับตัว โดยน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ต่างๆ มาใช้สนับสนุนกระบวนงาน
รวมถึงเพิ่มโอกาสในการท�ำธุรกิจ และการลดต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจบางส่วนลง เช่น การพัฒนาช่องทางการ
จ�ำหน่าย (ขายประกันผ่าน Internet และ Application) การพัฒนาช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้เอาประกันภัย (Social
Media) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผ่าน Application เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมประกันภัยไทยถือได้ว่ายังมี
การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Insurtech) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบงานต่างๆ ไม่มากนัก
เมื่อเทียบกับธุรกิจการเงินอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธนาคารที่ได้มีการปรับใช้และน�ำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างแพร่หลาย

“การน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้
ในการท�ำธุรกิจประกันภัย”

ประเด็นที่ใช้ในการหารือ
จากพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้ก�ำหนดแนวทาง
ในการก�ำกับดูแลการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีระเบียบมีความปลอดภัยทั้งต่ อ
ผู ้ ใ ห้ บริการ และผู้ใช้บริการ ซึ่งหนึ่งในแนวทางที่ส�ำคัญ คือ การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Audit) เพื่อยกระดับให้บริษัทประกันภัย มีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ปัจจุบัน ส�ำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการก�ำหนดขอบเขตและแผนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามแนวทางความเสี่ยง (Risk Based Audit) โดยแผนการตรวจสอบและแนวการตรวจสอบจะครอบคลุม
ทั้งการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Controls) การตรวจสอบการควบคุมเฉพาะ
ระบบงาน (Application Control) เพื่อให้ม่ันใจว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคง
ปลอดภัยตามหลักสากล ซึ่งมีการรักษาไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) การรักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
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1. เก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ของประกันภัย
2. จัดท�ำ Risk Profile ของบริษัทประกันภัย    
   และแผนการทดสอบ
3. จัดท�ำคู่มือการตรวจสอบ และแนวทาง
การตรวจสอบ
4. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือ
การตรวจสอบ
5. เข้าตรวจสอบบริษัทประกันชีวิต/
บริษัทประกันวินาศภัย (จ�ำนวน 2 บริษัท)
6. ประเมินผลการตรวจสอบ / ปรับปรุง
คู่มือการตรวจสอบ
7. ด�ำเนินการตรวจสอบตามแผน
การตรวจสอบ

ก.ค. 61

มิ.ย. 61

พ.ค. 61

เม.ย. 61

มี.ค. 61

ก.พ. 61

ม.ค. 61

ธ.ค. 60

พ.ย. 60

ต.ค. 60

ก.ย. 60

ส.ค. 60

ก.ค. 60

การด�ำเนินการ

มิ.ย. 60

(Integrity) และความพร้อมใช้ของระบบงานและข้อมูล (Availability) โดยได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินการตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดังนี้

มี.ค. 61 เป็นต้นไป

หมายเหตุ แผนการด�ำเนินการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ขึน้ อยูก่ บั การด�ำเนินการภายในของส�ำนักงาน คปภ. และความร่วมมือของบริษทั ประกันภัย

นอกจากนี้ ส�ำนักงาน คปภ. ได้วางแผนจัดท�ำคู่มือการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) การควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหาร
ของบริษัท
(2) กรอบการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก
(4) การสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
(5) การจัดการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) การท�ำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ พร้อมใช้งาน และสามารถกลับมาใช้งาน
ใหม่ได้หากเกิดกรณีฉุกเฉิน
(7) การรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานของระบบปฏิบัติงาน
(8) การควบคุมและป้องกันศูนย์ข้อมูล
(9) การควบคุมการเข้าถึง
ส�ำหรับการประชุมกลุ่มย่อยที่ 3 “เรื่องการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�ำธุรกิจประกันภัย” ในครั้งนี้
ส�ำนักงาน คปภ. ได้รบั เกียรติจาก คุณอ�ำพล โพธิโ์ ลหะกุล รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย และ ดร. วิเทศ เตชางาม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคธนาคารมาร่วมเสวนา
เล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเป็นผู้ถูกก�ำกับดูแล
จากหน่วยงานของภาครัฐ
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Digital Transformation หนทางการอยู่รอดจาก Disruptive Technology
คุณอ�ำพล โพธิ์โลหะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับ
Fintech โดยชี้ให้เห็นว่า เหตุที่มีเทคโนโลยีด้านการเงินก้าวล�้ำไปมากนั้น มีผลมาจากการเติบโตของสองเทคโนโลยีหลัก
นั่นคือ Smart Phone กับ Cloud Technology ซึ่งสองเทคโนโลยีนี้ท�ำให้พฤติกรรมตลาดเปลี่ยนไป กล่าวคือ ผู้บริโภค
สามารถท�ำธุรกรรมและสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ร่วมกัน ผ่านโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ ทางด้านผู้ประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อน�ำมาพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงสร้างระบบสารสนเทศขั้นสูงเพื่อให้ตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย และเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้น โดยมีการน�ำเสนอและส่งมอบ
บริการเหล่านั้นผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคโดยตรง  หากย้อนกลับไปในอดีต การจะสร้างระบบสารสนเทศชั้นสูง
อย่างในปัจจุบันนั้น จะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลเกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะเข้าถึง แต่ด้วย Cloud Technology นั้น
แม้แต่นักศึกษามหาวิทยาลัยก็สามารถเข้าถึงศูนย์ข้อมูลระดับโลกโดยใช้บัตรเครดิตเพียงใบเดียว
ด้วยความง่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับโลกตามที่ได้กล่าวข้างต้น ท�ำให้คนรุ่นใหม่ที่มีทักษะและ
พรสวรรค์ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ สร้างนวัตกรรมมาตอบปัญหาทางธุรกิจได้ตรงประเด็น กล่าวคือเป็นการแก้ปัญหา
แบบตีโจทย์แตกตรงใจผูบ้ ริโภค จึงท�ำให้นวัตกรรมเหล่านัน้ สามารถน�ำมาสร้างตัวแบบธุรกิจแบบใหม่ทเี่ รียกว่า Start-Up
Business Model อย่างที่ได้ทราบโดยทั่วกัน
นวัตกรรมจากธุรกิจ Start-Up จากการใช้ Fintech นั้น สามารถตัดตอนตัวกลางเดิม ๆ ของห่วงโซ่
อุปทานออกไปได้ เช่น ธุรกรรมการเงิน โดยการใช้ Blockchain ท�ำให้ผู้บริโภคไม่ต้องกู้ยืมเงินผ่านธนาคารอีกต่อไป
เพราะสามารถกูย้ มื กันแบบ P2P ได้ หรือแม้แต่การช�ำระค่าบริการระหว่างกันก็ไม่จำ� เป็นต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคาร
อีกต่อไป ปรากฏการณ์เหล่านี้จะเห็นได้ว่า Fintech เป็น Disruptive Technology ของภาคธุรกิจธนาคาร แต่การที่
ธนาคารจะเข้าไปแข่งขันโดยตรงนั้น จะมีอุปสรรคจากวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารเอง ซึ่งยังไม่เปิดกว้างส�ำหรับคน
รุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งอุปสรรคจากกฎ ระเบียบ และข้อบังคับจากหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง
การปรับตัวของธนาคาร
ธนาคารใช้กลยุทธ์การแข่งขันแบบพันธมิตร (Alliance) กล่าวคือ แทนที่จะเข้าแข่งขันโดยตรง ธนาคารใช้
วิธีการเข้าไปสนับสนุนโดยทั้งบริษัทร่วมลงทุนกับธุรกิจ Start-up เหล่านั้น โดยธนาคารเป็นผู้ก�ำหนดเรื่อง ความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้ Start-Up เหล่านั้นพัฒนาระบบอยู่ในกรอบที่อนุญาตให้ท�ำได้ (Sandbox)

CEO INSURANCE FORUM 2017

41

ความเสี่ยงใหม่ๆที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology
ดร.วิ เ ทศ เตชางาม รองกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ สายงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ธนาคารกรุ ง ไทย
ได้ แ ลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์จากภาคธนาคารเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศจากหน่วยงานก�ำกับ โดยได้ให้ข้อเท็จจริงว่า แต่เดิมในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้นก็เพียงเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานในองค์กรเท่านั้น การวางมาตรการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมุ่งเน้นแค่เพียงแต่
ในองค์กร แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป ผู้มีส่วนได้เสียในระบบสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้การบริหารความเสีย่ ง
ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสม ในปัจจุบนั พบว่า ลูกค้าเชือ่ มต่อกับระบบธนาคารมากขึน้ มาตรการความมัน่ คงปลอดภัย
เดิม ๆ ทีว่ างไว้นนั้ ไม่เพียงพอ การป้องกันนัน้ จะต้องขยายขอบเขตมาตรการควบคุมต่างๆ ไปยังลูกค้าด้วย เช่น ในกรณีที่
บัญชีของลูกค้าถูกยึดครองด้วยเทคนิคต่างๆ ไปแล้ว ผู้โจมตีก็จะใช้บัญชีผู้ใช้ที่ยึดครองได้เพื่อสวมรอยเป็นลูกค้าเข้ามาสู่
ระบบของธนาคาร
ปัจจุบันเกิด Disruptive Technology ขึ้นมากมาย จนเป็นแรงผลักดันให้หลายองค์กรพยายามปรับตัว
ด้วยการริเริ่มโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศชั้นสูงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้แต่อย่างไรก็ตาม การริเริ่มโครงการ
ระบบสารสนเทศใหม่นั้น องค์กรจะต้องตอบค�ำถามให้ได้ว่า โครงการที่ก�ำลังจะพัฒนานั้น คุ้มค่าและมีความปลอดภัย
หรือไม่
การก�ำกับดูแลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร
จากประสบการณ์ในการท�ำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลด้านการตรวจ
สอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า การก�ำกับดูแลในส่วนนี้ของธปท. เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ธนาคาร เพราะเป็นการให้ค�ำปรึกษาจากมุมมองของบุคคลภายนอก ที่มีประเด็นและมุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุม
มองของธนาคาร และข้อแนะน�ำต่างๆ ที่ได้รับมานั้นก็เป็นประโยชน์ มีการน�ำมาใช้ปรับปรุงจุดอ่อนในระบบสารสนเทศ
ของธนาคาร ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีเช่นนี้ หากธนาคารจะจ้างบุคคลภายนอกให้มาตรวจสอบจะท�ำให้มีค่า
ใช้จ่ายจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ดร.วิเทศ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการที่ส�ำนักงาน คปภ. มีโครงการจะพัฒนาระบบ
การตรวจสอบระบบสารสนเทศขึ้นมา ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแก่ธุรกิจประกันภัย เพราะจะได้รับมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันกับ
ที่ธุรกิจธนาคารได้รับจากหน่วยงานก�ำกับ
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การถาม-ตอบ (Q&A) ที่น่าสนใจ ดังนี้
Q : ธุรกิจประกันภัยอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน คปภ. เช่นเดียวกัน แต่ในปัจจุบันมีธุรกิจใหม่ๆ
ที่เข้ามาท�ำธุรกิจในลักษณะของ P2P และไม่อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน คปภ. ท�ำให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการ
แข่งขัน อยากทราบว่า ธุรกิจธนาคารประสบปัญหาเช่นเดียวกันหรือไม่ และผูก้ ำ� กับดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร
A : ธุรกิจธนาคารประสบกับปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ 2 ปีก่อน ธุรกิจธนาคารยังไม่
สามารถท�ำธุรกรรมบนระบบ cloud ได้ ในขณะที่ธุรกิจประเภท non – bank ที่ไม่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทยสามารถท�ำได้ และมีต้นทุนที่แตกต่างกัน จึงเกิดค�ำถามขึ้นว่า “จะให้ธนาคารท�ำการแข่งขันได้อย่างไร”
ซึง่ ปัจจุบนั ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกข้อเสนอแนะให้ธรุ กิจธนาคารสามารถท�ำธุรกรรมบนระบบ cloud ได้แล้ว
นอกจากนี้ ยังมีการทดลองท�ำธุรกรรมบางอย่างภายใต้กรอบการควบคุมทีก่ ำ� หนด หรือ Sand box เพือ่ ทดสอบความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น
Q : หลังจากที่ได้ทดลองท�ำ  Sandbox ระยะหนึ่งแล้ว ธุรกิจธนาคารสามารถแข่งขันกับธุรกิจประเภท
non – bank ได้มากขึ้นหรือไม่
A : ปัจจุบันยังไม่สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก ธุรกิจธนาคารยังคงมีกรอบการควบคุม
บางอย่างอยู่ เช่น การท�ำ Know your Customer (KYC) ซึง่ ธุรกิจธนาคารต้องการข้อมูลของลูกค้าผ่านทางอิเลคทรอนิกส์
โดยไม่ตอ้ งใช้เจ้าหน้าที่ แต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าการกระท�ำดังกล่าว ไม่ใช่การกระท�ำแบบ Face to Face
ตามข้อก�ำหนด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธุรกิจธนาคารสามารถท�ำ  KYC
ผ่านทางอิเลคทรอนิกส์ได้แล้ว
Q : การท�ำ Sandbox เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลอย่างไร
A : ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องป้องกันความเสี่ยง และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภค ดังนั้น
โจทย์ใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทย คือ การท�ำให้ทั้ง 2 สิ่งสมดุลกันได้อย่างไร Sandbox จึงเข้ามามีบทบาทในการ
ช่วยทดลองการท�ำธุรกรรมในจ�ำนวนน้อย ๆ ก่อน โดยเมื่อได้ทดลองแล้วจะมีการตรวจสอบ และหาทางป้องกันความ
เสี่ยงก่อนที่จะเกิดเหตุจริง โดย Concept ของการท�ำ Sandbox คือ การน�ำ Sandbox เข้าไปอยู่ภายใต้กรอบการก�ำกับ
ดูแลของระบบหนึ่ง เพื่อดูการเข้าออกของข้อมูล และตรวจสอบการท�ำธุรกรรมว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
Q : ความรูส้ กึ ของธุรกิจธนาคารในฐานะผูถ้ กู ก�ำกับดูแล ทีม่ ตี อ่ ธนาคารแห่งประเทศไทยในด้านความรวดเร็ว
ในการปรับตัวเป็นอย่างไร
A : เดิมการขออนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องยื่นเอกสารจ�ำนวนมาก และใช้ระยะเวลารอ
คอยที่ยาวนาน ทางธุรกิจธนาคารจึงแสดงให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า ในขณะที่ธุรกิจธนาคารรอการอนุมัติจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่นั้น ผู้บริโภคก�ำลังท�ำธุรกรรมกับธุรกิจประเภท Non - Bank ซึ่งเป็นใครไม่รู้ และไม่ได้อยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย หลังจากนั้น จึงเริ่มเกิดความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดี นอกจากนี้ ในปัจจุบันธุรกิจธนาคารไม่ได้แข่งขันกับธนาคารด้วยกันเอง หรือธุรกิจประเภท Non - Bank
ภายในประเทศเท่านั้น ยังมีธุรกิจธนาคารและธุรกิจประเภท Non - Bank จากต่างประเทศด้วย จึงต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่างธุรกิจธนาคารและธนาคารแห่งประเทศไทยในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้บริโภค
ว่าธุรกิจธนาคารที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลดีอย่างไร และน่าเชื่อถือมากกว่าอย่างไร
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ข้อสรุป/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม
1. บทบาทของส�ำนักงาน คปภ. ควรเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) ให้ภาคธุรกิจสามารถพัฒนาและเติบโต
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งผ่อนคลายการก�ำกับดูแล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินธุรกิจให้มากขึ้น
2. ส�ำนักงาน คปภ. ควรผลักดันและสนับสนุนในการน�ำเทคโนโลยี E - KYC มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
3. ส�ำนักงาน คปภ. ควรเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ที่มีหน้าที่ออกกฎหมาย
หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกันประกันภัย เพื่อลดอุปสรรคในการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ เช่น ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นต้น
4. นวัตกรรม Sandbox และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) จะช่วยท�ำให้ภาคธุรกิจ
เห็นภาพที่ชัดเจนว่า ถ้ามีการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบนั้น จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง
5. การน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ จะต้ อ งมี ก ารลงทุ น จ� ำ นวนมาก ทั้ ง ในด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ
ความปลอดภัย แต่มีบางธุรกิจที่สามารถเข้าถึงตลาดโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน คปภ. ดังนั้น
เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ส�ำนักงาน คปภ. ควรก�ำหนดทิศทางการก�ำกับดูแลการเข้าสู่ตลาดให้เหมาะสม  
6. ในปัจจุบัน กรมธรรม์ประกันภัยต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าที่มีความเฉพาะ
เจาะจง และมีความหลากหลายมากขึ้น ประกอบกับความเสี่ยงภัยมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลให้เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย
ต่อจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยอาจต้องเปลี่ยนแปลงไปจากแบบมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อลดระยะเวลา
ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส�ำหรับกรมธรรม์ที่มีลักษณะเฉพาะและใช้ในบางกลุ่ม ภาคธุรกิจแนะน�ำให้บริษัท
ผู้ออกกรมธรรม์สามารถตกลงกับผู้มุ่งหวัง และท�ำการขอความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยได้ในภายหลัง
7. ส�ำนักงาน คปภ. ควรให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การแปลเอกสารให้กับบริษัทประกันภัย
8. ภาคธุรกิจจะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้ผู้เอาประกันภัยมีความมั่นใจในการท�ำธุรกรรมประกันภัย
ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น
9. ส�ำนักงาน คปภ. ควรเร่งพัฒนามาตรฐานการก�ำกับตามกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและชัดเจนแก่
ภาคธุรกิจ

$
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ทิศทาง พัฒนาการ และการประยุกต์ให้นวัตกรรม Insurance Technology (InsurTech) ของภาคธุรกิจประกันภัย
โดยตัวแทนจาก PWC Thailand*
1. InsurTech Survey ในธุรกิจประกันภัย
• ประโยชน์ทอี่ ตุ สาหกรรมบริการด้านการเงินจะได้รบั จากการน�ำ Financial Technology (FinTech) มาใช้
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Source : PwC Global Fintech Survey 2016
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ผลการส�ำรวจเพือ่ สังเกตแนวโน้มของการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ โดยเปรียบเทียบระหว่าง FinTech
และ InsurTech พบว่า
- การลดต้นทุน (Cost Reduction) เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นับเป็นปัจจัยส่งเสริมให้
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานลดลง ธุรกิจประกันภัยจึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ลดต้นทุน
(Cost Reduction) และหาโอกาสในการน�ำ InsurTech มาช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด�ำเนินธุรกิจ
- การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง เนื่องจาก
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าและบริการของผู้บริโภค (Brand Loyalty) มีแนวโน้มลดลง ดังนั้น เมื่อสินค้ามีราคา
ถูกลงและมีคุณภาพดีกว่าก็จะดึงดูดผู้บริโภคทันที เพราะฉะนั้น ธุรกิจจึงต้องหาจุดแข็งเพื่อสร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง
เช่นเดียวกับธุรกิจประกันภัยทีต่ อ้ งสร้างความแตกต่างโดยการน�ำ  InsurTech มาเป็นจุดหนึง่ ทีช่ ว่ ยเสริมให้ธรุ กิจประกันภัย
ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
- การรักษาลูกค้า (Improved Retention of Customer) เนื่องจากธุรกิจก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนัน้ InsurTech ส�ำหรับธุรกิจประกันภัย จะเข้ามามีสว่ นช่วยให้ผบู้ ริโภคเกิดความสะดวก รวดเร็ว
และรู้สึกเชื่อถือบริษัทประกันภัยมากยิ่งขึ้น และอีกองค์ประกอบที่ส�ำคัญ คือ เงินลงทุน (Funding) เป็นสิ่งหนึ่งที่ทั้ง
FinTech และ InsurTech ท�ำให้ภาคธุรกิจเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก อย่างที่ทราบกันว่า เทรนธุรกิจในยุคปัจจุบัน
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Denovo Insurtech Companies Funding (ที่มา : PWC)
สนับสนุนเงินลงทุนใน InsurTech
จากที่ได้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่าง FinTech ในภาคธุรกิจการเงิน ส�ำหรับมาตรการ
รับมือของธนาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 23 ยังไม่ได้ปรับตัวตามเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำอยู่ในปัจจุบัน แต่มีบางกลุ่ม
*How InsurTech is reshaping Insurance : Apil 2017
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ธุรกิจที่ก�ำลังมองหาเพื่อสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ โดยการเข้ามาจับมือกับ InsurTech ซึ่งอาจจะเข้าร่วมในลักษณะของ
กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ก่อตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน (Partnerships) เป็นการร่วมลงทุน (Funding) หรือเป็นเจ้าของ
InsurTech ของตนเอง เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างอิสระ โดยในปี 2560 คาดว่าร้อยละของผู้ที่ยังมิได้ปรับตัวให้
เข้ากับเทคโนโลยีดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมค่อนข้างก้าวไปอย่างรวดเร็ว ส�ำหรับธุรกิจประกันภัย เห็นได้จากตัวอย่าง เช่น
1. Usage-based Insurance (pay-as-you-go)
2. Connected/Smart car
3. Connected Health & Medical Advances
4. Robotics and Automation in Core insurance

HOW PAY AS YOU DRIVE WORKS
School
Home

Shops

INSURANCE BILL
NNNNNN....................................$
NNNNNN....................................$
NNNNNN....................................$
NNNNNN....................................$
NNNNNN....................................$
NNNNNN....................................$

1. Telematic device fitted in boot of car
2. GPS Satellite Used to track car’s route and time of travel
3. Infomation is stored by the device in the car
4. Device then calls insurer’s computer with data
5. Computer works out your bill
ที่มา : BBC

1. Usage-based insurance (pay-as-you-go)
เป็นเทคโนโลยีส�ำหรับธุรกิจการรับประกันภัยรถยนต์ กล่าวคือ การค�ำนวณค่าเบี้ยประกันภัยในปัจจุบัน
มีสูตรค่อนข้างชัดเจน และเป็นมาตรฐาน โดยจะค�ำนวณเบี้ยประกันภัยตามอายุงานของรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่นรถ เป็นต้น
เทคโนโลยีใหม่ส�ำหรับการค�ำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เรียกว่า Pay-As-You-Drive ซึ่งเป็นการค�ำนวณค่าเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์แบบตามการใช้งานจริง และ Pay-How-You-Drive เป็นการคิดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตาม
ลักษณะการใช้งานจริง เช่น ขับรถดี เหยียบเบรคบ่อย เป็นต้น ท�ำให้บริษทั ค�ำนวณเบีย้ ประกันภัยได้ถกู ลง ซึง่ จะเป็นการ
สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น
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2. Connected/smart car
รถยนต์ ใ นปั จ จุ บั น มี เ ทคโนโลยี ที่ ล�้ ำ สมั ย
และอัจฉริยะมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) การเบรคอัตโนมัติเมื่อ
เกิ ด การชน การเฝ้ า สั ง เกต (Monitor) คนขั บ รถว่ า มี
อาการง่วงหรือหลับขณะขับรถหรือไม่ ซึ่งมีผลการส�ำรวจ
Like Plugging into and outlet
จากต่างประเทศออกมาแล้วว่า เมื่อมีเทคโนโลยี Smart
Car ออกมาท� ำ ให้มีการค�ำนวณเบี้ยประกัน ภัย รถยนต์
ถูกลง เนื่องจากมีส่วนช่วยในการประเมินความเสี่ยงของ
ผู้ขับขี่ในหลายๆ ด้าน เช่น
		 • การแบ่งกลุ่มลูกค้า : สามารถระบุ
ความเสี่ยงและรายละเอียดของผู้เอาประกันภัยได้ดียิ่งขึ้น
Drive just like you normally would
เช่น คนขับรถที่อยู่ในวัยกลางคนจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า
คนขับรถที่เป็นวัยรุ่น เป็นต้น
		 • การค�ำนวณค่าเบี้ยประกันภัย : การ
ก�ำหนดราคา และการพิจารณารับประกันภัยได้ถูกต้อง
แม่นย�ำมากขึ้น
		 • การบรรเทาความเสี่ยง : การแจ้ง
Your reserch are online
เตือนคนขับรถเมื่อไปยังบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูง หรือ
สภาพถนนที่ไม่เอื้ออ�ำนวย การรายงานอุบัติเหตุ เป็นต้น
ที่มา : Techcrunch
3. Connected Health & Medical Advances
เป็นเทคโนโลยีส�ำหรับธุรกิจประกันชีวิต เป็นการค�ำนวณค่าเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
หากผู้เอาประกันภัยใส่ใจสุขภาพ เลือกรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ ค่าเบี้ยประกันภัย
จะถูกลงหรือไม่ เช่น John Hancock’s  น�ำเสนอ Vitality Program เมื่อลูกค้าตกลงท�ำประกันภัย จะได้รับ Fitbit
ซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภาพ และท�ำให้ผู้บริโภคจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกลง
4. Robotics and Automation in Core Insurance
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้หุ่นยนต์ปฏิบัติการแทนมนุษย์ ซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่ ได้แก่ RPA และ IPA
- Robotic Process Automation (RPA)  คือ การน�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ท�ำงานแทนมนุษย์ ส�ำหรับ
ธุรกิจประกันภัย สามารถน�ำ  RPA มาช่วยในกระบวนการหลักของบริษัทได้ ตัวอย่างเช่น กระบวนการจัดการสินไหม
ทดแทน ในขั้นตอนของการตรวจสอบประวัติสุขภาพ (Medical Record) การอ่านรายงานทางการแพทย์ หรือแม้
กระทัง่ การค�ำนวณจ�ำนวนเงินส�ำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันชีวติ เป็นต้น ซึง่ ขัน้ ตอน
ดังกล่าวต้องไม่ซับซ้อน และค่อนข้างเป็นมาตรฐาน ระบบจะสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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- Intelligent Process Automation (IPA) เหมาะส�ำหรับกระบวนการที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์
การตัดสินใจด้วยความคิดเห็นของตนเอง โดยท�ำการฝึกฝนให้เทคโนโลยีคิดวิเคราะห์แทนมนุษย์ น�ำกรณีศึกษาต่างๆ
ฝังลงไปในระบบเทคโนโลยี เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยระบบ ซึ่งระบบเทคโนโลยีสามารถท�ำงานได้ตลอด
24 ชั่วโมง ส่งผลให้งานที่ได้มีปริมาณเพิ่มขึ้น การควบคุมดีขึ้น ผลการด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมี
การบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในระบบตลอดเวลา
จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการน�ำเทคโนโลยี RPA หรือ IPA เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เป็นเทคโนโลยี
ที่หากน�ำมาใช้ในธุรกิจประกันภัยจะช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา และสร้างโอกาสในหลายๆ ด้าน
2. InsurTech Ecosystem
เทคโนโลยี InsurTech เกิดขึ้นและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น
เทคโนโลยี Automotive, Employee Benefits และ Health โดยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแทนมนุษย์
หรือการค�ำนวณเบี้ยประกันภัยด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นเรื่องที่น่าจับตาส�ำหรับ InsurTech เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว

ที่มา : Venture Scanner
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ตัวอย่างของ InsurTech ที่เริ่มได้รับความสนใจในยุคดิจิทัลนี้
Metromile – Pay Per Mile Insurance Offering

ที่มา : PWC
Pay-How-You-Drive เป็นค�ำนวณค่าเบี้ยประกันภัยแบบใหม่ หากผู้เอาประกันภัย มีลักษณะการใช้งาน
รถยนต์น้อยครั้ง สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเท่ากับการใช้งานจริง
Lemonade – P2P Insurance

ที่มา : PWC
P2P Insurance : Lemonade เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ Start-Up ด้านประกันภัยที่น�ำแนวคิดใหม่หลาย
อย่างมารวมกัน เพื่อหวังจะปฏิวัติรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจประกันภัยแบบเดิมๆ
จุดเด่นทีส่ ำ� คัญของ Lemonade คือน�ำแนวคิด Peer to Peer (P2P) Insurance มาใช้งาน ให้รปู แบบ
ของการประกันภัยแตกต่างไปจากรูปแบบในการด�ำเนินธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมสูงมาก ปกติแล้วบริษัท
ประกันภัยจะน�ำค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าทุกรายมาจัดเก็บรวมกัน เพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ลูกค้าบางราย
ที่ประสบอุบัติเหตุ ดังนั้น ก�ำไรของบริษัทประกันภัยจึงขึ้นอยู่กับว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนน้อยลงเท่าไร เงินจึงเหลือ
มากขึ้น โดย Lemonade จะใช้วิธีขอหักค่าเบี้ยประกันภัยทันทีร้อยละ 20 ส่วนที่เหลือร้อยละ 80 จะกันไว้ส�ำหรับการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ลูกค้า ดังนั้น Lemonade จึงไม่มีแรงจูงใจในการชะลอการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
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Trov – On-Demand Insurance

ที่มา : PWC
Trove เป็นรูปแบบของการเอาประกันภัยสิ่งของต่าง ๆ เช่น จักรยาน โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ทุกอย่าง
ด�ำเนินการอยู่บนคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ผู้ใช้งานจะได้รับการเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัยแบบเป็นส่วนตัว และสามารถ
เปิด/ปิดการรับประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับตัวแทน/นายหน้าประกันภัยแต่อย่างใด
ส�ำหรับการอ้างสิทธิจ์ ะด�ำเนินการผ่าน Chatbot โดยใน Application จะมีคำ� ถามเพือ่ ยืนยันความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน
และง่ายต่อการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
Givesurance – Donate insurance premium to charity

ที่มา : PWC
Givesurance เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่มาก เนื่องจากปัจจุบันบริษัทประกันภัยมีการใช้งบประมาณ
ในการโฆษณาเป็นจ�ำนวนมาก จึงเกิดแนวคิดให้น�ำเงินค่าโฆษณาไปบริจาค เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากขึ้น
ท�ำให้ผู้เอาประกันภัยเกิดความรู้สึกที่ดีกับบริษัทประกันภัย
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Zenefit – B2B2C player
Zenefits created new channels to connect insurers, brokers, employers and employees.

Zenefit - B2B2C player เป็นการเสนอแบบประกันภัยให้กับพนักงานบริษัท ผ่าน HR Application
ซึ่งเป็น Application ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของพนักงานบริษัท เป็นการน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อข้อมูล
ประสานงานกันระหว่างบริษัทกับบริษัทผู้รับประกันภัย
...........................................
บรรยากาศการประชุมย่อยกลุ่มที่ 3
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IT Governance and IT Audit

ที่มา : PWC
เมื่อมีการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ จึงมีทั้งโอกาส (Opportunity) และความเสี่ยง
(Risk)  ที่เพิ่มขึ้น โดยความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากการใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Smartphone High Speed
และ Internet เป็นต้น ทัง้ นี้ องค์กรทีส่ ามารถจัดการความเสีย่ งได้ดี ต้องมีความเชือ่ มัน่ (Trust) ในการน�ำเทคโนโลยีนั้นๆ
มาใช้ ซึ่งจะส่งผลให้การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ
ประกันภัย ต้องค�ำนึงถึงความเชื่อมั่น 5 ประการ ดังนี้
1. ด้านความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัย (Security) รวมไปถึง Cyber Security ด้วย
2. ด้านความเชื่อมั่นในข้อมูล (Data) ซึ่งมีจ�ำนวนมหาศาล จะมั่นใจได้อย่างไรว่า ข้อมูลที่สร้างเข้าไปใน
ระบบงานแล้วข้อมูลดังกล่าวจะยังอยู่ครบถ้วนและถูกต้อง
3. ด้านความเชื่อมั่นในระบบงาน (System) ระบบในการท�ำงานอาจจะต้องเปลี่ยนไป โดยอาจมีการน�ำ 
Cloud หรือ Application ทางมือถือมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ จะต้องพิจารณาว่า หากเปลีย่ นระบบงานแล้ว ระบบงาน
ดังกล่าวปฏิบัติงานได้ดี สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
ซึ่งกิจการจะต้องเปลี่ยน Risk ดังกล่าวมาเป็น Opportunity เพื่อให้การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ด้านกระบวนการ ต้องมีความมั่นใจในกระบวนการ Digital transformation กล่าวคือ สามารถเขียน
แผนงานที่สามารถน�ำไปใช้ได้

52

CEO INSURANCE FORUM 2017

CEO INSURANCE FORUM 2017

53

กลุ่มที่ 4

ที่มา/หลักการและเหตุผล
จากการจั ด งานประชุ ม
ผู ้ บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย
ประจ� ำ ปี 2559 (CEO Insurance
Forum 2016) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
2559 ได้มีการยกประเด็นการก�ำกับ
พฤติกรรมทางตลาดและการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ เป็นหนึง่ ในหัวข้อส�ำคัญ
ในเวทีการหารือ ซึ่งส�ำนักงาน คปภ.
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีการ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง
อาทิ พฤติ ก รรมการด� ำ เนิ น งานของ
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย การบริหาร
จัดการสินไหมทดแทน ความล่าช้าใน
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือการ
จ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทนไม่ ต รงตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองของ
กรมธรรม์ประกันภัยของประชาชน
ส�ำนักงาน คปภ. ได้พิจารณาประเด็นปัญหาจากผลการประชุมดังกล่าว จึงได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ในการพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบและควบคุมภายในเกี่ยวกับ
การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย โดยคณะท�ำงานฯ ได้น�ำ
สภาพปัญหาและตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีของระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่พบจากการตรวจสอบบริษัทประกันภัย
ต่างๆ รวมถึงหลักการจัดการค่าสินไหมทดแทนตามแนวทางมาตรฐานสากลมาประชุมหารือร่วมกันและก�ำหนด
มาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ของการจั ด การค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย ทุ ก บริ ษั ท พึ ง จั ด ให้ มี อ ย่ า งเหมาะสม ได้ แ ก่
การจั ด ให้ มีระบบงานที่มีความพร้อมและมีบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสม โดยคณะท�ำงานฯ ได้ก�ำหนดหลัก
เกณฑ์ของระบบงานที่มีความพร้อม และการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสม ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับมีดังนี้
1) บริษัทจะมีกระบวนการพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ได้อย่างรวดเร็ว มีมาตรฐาน และเป็น
ธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เอาประกันภัยทุกรายจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทอย่างดี หากมีข้อขัดแย้งหรือ
ขัดข้องบริษัทต้องมีระบบที่จะจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้มีเรื่องร้อง
เรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนลดลงมาก ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจ
ประกันภัยและส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
2) บริษัทต้องบันทึกรายการทางบัญชี สมุดทะเบียนให้ครบถ้วน ประเมินราคาหนี้สินให้ถูกต้อง ท�ำให้
งบการเงินของบริษัทน่าเชื่อถือ
3) บริษทั ต้องมีระบบงานทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการจัดการหนีส้ นิ ต่อผูเ้ อาประกันภัยทีค่ า้ งจ่าย และมีกระบวนการ
ติ ด ตามผู ้ เ อาประกั น ภั ย ให้ ม ารั บ เงิ น อย่ า งเหมาะสม กรณี มี ค ่ า สิ น ไหมทดแทนที่ ข าดอายุ ค วามให้ บ ริ ษั ท น� ำ ส่ ง
“กองทุนประกันชีวิตหรือกองทุนประกันวินาศภัย” ให้ครบถ้วนทันกาลตามที่กฎหมายก�ำหนด

“การยกระดับการก�ำกับพฤติกรรม
ทางตลาดและการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์”
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ส�ำนักงาน คปภ. ได้น�ำหลักการดังกล่าวข้างต้น ยกร่างประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน ตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัท
ประกันชีวิต และร่างประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และได้เชิญบริษัท
ประกันภัยทุกบริษัท สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ
ดังกล่าว ก่อนน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. และคณะกรรมการ คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ คปภ.
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 และ
ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ทั้ง 2 ฉบับ  ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ปลัดกระทรวง
การคลั ง ประธานคณะกรรมการ คปภ. ได้ลงนามในประกาศฯ ดั ง กล่ า วแล้ ว เมื่ อ วั นที่ 29 มกราคม 2559 และ
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (4 กันยายน 2559) เป็นต้นไป
ข้อมูลประกอบ
1. ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัท
ประกันชีวิต พ.ศ.2559
2. ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
1. การร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางตลาดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการ
ประกันภัยของประชาชน ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลเรื่องร้องเรียนในปี 2559 จ�ำนวน 15,297 เรื่อง
(เรื่อง)

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

สถิติขอ้ มูลจำนวนเรื่องรอ้ งเรียน

ประกันชีวิต
2,344
3,066
3,008

ประกันวินาศภัย
8,234
9,262
10,956

พ.ร.บ.
661
574
626

ตัวแทน/นายหนา้
363
522
707

(ประเภท)

ที่มา : สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ส�ำนักงาน คปภ.
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2. การปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกัน
ชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 และประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ทัง้ 2 ฉบับ ยังไม่มกี ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นที่ใช้ในการหารือ
ส�ำนักงาน คปภ. ขอน�ำเสนอประเด็นหารือเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับการก�ำกับพฤติกรรมทางตลาดและ
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 แนวทางและบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการก�ำกับและตรวจสอบคนกลางประกันภัย และการควบคุม
คุณภาพการให้บริการ
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น  520,069 ราย และนายหน้า
ประกันภัยนิติบุคคล จ�ำนวนทั้งสิ้น 725 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย บุคคลธรรมดา รวมทั้งสิ้น 520,069 ราย ประกอบด้วย
(ราย)
ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า (บุคคลธรรมดา)
ใบอนุญาต
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
รวม
ตัวแทน
274,703
20,216
294,919
นายหน้า
103,533
121,617
225,150
รวม
378,236
141,833
520,069
• นายหน้าประกันภัยนิติบุคคล รวมทั้งสิ้น 725 ราย ประกอบด้วย
ประกันชีวิต
197

(ราย)

ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล
ประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย
ประกันวินาศภัย
459
69

รวม
725

ทั้ ง นี้ จ� ำ นวนนายหน้ า ประกั น ภั ย บุ ค คลธรรมดา รวมทั้ ง สิ้ น 225,150 ราย จ� ำ แนกสั ง กั ด ธนาคาร
จ�ำนวน 148,652 ราย สังกัดนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล จ�ำนวน 7,191 ราย และไม่สังกัดใด  จ�ำนวน 69,307 ราย
มีรายละเอียดดังนี้
(ราย)
ประเภท
นายหน้าประกันชีวิต
นายหน้าประกันวินาศภัย
รวม
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ธนาคาร
80,940
67,712
148,652
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สังกัด
นายหน้าประกันภัย
นิติบุคคล
1,986
5,205
7,191

ไม่สังกัด

รวมทั้งสิ้น

20,607
48,700
69,307

103,533
121,617
225,150

ในการก�ำกับดูแลคนกลางประกันภัย ส�ำนักงาน คปภ. ได้มีกระบวนการในการคัดกรองและพัฒนา
คุณภาพของคนกลางประกันภัยที่จะเข้าสู่ระบบตั้งแต่เริ่มต้น โดยกฎหมายก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาต
เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และก�ำหนดในเรื่องของการสอบความรู้ตามมาตรฐานที่ส�ำนักงาน คปภ. ก�ำหนด
นอกจากนั้น ยังก�ำหนดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตในแต่ละคราว ส�ำหรับ
บทบาทในการควบคุมคุณภาพการเสนอขายและการบริการ ส�ำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และ
ธนาคาร และ ประกาศ คปภ. เรื่องก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ปี พ.ศ.
2551 - 2554  ทั้งด้านการประกันชีวิตและวินาศภัย จ�ำนวน 5 ฉบับ ดังนี้
การประกันชีวิต (3 ฉบับ)
1. เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต
และธนาคาร พ.ศ. 2551
2. เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ พ.ศ. 2552
3. เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต
และธนาคาร (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2554

การประกันวินาศภัย (2 ฉบับ)
1. เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน
วินาศภัยและธนาคาร พ.ศ. 2552

2. เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย
และธนาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทสามารถกระท�ำได้ผ่านช่องทางการจ�ำหน่าย ดังนี้
1. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย
2. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์
3. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไปรษณีย์ (Direct mail)
4. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance)
5. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยวิธีอื่น (นอกเหนือจาก 1 – 4)
ในปี 2559 สัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตรับโดยตรงจ�ำแนกตามช่องทางตัวแทนประกันชีวิตมีส่วนแบ่งสูงสุดที่
ร้อยละ 50.59 รองลงมา ได้แก่ ช่องทางธนาคารร้อยละ 42.96 นายหน้าประกันชีวิตร้อยละ 2.58 การขายผ่านทาง
โทรศัพท์ร้อยละ 2.55 และช่องทางอื่นๆ ร้อยละ 1.32 ตามล�ำดับ
สัดส่วนเบี้ยประกันวินาศภัยรับโดยตรงจ�ำแนกตามช่องทางการจ�ำหน่าย ช่องทางนายหน้าประกัน
วินาศภัยมีส่วนแบ่งสูงสุดที่ร้อยละ 55.48 รองลงมา ได้แก่ ช่องทางตัวแทนประกันวินาศภัยร้อยละ 16.38 ธนาคาร
ร้อยละ 13.07 การขายผ่านองค์กรร้อยละ 5.96 ลูกค้าติดต่อโดยตรงกับบริษัทร้อยละ 4.63 การขายผ่านทางโทรศัพท์
ร้อยละ 4.36 การขายผ่านอินเตอร์เน็ตร้อยละ 0.08 และช่องทางอื่นๆ ร้อยละ 0.04 ตามล�ำดับ
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ปัจจุบันคนกลางประกันภัยส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี แต่ส�ำหรับตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัยที่กระท�ำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ส�ำนักงาน คปภ. จะด�ำเนินการลงโทษอย่าง
เคร่งครัด ด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต ณ สิ้นปี 2559 ส�ำนักงาน คปภ. ได้เพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัยไปทั้งสิ้น 47 ราย แบ่งเป็น บุคคลธรรมดา 45 ราย  นายหน้านิติบุคคล 2 บริษัท
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่ก�ำหนดให้ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยต้องปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติภายใต้การจัดการของบริษัท ดังนี้
• ห้ามชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์อื่นเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ใหม่
• ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก
• ห้ามให้ค�ำแนะน�ำซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูล
• ต้องอธิบายหลักการเปิดเผยข้อความจริงในใบค�ำขอ และผลที่จะเกิดขึ้นหากมีการแถลงข้อความเท็จ
นอกจากนั้น บริษัทประกันภัยยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบต้องจัดให้มีระบบบริหาร ควบคุม และตรวจ
ประเมินคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยในทุกช่องทางการจ�ำหน่าย ตั้งแต่ต้นทางจนจบกระบวนการ เช่น
• การคัดเลือก/คัดกรองบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในการขาย การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นต�่ำ
ส�ำหรับนายหน้านิติบุคคล  และช่องทางการขายอื่นๆ
• มาตรฐาน แนวปฏิบัติในกระบวนการเสนอขาย และการให้บริการหลังการขาย  
• ระบบการให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ผู้เสนอขาย เพื่อให้ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
• การก�ำหนดมาตรฐานการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์แก่ลกู ค้า แนวทางการให้คำ� แนะน�ำผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ที่เหมาะสมกับลูกค้า (Suitability) และการใช้เอกสารประกอบการเสนอขาย
• การประเมินปัจจัยเสี่ยงของกระบวนการขาย และการตรวจประเมินคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์
ประกันภัยทั้งกระบวนการ
• การควบคุมภายในของระบบการควบคุมคุณภาพการขาย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการขายประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะทาง
โทรศัพท์และธนาคาร จึงได้หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย จ�ำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และวันที่
7 มีนาคม 2560 โดยผลสรุปที่ได้จากการประชุมวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ส�ำนักงาน คปภ. ได้ออกข้อแนะน�ำในการซื้อ
ประกันภัยผ่านธนาคาร 12 ข้อ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อประกันภัย ดังนี้
1. ผู้ซื้อควรเข้าใจว่า การซื้อประกันชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร
2. ผู้ซื้อควรขอดูใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันวินาศภัยของพนักงานธนาคาร  
ตามประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย
3. ผู้ซื้อควรเลือกแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของตนเองมากที่สุด
4. ผู้ซ้ือควรวางแผนและประมาณการรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบ
ตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัย
5. ผู้ซื้อควรเข้าใจถึงความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์นั้นๆ หากไม่เข้าใจ ต้องสอบถามจาก
ผู้ขายให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อ รวมทั้งควรเก็บเอกสารประกอบการเสนอขายของธนาคารไว้
6. ผู้ซื้อมีสิทธิเลือกซื้อประกันภัยด้วยความสมัครใจ และปฏิเสธได้ หากไม่เป็นไปตามความต้องการของ
ตนเอง ทั้งนี้ ธนาคารไม่อาจใช้การท�ำประกันภัยเป็นเงื่อนไขต่อรองในการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอื่น
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7. ในกรณีที่ต้องกรอกใบค�ำขอเอาประกันภัย ผู้ซื้อควรกรอกด้วยตนเอง หรือหากไม่ได้กรอก ด้วยตนเอง
ผู้ซื้อจ�ำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้อง โดยไม่ให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ก่อนลงลายมือชื่อ
ในใบค�ำขอเอาประกันภัย
8. ผู้ซื้อควรสอบถามถึงสิทธิและระยะเวลาในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิ
ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับกรมธรรม์ประกันชีวิต และได้รับเบี้ยประกันภัยคืน
หลังจากหักค่าใช้จา่ ย และค่าตรวจสุขภาพ (หากมี) ทัง้ นี้ หากผูซ้ อื้ ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวติ หลังจากระยะเวลาดังกล่าว
ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตและได้รับมูลค่าเวนคืนตามที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. เมื่อผู้ซื้อช�ำระเบี้ยประกันภัย ให้ช�ำระเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้น และจะต้องได้รับเอกสาร
การรับช�ำระเงินจากธนาคาร พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน
10. ผูซ้ อื้ ควรสอบถามถึงช่องทางการติดต่อ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจากผูข้ าย
11. เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ผู้ซื้อควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่าถูกต้องและเป็นไปตาม
การเสนอขายจากผูข้ ายหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามทีเ่ สนอขาย สามารถยกเลิกได้ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย กรณีเกิดข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ติดต่อผู้ขายหรือบริษัทประกันภัยโดยเร็ว
12. ผูข้ ายยังคงมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎหมาย และไม่อาจใช้ขอ้ แนะน�ำข้างต้นเป็นการอ้างสิทธิเหนือผู้บริโภค
ผลสรุปการประชุมวันที่ 7 มีนาคม 2560 ส�ำนักงาน คปภ. ได้รับความร่วมมือจากธนาคาร ในการจัดท�ำ
รายงานประเมินควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคาร (Market Conduct Annual Statement :
MCAS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารมีกระบวนการควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย มีแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย มีมาตรการลงโทษ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ติดตาม ก�ำกับดูแล ควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ของพนักงานธนาคาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขายของธนาคาร พร้อมจัดท�ำสรุปผลสาเหตุปัจจัยความเสี่ยงของ
แต่ละกระบวนการในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเสนอผู้บริหารของธนาคารทราบ และก�ำหนดแนวทาง
การแก้ไขปรับปรุงพร้อมระยะเวลาแล้วเสร็จและส่งรายงานดังกล่าวมายังส�ำนักงาน คปภ.
ทั้งนี้ ส�ำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย ซึง่ ได้ผา่ นความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจะมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการฉ้อฉลประกันภัย
ซึ่งมีบทก�ำหนดโทษทางอาญาทั้งจ�ำคุกและปรับด้วย ทั้งนี้ ในอนาคตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยกระท�ำผิด นอกจาก
จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ถ้ากระท�ำเข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องการฉ้อฉลการประกันภัย ก็อาจถูกด�ำเนินคดี
จนถึงขั้นจ�ำคุกและปรับ นอกจากนี้ นายหน้านิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าประกัน
วินาศภัยต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่บุคคลธรรมดาที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าประกัน
วินาศภัยได้ก่อขึ้นจากการกระท�ำเป็นนายหน้าประกันชีวิต
หรือนายหน้าประกันวินาศภัยของนิติบุคคลนั้นด้วย
จากแนวทางและบทบาทหน้ า ที่ ใ นการ
พัฒนาการก�ำกับและตรวจสอบคนกลางประกันภัยและ
การควบคุมคุณภาพการให้บริการดังกล่าว ส�ำนักงาน คปภ.
จึงขอน�ำประเด็นส�ำคัญของการเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์
และธนาคารมาหารือ โดยมีประเด็นดังนี้
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ประเด็นการเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์
1. การได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามกฎหมายก�ำหนด
2. การขึน้ ทะเบียนการเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์ ให้เป็นหน้าทีข่ องบริษทั ประกันภัย โดยนายหน้าประกันภัย
นิติบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อและรับรอง
3. บริษทั ประกันภัยและนายหน้านิตบิ คุ คลต้องมีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลการเสนอขายของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต
เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และจะต้องแสดงรายชื่อของผู้ที่ขายผ่านทางโทรศัพท์ และมีการอัพเดทข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ผ่านช่องทางเว็บไซด์
4. บทสนทนาการเสนอขาย ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัท
5. มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม รวมทัง้ การบันทึกเสียงบทสนทนาการเสนอขาย โดยมีกรรมการ/
ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ
6. บริษัทประกันภัยมีกระบวนการตรวจสอบ เพื่อควบคุมคุณภาพการเสนอขาย
ประเด็นการเสนอขายผ่านธนาคาร
1. เอกสารประกอบการเสนอขาย เอกสารอื่นๆ รวมทั้ง โปรแกรมในการค�ำนวณเบี้ยประกันภัยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากบริษัทประกันภัย
2. เอกสารในการเสนอขาย รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ที่ให้ลูกค้ากรอกข้อมูล ต้องแสดงให้ชัดเจนว่าธนาคาร
เป็นนายหน้าประกันภัย และบริษัทใดเป็นผู้รับประกันภัย
3. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีข่ ายพ่วง พนักงานต้องอธิบายให้ชดั เจนทัง้ ในด้านความคุม้ ครองและเบีย้ ประกันภัย
4. ธนาคารต้องมีแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ ขั้นตอนการเสนอขายที่ชัดเจน ข้อห้าม บทลงโทษ กระบวนการ
ควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
5. ธนาคารต้องจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และมีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดและ
รายงานความคืบหน้าแก่ลูกค้าทราบเป็นระยะ
6. การขายกรมธรรม์ประกันภัยนอกสถานที่ของพนักงานธนาคาร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม

1. บริ ษั ท ประกั น ภั ย ควรมี ร ะบบในการควบคุ ม
ตรวจสอบติดตามคุณภาพการเสนอขายและก�ำกับดูแลการท�ำ
หน้ า ที่ ข องตั ว แทน/นายหน้ า ประกั น ภั ย อย่ า งเคร่ ง ครั ด และ
การก�ำกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัยควรเน้นไปที่การป้องกัน
และป้องปรามเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
โดยประเด็ น การหารื อ ในห้ อ งประชุ ม ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
ช่องทางการขาย 2 ประเด็น ดังนี้
1.1 ประเด็นการเสนอขายผ่านทางโทรศัพท์
• การได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญว่าการได้ข้อมูลมาอย่างไร และมาจากไหน
หากมีข้อร้องเรียน ส�ำนักงาน คปภ. ในฐานะเป็นผู้ก�ำกับดูแลควรจะต้องมีการสืบสวนให้ชัดเจนและตรวจสอบว่า
ผู้เสนอขายได้ข้อมูลมาอย่างไร
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• การเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยควรต้องเปิดเผยชื่อ เพื่อให้สามารถสืบค้นระบุตัวตนได้
ตัวแทน/นายหน้าบุคคลธรรมดาจะต้องอยู่ในการก�ำกับดูแลของบริษัทประกันภัยและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทประกันภัย ส่วนนายหน้านิติบุคคลจะต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ และควรมีมาตรการในการก�ำกับดูแล
นายหน้าบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสังกัด ว่าควรจะต้องสังกัดหน่วยงานใดหรือไม่ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม เนื่องจาก
ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัยในภาพรวม
1.2 ประเด็นการเสนอขายผ่านธนาคาร
• การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยนอกสถานที่
ของธนาคาร มีทั้งในส่วนที่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเพิ่มช่องทางใน
การให้บริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น ด้วยโลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
การท�ำธุรกรรมต่างๆ สามารถด�ำเนินการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ลูก ค้ าบางคนไม่ จ�ำเป็น ต้อ งไปธนาคาร และในส่ ว นที่ ไ ม่ เห็ นด้ ว ย
เนื่องจาก ปัญหาที่พบในปัจจุบันพนักงานธนาคารขายในสถานที่
ท�ำการของธนาคาร ยังพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต่างๆ ความไม่ชัดเจน
ความไม่เข้าใจ แนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงส�ำหรับ
ผู้บริโภค
• เอกสารประกอบการเสนอขายต้องมีความ
ชัดเจนมากขึ้น ให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจเงื่อนไขรายละเอียดของ
กรมธรรม์ถกู ต้องตรงกัน ไม่กอ่ ให้เกิดความคลุมเครือกับผูเ้ อาประกันภัย
ซึ่ ง บริ ษั ท ประกั น ภั ย ควรจะต้ อ งตรวจสอบให้ ชั ด เจนก่ อ นที่ จ ะให้
ตัวแทน/นายหน้าไปเสนอขาย
2. บริษัทประกันภัยควรให้ความรู้กับบุคลากรของตน โดยการฝึกอบรมความรู้ให้กับบุคลากรและคนกลาง
ประกันภัยอย่างสม�่ำเสมอ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากรและคนกลางประกันภัยให้ปฏิบัติงานอย่างสุจริตและ
โปร่งใส
ประเด็นที่ 2 การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการสินไหม และการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย
จากการตรวจสอบบริษทั ประกันภัยในระยะทีผ่ า่ นมา ส�ำนักงาน คปภ. พบว่า บริษทั ประกันภัยจ�ำนวนหนึ่ง
ขาดระบบงานส�ำคัญ ขาดความสมบูรณ์ในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน ปัญหาที่พบอยู่บ่อยครั้ง คือ บริษัทประกันภัยไม่มีความพร้อมในระบบงานที่จ�ำเป็น เช่น เมื่อรับแจ้งเหตุ
จากผู้เอาประกันภัยแล้วไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบหรือมีการบันทึกแล้วแต่ไม่ได้ปรับปรุงยอดประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนให้เป็นปัจจุบัน อันอาจท�ำให้บริษัทไม่ได้กันเงินส�ำรองประกันภัยไว้อย่างเพียงพอเพื่อช�ำระค่าสินไหมทดแทน
นอกจากนี้ยังพบว่า ในบางบริษัทมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับงานที่ท�ำ 
รวมถึงขาดคูม่ อื การปฏิบตั งิ านและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ของแต่ละบริษทั ยังมีความแตกต่างกัน
เพื่อเสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยให้มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชนและผู้เอาประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของการสร้างความเชื่อถือ แก่ธุรกิจ
ประกันภัย ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้ออกประกาศ ดังนี้

CEO INSURANCE FORUM 2017

61

ประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ก�ำหนด
ให้บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่
ประกาศก�ำหนด (ข้อ 5)
2. บริษัทต้องจัดให้มีระบบงานจัดการการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่มี
ความพร้อมอย่างน้อย 5 เรื่อง (ข้อ 6) ดังต่อไปนี้
2.1 มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์
หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง
2.2 มีระบบสอบทานความถูกต้องของข้อมูลการรับประกันภัยและการชดใช้เงิน
2.3 มีระบบการบันทึกข้อมูลตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ จนถึงการชดใช้เงิน
2.4 มีระบบสนับสนุน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงงาน
2.5 มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส�ำนักงานใหญ่กับสาขาเกี่ยวกับการชดใช้เงิน
3. เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยได้รับแจ้งเหตุ หรือมีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัย ให้บริษัทด�ำเนินการอย่างน้อย 6 เรื่อง (ข้อ 8) ดังต่อไปนี้
3.1 บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุ หรือการเรียกร้องตามระบบภายในเจ็ดวันนับแต่ได้รบั ข้อมูล พร้อมทั้ง
ออกเลขที่ตรวจสอบ และประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น แบ่งเป็น 2 กรณี
(ก) กรณีที่ต้องมีการส�ำรวจภัย ให้บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ไปส�ำรวจภัยและออกเอกสารการตรวจสอบ
ให้ผู้มีสิทธิเรียกร้องไว้เป็นหลักฐานในการติดต่อกับบริษัทเพื่อด�ำเนินการต่อไป
(ข) กรณีทไี่ ม่ตอ้ งมีการส�ำรวจภัย ให้บริษทั แจ้งผูม้ สี ทิ ธิเรียกร้องว่าต้องใช้หลักฐานประกอบอะไรบ้าง
และระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน
3.2 จัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาความเสียหาย การประเมินความเสียหาย การตีมูลค่าที่มี
ความเที่ยงตรงเป็นที่ยอมรับ
3.3 ด�ำเนินการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
และแจ้งผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดด้วย
3.4 บันทึกผลการพิจารณาและการอนุมัติการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนในระบบงานโดยเร็ว
3.5 กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยตาม(3.3) แล้ว ให้บริษัท
จัดให้มีกระบวนการติดตามให้ผู้เสียหายมารับเงินดังกล่าวในระหว่างที่ยังไม่ขาดอายุความด้วย แม้เช็คที่จ่ายจะล่วงเลย
ระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้
3.6 ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการใช้เงิน หรือการใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่สามารถตกลงกันได้
ให้ บ ริ ษั ท แจ้ ง แก่ ผู ้ เ อาประกั น ภั ย หรื อ ผู ้ เ สี ย หายเป็ น หนั ง สื อ โดยระบุ ข ้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลของการปฏิ เ สธ
พร้อมข้ อกฎหมายหรือเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือเหตุที่ไม่อาจชดใช้ตามจ�ำนวนที่เรียกร้องได้
ในหนังสือแจ้งการปฏิเสธการชดใช้ ให้ระบุช่องทางและวิธีการติดต่อกับบริษัท ในกรณีผู้เสียหาย
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการพิจารณาการชดใช้เงิน
4. บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณี
ที่ผู้เสียหายมีความประสงค์จะให้บริษัทด�ำเนินการพิจารณา (ข้อ 10) โดยให้บริษัทด�ำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
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การชดใช้เงิน

4.1 ให้ผู้บริหารที่มีอ�ำนาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน เป็นผู้ควบคุมการด�ำเนินการและพิจารณา

4.2 กรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ให้การชี้ขาดเรื่องร้องเรียน
ด�ำเนินการในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอ�ำนาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
พิจารณาสินไหม หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทอาจก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการแตกต่างไปได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท
4.3 ให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียน พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทก�ำหนด
แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันได้รับเรื่องร้องเรียน
4.4 กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงิน ให้บริษัทด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
4.5 กรณีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนยืนยันตามความเห็นตามประกาศฯ ข้อ 8 (6) ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ถึงผู้รอ้ งเรียน โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธพร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ตาม
จ�ำนวนที่เรียกร้องได้ให้แก่ผู้ร้องเรียน
4.6 ให้บริษทั จัดเก็บข้อมูลการด�ำเนินงานตาม 1 - 5 เพือ่ รายงานต่อส�ำนักงาน คปภ. เมือ่ มีการร้องขอด้วย
5. บริษัทต้องจัดให้มีความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ และต้องด�ำเนินการดังนี้ (ข้อ 11)
5.1 จัดให้มีคู่มือระบบงาน ตามประกาศฯ ข้อ 6
5.2 จัดให้มีคู่มือการด�ำเนินงาน ตามประกาศฯ ข้อ 8
5.3 จัดให้มีคู่มือการด�ำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามประกาศฯ ข้อ 10
5.4 จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
6. บริษัทต้องเปิดเผยขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน ส�ำหรับ
การประกันภัยแต่ละประเภทในเว็บไซต์ของบริษัทให้ประชาชนทราบ และให้ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ผู้เอา
ประกันภัยหรือผูเ้ สียหาย ต้องใช้ในการประกอบการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน และช่องทางติดต่อกับบริษทั รวมถึงระยะเวลาที่
ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย (ข้อ 12) ให้บริษัทน�ำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ
• ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณา และการด�ำเนินการตามประกาศฯ ข้อ 8 และ ข้อ 10
• เอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ต้องใช้ในการเรียกร้อง
• ช่องทางการติดต่อกับบริษัท
• ระยะเวลาในการพิจารณาและการชดใช้เงิน น�ำส่งต่อส�ำนักงาน คปภ. ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ
7. กรณีบริษัทมีค่าสินไหมทดแทนล่วงพ้นอายุความที่กฎหมายก�ำหนด ให้บริษัทน�ำส่งกองทุนประกัน
วินาศภัยตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนก�ำหนดต่อไป (ข้อ 13)  
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ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน ตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 ก�ำหนดให้ บริษัทประกันชีวิต
จะต้องมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ประกาศก�ำหนด (ข้อ 6)
2. บริษัทประกันชีวิตจะต้องมีระบบงานการจัดการการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตที่มีความพร้อม
อย่างน้อย 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้
2.1 มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบเพื่อด�ำเนินการชดใช้เงินตามเงื่อนไขสัญญาประกันชีวิต
2.2 มีระบบบันทึกข้อมูลการเรียกร้องหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้รับประโยชน์
2.3 มีระบบการบันทึกข้อมูลตั้งแต่การเรียกร้องจนถึงการชดใช้เงิน
2.4 มีระบบสนับสนุน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงงาน
2.5 มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส�ำนักงานใหญ่กับสาขาเกี่ยวกับการชดใช้เงิน
3. เมื่อบริษัทได้รับการเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต ให้บริษัทด�ำเนินการอย่างน้อย 6 เรื่อง
(ข้อ 9) ดังต่อไปนี้
3.1 บันทึกข้อมูลการเรียกร้องตามระบบภายในเจ็ดวันนับแต่ได้รับข้อมูล พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบ
และประมาณการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
3.2 จัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตที่จะท�ำให้กระบวนการชดใช้
เงินเป็นที่ยอมรับ
3.3 ด�ำเนินการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำ� หนด
และแจ้งผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดด้วย
3.4 บันทึกผลการพิจารณาและการอนุมัติการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต ในระบบงานโดยเร็ว
3.5 กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตตาม (3.3) แล้ว ให้บริษัทจัดให้มีกระบวนการ
ติดตามให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์มารับเงินดังกล่าว ในระหว่างที่สิทธิในการเรียกร้องเงินตามสัญญาประกัน
ชีวิตยังไม่ขาดอายุความ แม้เช็คที่จ่ายจะล่วงเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้
3.6 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ปฏิ เ สธการชดใช้ เ งิ น ตามสั ญ ญาประกั น ชี วิ ต หรื อ ไม่ ส ามารถตกลงกั น ได้
ให้ บ ริ ษั ท แจ้ ง แก่ ผู ้ เ อาประกั น ภั ย หรื อ ผู ้ รั บ ประโยชน์ เ ป็ น หนั ง สื อ โดยระบุ ข ้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลของการปฏิ เ สธ
พร้ อ มข้ อ กฎหมายหรือ เงื่อ นไขกรมธรรม์หรือ เหตุ ที่ ไ ม่ อ าจชดใช้ ต ามจ� ำ นวนที่ เรี ย กร้ อ งได้ ทั้ ง นี้ ในหนั ง สื อแจ้ ง
การปฏิเสธการชดใช้ ให้ระบุช่องทางและวิธีการติดต่อกับบริษัท ในกรณีผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการชดใช้เงิน
เอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง ช่องทางการติดต่อกับบริษัทและระยะเวลาในการพิจารณาและ
ชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้
4. บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกรณี
ที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์มีความประสงค์จะให้บริษัทด�ำเนินการพิจารณา (ข้อ 11) โดยให้บริษัทด�ำเนินการ
ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
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การชดใช้เงิน

4.1 ให้ผู้บริหารที่มีอ�ำนาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน เป็นผู้ควบคุมการด�ำเนินการและพิจารณา

4.2 กรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีจ�ำนวนเงินมูลค่าสูง ให้การชี้ขาดเรื่องร้องเรียน
ด�ำเนินการในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอ�ำนาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
พิจารณาการชดใช้เงิน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทอาจก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการแตกต่างไปได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท
4.3 ให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียน พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทก�ำหนด
แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันได้รับเรื่องร้องเรียน
4.4 กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงิน ให้บริษัทด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
4.5 กรณีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนยืนยันตามความเห็นตามประกาศฯ ข้อ 9 (6) ให้แจ้งเป็นหนังสือ
ถึงผู้รอ้ งเรียน โดยระบุเหตุแห่งการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขกรมธรรม์หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ตาม
จ�ำนวนที่เรียกร้องได้ให้แก่ผู้ร้องเรียน
4.6 ให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลการด�ำเนินงานตาม 1 - 5 เพือ่ รายงานต่อส�ำนักงาน คปภ. เมือ่ มีการร้องขอด้วย
5. บริษัทต้องจัดให้มีความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ และต้องด�ำเนินการดังนี้ (ข้อ 12)
5.1 จัดให้มีคู่มือระบบงาน ตามประกาศฯ ข้อ 7
5.2 จัดให้มีคู่มือการด�ำเนินงาน ตามประกาศฯ ข้อ 9
5.3 จัดให้มีคู่มือการด�ำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามประกาศฯ ข้อ 11
5.4 จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
6. บริษัทต้องเปิดเผยขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ส�ำหรับการประกันชีวิตแต่ละประเภทในเว็บไซต์ของบริษัทให้ประชาชนทราบ และให้ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมด
ที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ต้องใช้ในการประกอบการเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต และ
ช่องทางติดต่อกับบริษัท รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต (ข้อ 13)
เอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง ช่องทางการติดต่อกับบริษัท และระยะเวลาในการพิจารณา
และชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้
7. กรณีบริษัทมีจ�ำนวนเงินที่ต้องชดใช้ตามสัญญาประกันชีวิตที่ล่วงพ้นอายุความที่กฎหมายก�ำหนด
ให้บริษัทน�ำส่งกองทุนประกันชีวิตตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนก�ำหนดต่อไป (ข้อ 14)  
จากข้อเท็จจริงในปัจจุบัน พบว่า การปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 และประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559
ทั้ง 2 ฉบับ ยังไม่มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส�ำนักงาน คปภ. จึงก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจกับบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศทั้ง 2 ฉบับ เพื่อให้
บริษัทมีระบบงานการจัดการสินไหมทดแทนที่ชัดเจน กระบวนการพิจารณาการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัยหรือ
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน และกระบวนการจัดการเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ ป็นธรรม มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
เป็นไปตามประกาศฯ ที่ก�ำหนด
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2. ผลักดันให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีการน�ำระบบงานการจัดการสินไหมที่ชัดเจน กระบวนการพิจารณา
การชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนไปใช้อย่างสมบูรณ์ โดยผ่านแนวทางปฏิบัติ
ตามประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ และเพื่อเตรียมการรองรับและเชื่อมโยงกับประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการออก
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในอนาคตด้วย
3. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในส�ำนักงาน คปภ. เพื่อบูรณาการในการตรวจสอบตาม
ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน และการแก้ไขข้อพิพาทด้านการประกันภัย ให้มีการเชื่อม
ฐานข้อมูลทุกขั้นตอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเชื่อมต่อระบบปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนกับบริษัทประกันภัย
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติตามประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ
1. มีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยทีร่ วดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน
2. ระบบการประกันภัยได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนน�ำระบบการประกันภัยไปใช้บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม
1. บริษัทประกันภัยควรมีระบบการจัดการสินไหม
และการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัยที่เป็นธรรม
มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบัติให้เป็นไป
ตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวติ ของบริษทั ประกันชีวติ พ.ศ. 2559
และประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ชดใช้ เ งิ น หรื อ ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามสั ญ ญาประกั น ภั ย ของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ซึ่งภาคธุรกิจเห็นตรงกันว่า
ไม่อยากให้เกิดประเด็นเรื่องร้องเรียนอย่างแน่นอน เนื่องจาก
ส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ต่อธุรกิจประกันภัย
และจะด�ำเนินการให้สอดคล้องตามที่ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ
ก�ำหนด
2. ส�ำนักงาน คปภ. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขข้อพิพาทด้านการประกันภัย
ให้มีการเชื่อมฐานข้อมูลทุกขั้นตอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รวมทัง้ เชือ่ มต่อระบบปฏิบตั กิ ารเรือ่ งร้องเรียนกับบริษทั ประกันภัย
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. การประกันสุขภาพ ประเด็นเรื่องค�ำจ�ำกัดความในเงื่อนไขกรมธรรม์กับค�ำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์
ไม่สอดคล้องกัน ท�ำให้เกิดปัญหาผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเบิกค่าสินไหมทดแทนได้ จึงควรมีการปรับแก้ไขให้
สอดคล้องและเข้าใจตรงกันเพื่อประโยชน์กับทุกฝ่าย
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ประเด็นที่ 3 การส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจด้านการประกันภัยแก่ประชาชน
ส�ำนักงาน คปภ. ได้สร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านการประกันภัย
เพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้มีความรู้ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การประกั น ภั ย
และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่า
และคุ ณ ประโยชน์ ข องการสร้ า งหลั ก ประกั น ความมั่ น คงในชี วิ ต และ
ทรัพย์สนิ ให้กบั ตนเองและครอบครัว โดยด�ำเนินการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และภาคเอกชนในการเสริมสร้างความรู้
ด้านการประกันภัย เพื่อผลักดันการให้ความรู้ด้านการประกันภัยและการ
ถ่ายทอดความรู้ไปยังสาธารณชน โดยการพัฒนาเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการ
และสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เหมาะสมกับ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีแนวทางการด�ำเนินการ ดังนี้
การส่งเสริมการประกันภัยผ่านสื่อความรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน
และผลักดันการให้ความรู้ด้านการประกันภัยและการถ่ายทอดความรู้ไปสู่สาธารณชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดท�ำสื่อความรู้ด้านการประกันภัยประเภทต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้ด�ำเนินการ
- จัดท�ำคู่มือประชาชนที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยในเรื่องต่างๆ
- จัดท�ำเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ โบว์ชัวร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันภัยใกล้ตัว หรือการประกันภัย
แบบใหม่ๆ
- พัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ๆ ที่มีการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบการสื่อสารท�ำให้ประชาชน
สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและไม่จ�ำกัดอยู่ในวงแคบๆ อีกต่อไป โดยจัดท�ำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คลิปสั้นในเรื่องประเด็นทางด้านประกันภัยที่ประชาชนควรรู้ Infographic สื่อ
ความรู้ในบทความแฝงการเผยแพร่หน่วยงาน (Advertorial, Web Education, Mobile App) รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์
ในรูปแบบต่างๆ เช่น Facebook, Line เป็นต้น
- การเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในภูมิภาค โดยประสานหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ
ภาคเอกชน และกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สถานีวิทยุในท้องถิ่น
หอกระจายข่าว เป็นต้น
การส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการประกันภัยต่อสาธารณชนทั่วประเทศ สรุปดังนี้
1. การส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ประกอบด้วย
               1.1 จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในส่วนกลาง (Change Agent) อาทิ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง/กลุ่มผู้ประกอบการเรือโดยสารสาธารณะ/สมาพันธ์คุ้มครองผู้บริโภค 50 เขต
ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
           
1.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันภัยกับกลุ่มเป้าหมาย (Change Agent) ในส่วนภูมิภาค เช่น
ผูน้ ำ� ชุมชน อสม. ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น นักจัดรายการ/เจ้าของสถานีวทิ ยุ อาสาสมัครอืน่ ๆ หรือประชาชนทีม่ ศี กั ยภาพ เป็นต้น
1.3 จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ประกันภัยกับนักเรียน นักศึกษาผ่านโครงการยุวชนประกันภัยและ
ประชาชนกลุ่มผู้น�ำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นผ่านโครงการอาสาสมัครประกันภัย เป็นต้น
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2. การส่งเสริมการประกันภัยตามนโยบายรัฐเพื่อประชาชน โดยเข้าร่วมและจัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้านการประกันภัยตามนโยบายรัฐเพื่อประชาชน อาทิ การประกันภัยส�ำหรับการเกษตร การประกันภัยส�ำหรับผู้พิการ   
การประกั น ภั ย ส� ำ หรับผู้มีรายได้น ้อ ยหรือ ประกันภั ย ส� ำ หรั บรายย่ อ ย (ไมโครอิ นชั ว รั นส์ ) การประกั นภั ย ส� ำ หรั บ
กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs), InsurTech, FinTech และ Cyber risk เป็นต้น
3. การส่งเสริมการให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสายงานสอบสวนและจราจรในส่วนกลาง/ภูธรภาคและนักเรียนนายร้อยต�ำรวจ
4. การรณรงค์จัดกิจกรรมและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมประกันภัย โดยเข้าร่วมและ
จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ Money Expo, Set in the city, International Logistic fair,
วันประกันชีวติ วันคุม้ ครองผูบ้ ริโภค งานสัปดาห์ประกันภัย พิธมี อบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s
Insurance Award) เป็นต้น
5. การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนของอุตสาหกรรมประกันภัย โดยเข้าร่วมและจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลหยุดยาวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยในช่วงท่องเที่ยวเทศกาลหยุดยาว (ปีใหม่/สงกรานต์)
การพัฒนาเครือข่ายและการมีสว่ นร่วมด้านการประกันภัย โดยส่งเสริมการขยายการบูรณาการความร่วมมือ
กั บ หน่ ว ยงานเป้ า หมายในการรณรงค์ ส ่ ง เสริ ม ความรู ้ ด ้ า นการประกั น ภั ย พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยและการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ด้ า นการประกันภัยผ่านหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ประกันภัย
ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงเข้าถึงประชาชนในกลุ่มฐานราก
การยกระดับธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจประกันภัย โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่น
ครบวงจร และจัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (งานวันประกันภัย) หรือ Prime Minister’s Insurance
Award ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจประกันภัยที่มีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
มีฐานะการเงินมั่นคง มีธรรมาภิบาล รวมทั้งมีการด�ำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดี
และก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บริษัทประกันภัยต่างๆ และผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจประกันภัย ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการและคุณภาพของการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมประกันภัยโดยรวม
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม
ส�ำนักงาน คปภ. ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนทุกระดับ
ทั่วประเทศ โดยผ่านช่องทางดิจิทัลและช่องทางอื่นๆ รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะให้เพิม่ ช่องทางการสือ่ สารผ่านทางรายการโทรทัศน์ เพราะเป็นสือ่ ทีป่ ระชาชนเข้าถึงได้งา่ ยและเป็นทีจ่ ดจ�ำ 
โดยน�ำประเด็นที่สังคมก�ำลังให้ความสนใจมาน�ำเสนอให้สอดคล้องกับการประกันภัย และควรจะต้องด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในวงกว้าง กระจายผ่านสื่อที่หลากหลายทาง Social Network แต่ทั้งนี้
ต้องไม่ทิ้งประชาชนกลุ่มฐานราก
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ของบริษัทประกันชีวิต
พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ (๑๒) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๓ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันชีวิต และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
“สํานัก งานใหญ่” หมายความรวมถึง สํา นัก งานสาขาของบริษัท ประกัน ชีวิต ต่า งประเทศ
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเฉพาะประกันภัยต่อ
ข้อ ๖ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศนี้
ข้อ ๗ บริษัทต้องจัดให้มีระบบงานจัดการการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตที่มีความพร้อม
โดยมีลักษณะอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ เพื่อดําเนินการชดใช้เงินตามเงื่อนไขสัญญาประกันชีวิต
เช่น เงินครบกําหนด เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เงินกรณีบอกล้างสัญญา เงินกรณีขอคืนเบี้ยประกันภัย
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หรือเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อชดใช้เงินเมื่อมีเหตุการณ์ที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์
แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตได้ เช่น เงินผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
หรือเงินทดแทนกรณีรักษาพยาบาล
(๒) มีระบบบันทึกข้อมูลการเรียกร้องหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี
(๓) มีร ะบบการบั น ทึ ก ข้ อ มูล การเรี ย กร้ อ งและออกเลขรั บ แจ้ ง การเรีย กร้ อ งการชดใช้ เงิ น
ตามสัญญาประกันชีวิตที่เชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกรายการกับข้อมูลประมาณการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
และข้อมูลการอนุมัติการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต รวมถึงมีระบบการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลดังกล่าวทุกครั้ง
(๔) มีระบบงานสนับสนุน เพื่อสนับสนุนระบบงานจัดการการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ของระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ข้อมูลจากการรับประกันภัยเชื่อมโยงกับระบบงานการชดใช้เงิน
ตามสัญญาประกันชีวิตและระบบการรับและจ่ายเงินของบริษัท
(๕) มีระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสํานักงานใหญ่และสาขาที่ทําให้เชื่อมั่นว่า ข้อมูลที่รับแจ้ง
และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การชดใช้ เ งิ น ตามสั ญ ญาประกั น ชี วิ ต ต่ า ง ๆ ที่ ส าขาดํ า เนิ น การนั้ น ถู ก บั น ทึ ก
อย่างถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๘ บริ ษั ท ต้ อ งกํ า หนดให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาเพื่ อ อนุ มั ติ ก ารชดใช้ เ งิ น
ตามสัญญาประกันชีวิต และผู้มีอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามหลักการถ่วงดุลอํานาจ
ภายในองค์กร (check and balance)
ข้อ ๙ เมื่อบริษัทได้รับการเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต ให้บริษัทดําเนินการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) บันทึกข้อมูลการเรียกร้อง โดยเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว ไปบันทึกรายการในสมุดทะเบียน
ค่าสินไหมทดแทนหรือสมุดทะเบียนการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง และสมุดบัญชีของบริษัท ภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันได้รับข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบรายการการจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิต
และประมาณการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์
แล้วแต่กรณี ทราบถึงเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้อง ช่องทางการติดต่อกับบริษัท
และระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต ต้องมีการบันทึกทุกครั้ง
และสามารถตรวจสอบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงได้
(๒) จัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต ตลอดจนสื่อสาร
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ที่จะทําให้กระบวนการชดใช้เงิน
ตามสัญญาประกันชีวิตเป็นที่ยอมรับและลดการโต้แย้งจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

70

CEO INSURANCE FORUM 2017

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๕๙ ง

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มีนาคม ๒๕๕๙

(๓) ดําเนินการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด และแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ภายใน
ระยะเวลาข้างต้น
(๔) บันทึกผลการพิจารณาและการอนุมัติการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตในระบบงาน
หรือระบบข้อมูลโดยเร็ว
(๕) กรณี บ ริ ษั ท ตกลงชดใช้ เ งิ น ตามสั ญ ญาประกั น ชี วิ ต ตาม (๓) แล้ ว ให้ บ ริ ษั ท จั ด ให้ มี
กระบวนการติดตามให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี มารับเงินดังกล่าว ในระหว่าง
ที่สิทธิในการเรียกร้องเงินตามสัญญาประกันชีวิตยังไม่ขาดอายุความ
ในกรณีที่บริษัทได้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตเป็นเช็ค และผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์
แล้วแต่กรณี ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร จนเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้
ให้ถือว่าเป็นเงินตามสัญญาประกันชีวิตค้างจ่าย และบริษัทต้องดําเนินกระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าว
มารับเงินตามวรรคหนึ่ง
(๖) ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต หรือไม่สามารถตกลงกําหนด
จํานวนเงินดังกล่าวได้ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี เป็นหนังสือ
โดยระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อกฎหมายหรือเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัย
หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้เงินตามจํานวนที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้ ในหนังสือที่แจ้งให้ระบุช่องทาง และวิธีการ
ติดต่อบริษัทในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงิน
ตามสัญญาประกันชีวิต
เอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง ช่องทางการติดต่อกับบริษัท และระยะเวลาในการพิจารณา
และชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่บริษัทมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ตามประกาศนี้ บริษัทต้องจัดให้มีสัญญาว่าจ้าง โดยสาระสําคัญในสัญญาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายดําเนินงาน รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารแก่ บ ริ ษัท โดยบริ ษั ท ต้ อ งควบคุ ม กํ า กั บ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ให้เป็นไปตามสัญญา และมาให้ถ้อยคํา ความเห็น หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อนายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดยได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
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ข้อ ๑๑ บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี มีความประสงค์จะให้บริษัทดําเนินการพิจารณา
และดําเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้บริหารที่มีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการดําเนินการ และพิจารณา
การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
(๒) ในกรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีจํานวนเงินมูลค่าสูง ให้การชี้ขาดเรื่องร้องเรียน
ดําเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานพิจารณาการชดใช้เงิน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทอาจกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท
(๓) ให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียนพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด
แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(๔) กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต ให้บริษัทดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
(๕) กรณีที่หน่วยงานรับเรื่องร้ องเรียนยืน ยันตามความเห็นของเจ้ าหน้าที่ตามข้ อ ๙ (๖)
ให้ แ จ้ งเป็ น หนัง สื อ ถึ งผู้ ร้ อ งเรี ย น โดยระบุ เหตุ แ ห่ ง การปฏิ เสธ พร้ อ มข้อ กฎหมายหรือ เงื่ อ นไขตาม
กรมธรรม์ประกันภัย หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้เงินตามจํานวนที่เรียกร้องได้ ให้แก่ผู้ร้องเรียน
(๖) ให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลการดําเนินการ เพื่อรายงานต่อสํานักงานเมื่อมีการร้องขอ
ข้อ ๑๒ บริษัทต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ และจัดให้มีคู่มือ
ระบบงานตามข้อ ๗ คู่มือการดําเนินงานตามข้อ ๙ และคู่มือการดําเนินงานของหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
ตามข้อ ๑๑ รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร ที่เป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
เมื่ อ มี ก ารร้ อ งขอ ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานอาจสั่ ง ให้ บ ริ ษั ท แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คู่ มื อ ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง ระบบงาน
และกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามสมควร
ข้อ ๑๓ บริษัทต้องเปิดเผยขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญา
ประกันชีวิต สําหรับการประกันชีวิตแต่ละประเภท ในเว็บไซต์ของบริษัท ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
และให้ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี ต้องใช้ในการ
เรียกร้องให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต และช่องทางการติดต่อกับบริษัท รวมถึงระยะเวลาที่ใช้
ในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
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เอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง ช่องทางการติดต่อกับบริษัท และระยะเวลาในการพิจารณา
และชดใช้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๔ กรณี บ ริ ษั ท มี จํ า นวนเงิ น ที่ ต้ อ งชดใช้ ต ามสั ญ ญาประกั น ชี วิ ต ที่ ล่ ว งพ้ น อายุ ค วาม
ที่กฎหมายกําหนด ให้บริษัทนําส่งกองทุนประกันชีวิตตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนประกันชีวิตกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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(ร่าง)
หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง ช่องทางการติดต่อกับบริษัท
ระยะเวลาในการชดใช้เงิน ตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต
ข้อ ๑ การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี
ประสงค์จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต ให้สามารถยื่นคําเรียกร้องต่อบริษัทได้
ณ สํานักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท
ข้อ ๒ เอกสารหลักฐานประกอบการเรียกร้อง
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย ต้องยื่นเอกสาร
หลักฐานประกอบคําเรียกร้อง แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรับมูลค่าเงินเวนคืน และการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์
ประกันภัย ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัย
(ข) แบบใบคําขอกู้ยืมหรือใบคําขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี
(๒) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีการเสียชีวิตจากโรค ให้ยื่นเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ของผู้ เ อาประกั นภั ย และใบเรี ย กร้ องสิ ท ธิ ของผู้ รั บ
ประโยชน์ทุกคน ตามแบบที่บริษัทกําหนด
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
โดยต้องนําต้นฉบับมาแสดงด้วย
(ค) สําเนาใบมรณบัตร โดยต้องนําต้นฉบับมาแสดงด้วย
(ง) สําเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจําหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย โดยต้อง
นําต้นฉบับมาแสดงด้วย
(จ) ใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ
(ฉ) ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
(๓) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น ให้ยื่น
เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) กรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย ของผู้ เ อาประกั นภั ย และใบเรี ย กร้ องสิท ธิ ของผู้ รั บ
ประโยชน์ทุกคน ตามแบบที่บริษัทกําหนด
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
โดยต้องนําต้นฉบับมาแสดงด้วย
(ค) สําเนาใบมรณบัตร โดยต้องนําต้นฉบับมาแสดงด้วย
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(ง) สําเนาทะเบียนบ้าน ที่มีการจําหน่ายการตายของผู้เอาประกันภัย โดยต้อง
นําต้นฉบับมาแสดงด้วย
(จ) ใบยินยอมของผู้รับประโยชน์หรือทายาทในการเปิดเผยประวัติ
(ฉ) ใบรายงานแพทย์ กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
(ช) สําเนาบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรองสําเนาถูกต้องจากพนักงาน
สอบสวน
(ซ) สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
(๔) การเรียกร้องเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยจากอุบัติเหตุ กรณีไม่เสียชีวิต ให้ยื่นเอกสาร
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) แบบใบคําขอเรียกร้องค่าทดแทน
(ข) ใบรายงานแพทย์ตามแบบที่บริษัทกําหนด
(๕) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีค่ารักษาพยาบาล ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(ก) แบบใบคําขอเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
(ข) ใบรายงานแพทย์ของสถานพยาบาล
(ค) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบสรุปหน้างบ
(๖) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีการประกันภัยโรคร้ายแรง ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(ก) แบบใบคําขอเรียกร้องค่าทดแทน
(ข) ใบรั บ รองแพทย์ ห รื อ ใบรายงานแพทย์ ต ามแบบที่ บ ริ ษั ท กํ า หนด
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
(ง) เอกสารทางการแพทย์ที่จําเป็นต่อการพิจารณาแต่ละโรค
(๗) การเรียกร้องเงิน กรณีกรมธรรม์ประกันภัยครบกําหนดสัญญา ให้ยื่นเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(ก) กรมธรรม์ประกันภัย
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
ข้อ ๓ ระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
เมื่อบริษัทได้รับคําเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของ
ผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ตามข้อ ๒ ครบถ้วน ให้บริษัทดําเนินการ
พิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีข อเวนคืน กรมธรรม์ป ระกัน ภัย เพื่อ รับ มูล ค่า เงิน เวนคืน ให้บ ริษัท ดํา เนิน การ
พิจารณาและชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบวัน
(๒) กรณีกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย ให้บริษัทดําเนินการพิจารณาและชดใช้ให้แล้ว
เสร็จภายในสิบห้าวัน
(๓) กรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุ (ในกรณีไม่เสียชีวิต) การประกัน
สุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล หรือการประกันภัยโรคร้ายแรง ให้บริษัทดําเนินการพิจารณาและชดใช้ให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
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๓
(๔) กรณี ใ ห้ บ ริ ษั ท จ่ า ยเงิ น ตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย นอกจากข้ อ ๓ (๑) (๒) และ (๓)
แต่ไม่รวมถึงการจ่ายเงินตาม (๕) ให้บริษัทดําเนินการพิจารณาและชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
(๕) กรณี ก รมธรรม์ประกั นภัยครบกําหนดหรื อการจ่ายเงินปันผล ให้ บริษั ท จ่ายเงินตาม
กรมธรรม์ประกันภัย หรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กรมธรรม์
ประกันภัยครบกําหนดหรือวันที่บริษัทต้องจ่าย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ การขยายระยะเวลาในการพิจารณาและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
ตามข้ อ ๓ (๓) และ (๔) ไม่ เป็ นไปตามข้ อตกลงคุ้ มครองในสั ญ ญาประกั น ชี วิ ต บริ ษั ท อาจขยาย
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ออกไปได้ตามความจําเป็น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ
เอกสารตามข้อ ๒ ครบถ้วนแล้ว
ภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาประกัน
ชีวิต เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม ในการนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือ
ทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย แล้วแต่กรณี ต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความสะดวกแก่บริษัท
ตามสมควร
ข้อ ๕ การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่บริษัทชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓
หรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ ๔ ให้บริษัทรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัด
ร้อยละสิบห้าต่อปี
ข้อ ๖ การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตแตกต่างไป
จากหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศฉบับนี้
กรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยที่กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้
เงินตามสัญญาประกันชีวิตแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ใช้
บังคับส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรมของผู้เอาประกันภัย
แล้วแต่กรณี
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ของบริษัทประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑๑) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น าศภั ย (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
“สํานักงานใหญ่” หมายความรวมถึง สํานักงานสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ไม่ใช้บังคับกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเฉพาะประกันภัยต่อ
ข้อ ๕ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศนี้
ข้อ ๖ บริษัทต้องจัดให้มีระบบงานจัดการการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยที่มีความพร้อม โดยมีลักษณะอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) มี ห น่ ว ยงานรั บ แจ้ ง เหตุ ห รื อ ช่ อ งทางการสื่ อ สารระหว่ า งบริ ษั ท กั บ ผู้ เ อาประกั น ภั ย
ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี
(๒) มีระบบสอบทานความถูกต้องของข้อมูลการรับประกันภัยและข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้อง
การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่ชัดเจนสามารถติดตามตรวจสอบได้
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(๓) มีระบบการบันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุและออกเลขรับแจ้งการเรียกร้องการชดใช้เงิน
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยที่เชื่อมโยงข้อมูลการบันทึกรายการกับข้อมูลประมาณการค่า
สินไหมทดแทนและข้อมูลการอนุมัติการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย รวมถึง
มีระบบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวทุกครั้ง
(๔) มีระบบงานสนับสนุน เพื่อสนับสนุนระบบงานจัดการการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทต้องแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงของระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ข้อมูลจากการรับประกันภัยเชื่อมโยงกับระบบงาน
การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และระบบการรับและจ่ายเงินของบริษัท
(๕) มีระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสํานักงานใหญ่และสาขาที่ทําให้เชื่อมั่นว่า ข้อมูลที่รับแจ้ง
และข้อมูลเกี่ยวกับการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยต่าง ๆ ที่สาขาดําเนินการนั้น
ถูกบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน
ข้อ ๗ บริ ษั ท ต้ อ งกํ า หนดให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาเพื่ อ อนุ มั ติ ก ารชดใช้ เ งิ น
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย และผู้มีอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตาม
หลักการถ่วงดุลอํานาจภายในองค์กร (check and balance)
ข้อ ๘ เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเหตุ หรือมีการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย ให้บริษัทดําเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเหตุ หรือการเรียกร้อง โดยเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว ไปบันทึกรายการ
ในสมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้อง และสมุดบัญชีของบริษัท ภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับ
ข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งออกเลขที่ตรวจสอบรายการความเสียหาย และประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น
ทั้งนี้
(ก) กรณี ที่ต้อ งมีการสํารวจภั ย ให้ บริษั ทแจ้ งหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องเพื่อ ส่งเจ้าหน้าที่
ไปสํารวจภัย ณ ที่เกิดเหตุ หรือสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยนัดหมาย และออกเอกสารการรับแจ้งเหตุ
หรือใบตรวจสอบรายการความเสียหายให้กับผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้นํามาติดต่อกับบริษัทหรือดําเนินการอื่น
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ข) กรณี ที่ ไ ม่ ต้ อ งมี ก ารสํ า รวจภั ย ให้ บ ริ ษั ท แจ้ ง ให้ ผู้ เ อาประกั น ภั ย ผู้ รั บ ประโยชน์
หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ทราบถึงเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ต้องใช้
ประกอบการเรียกร้อง ช่องทางการติดต่อกับบริษัท และระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น ต้องมีการบันทึก
ทุกครั้งและสามารถตรวจสอบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงได้
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(๒) จัดให้มีกระบวนการในการพิจารณาความเสียหาย การประเมินความเสียหาย การทดสอบ
ที่จําเป็นต่าง ๆ เพื่อให้การตีมูลค่ามีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ ตลอดจนสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันกับ
ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ที่จะทําให้
กระบวนการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเป็นที่ยอมรับและลดการโต้แย้งจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ดําเนินการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท กํา หนด ทั้ง นี้ ไม่เ กิ น ระยะเวลาที่กํ า หนดไว้ใ นสั ญ ญาประกั น ภัย หรื อ ที่
กฎหมายกําหนด และแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาข้างต้น
(๔) บันทึกผลการพิจารณาและการอนุมัติการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยในระบบงาน หรือระบบข้อมูลโดยเร็ว
(๕) กรณีบริษัทตกลงชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยตาม (๓) แล้ว
ให้ บ ริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ระบวนการติ ด ตามให้ ผู้ เ อาประกั น ภั ย ผู้ รั บ ประโยชน์ หรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี มารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ในระหว่างที่สิทธิ
ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยังไม่ขาดอายุความ
ในกรณีที่บริษัทได้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยเป็นเช็ค และผู้เอาประกันภัย
ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ยังไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร
จนเลยระยะเวลาที่จะเรียกเก็บเงินจากธนาคารได้ ให้ถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และบริษัท
ต้องดําเนินกระบวนการติดตามให้บุคคลดังกล่าวมารับเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง
(๖) ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ปฏิ เ สธการชดใช้ เ งิ น หรื อ ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามสั ญ ญาประกั น ภั ย
หรือไม่สามารถตกลงกําหนดจํานวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได้ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้เอาประกันภัย
ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี เป็นหนังสือ โดยระบุ
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ลของการปฏิ เ สธ พร้ อ มข้ อ กฎหมายหรื อ เงื่ อ นไขตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
หรือชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนที่เรียกร้องได้ ทั้งนี้ ในหนังสือที่แจ้งให้ระบุช่องทาง
และวิธีการติดต่อบริษัทในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์
ประกันภัยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการพิจารณาและชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ข้อ ๙ ในกรณีที่บริษัทมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ
ตามประกาศนี้ บริษัทต้องจัดให้มีสัญญาว่าจ้าง โดยสาระสําคัญในสัญญาต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายดําเนินงาน รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารแก่ บ ริ ษั ท โดยบริ ษั ท ต้ อ งควบคุ ม กํ า กั บ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ให้เป็นไปตามสัญญาและมาให้ถ้อยคํา ความเห็น หรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อนายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เมือ่ นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ
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ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีการใช้บริการจากบุคคลภายนอกโดยได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียนตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๑๐ บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนขึ้นภายในบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี
มีความประสงค์จะให้บริษัทดําเนินการพิจารณา และดําเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้บริหารที่มีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียนเป็นผู้ควบคุมการดําเนินการ และพิจารณา
การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
(๒) ในกรณีเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ให้การชี้ขาดเรื่องร้องเรียน
ดําเนินการในรูปคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีอํานาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัทอาจกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปได้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
(๓) ให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียนพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทกําหนด
แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(๔) กรณี บ ริ ษั ท ตกลงชดใช้ เ งิ น หรื อ ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามสั ญ ญาประกั น ภั ย ให้ บ ริ ษั ท
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
(๕) กรณี ที่ห น่ วยงานรั บเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นยื น ยัน ตามความเห็น ของเจ้ าหน้ าที่ ต ามข้ อ ๘ (๖)
ให้ แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ถึ ง ผู้ ร้ อ งเรี ย น โดยระบุ เ หตุ แ ห่ ง การปฏิ เ สธ พร้ อ มข้ อ กฎหมายหรื อ เงื่ อ นไข
ตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย หรือ ชี้ แ จงเหตุ ที่ ไ ม่อ าจชดใช้ ค่ า สิน ไหมทดแทนตามจํ า นวนที่ เ รี ยกร้ อ งได้
ให้แก่ผู้ร้องเรียน
(๖) ให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลการดําเนินการ เพื่อรายงานต่อสํานักงานเมื่อมีการร้องขอ
ข้อ ๑๑ บริษัทต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ และจัดให้มีคู่มือ
ระบบงานตามข้อ ๖ คู่มือการดําเนินงานตามข้อ ๘ และคู่มือการดําเนินงานของหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
ตามข้อ ๑๐ รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร ที่เป็นปัจจุบัน
และสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
เมื่ อ มี ก ารร้ อ งขอ ทั้ ง นี้ สํ า นั ก งานอาจสั่ ง ให้ บ ริ ษั ท แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คู่ มื อ ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง ระบบงาน
และกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามสมควร
ข้อ ๑๒ บริ ษั ท ต้ อ งเปิ ด เผยขั้ น ตอนและกระบวนการในการเรี ย กร้ อ งให้ ช ดใช้ เ งิ น
หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย สําหรับการประกันภัยแต่ละประเภท ในเว็บไซต์ของบริษัท
ให้ประชาชนทั่วไปทราบ และให้ระบุเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี ต้องใช้ในการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย และช่องทางการติดต่อกับบริษัท รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงิน
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หรื อ ค่ า สิ น ไหมทดแทนตามสั ญ ญาประกั น ภั ย และให้ บ ริ ษั ท นํ า ส่ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน
และกระบวนการ เอกสารหลักฐานทั้งหมด ช่องทางการติดต่อกับบริษัท และระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา
และชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยให้สํานักงาน ตามวิธีการที่สํานักงานกําหนด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว
อย่างมีนัยสําคัญ เว้นแต่ มีเหตุผลอันควร ให้บริษัทขยายระยะเวลาดังกล่าวได้อีก แต่ไม่เกินหกสิบวัน
ทั้งนี้ สํานักงานอาจสั่งให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวได้ตามสมควร
ข้อ ๑๓ กรณีบริษัทมีค่าสินไหมทดแทนล่วงพ้นอายุความที่กฎหมายกําหนด ให้บริษัทนําส่ง
กองทุนประกันวินาศภัยตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนประกันวินาศภัยกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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ภาพบรรยากาศการสรุปการประชุมย่อย โดยผู้บริหารส�ำนักงาน คปภ.
จากการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่ม ในการระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ
1) การพัฒนากฎหมาย การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยในยุคดิจิทัล
2) การก�ำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยด้วย Regulatory Sandbox
3) การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�ำธุรกิจประกันภัย
4) การยกระดับการก�ำกับพฤติกรรมทางการตลาดและคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ส�ำนักงาน คปภ. จะได้น�ำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ น�ำไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการก�ำกับระบบประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจ
ประกันภัยในยุคดิจิทัลและเพิ่มบทบาทอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างยั่งยืนต่อไป

ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (นายสุทธิพล ทวีชยั การ ล�ำดับที่ 3
จากด้านซ้าย) รองเลขาธิการ ด้านก�ำกับ (นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ ล�ำดับที่ 4 จากด้านซ้าย) รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ (นายตนุภัทร รัตนพูลชัย ล�ำดับที่ 2 จากด้านซ้าย) รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ (นายชูฉัตร ประมูลผล
ล�ำดับที่ 5 จากด้านซ้าย) และผูช้ ว่ ยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค (นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ล�ำดับที่ 1 จากด้านซ้าย)
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การประชุมกรรมการบริษัทประกันภัยเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ที่มา/หลักการและเหตุผล
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) ได้ ก� ำ หนดแผน
พัฒนาการประกันภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 ที่มุ่งเน้นให้ระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับ
ความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น กรรมการของบริษัทประกันภัยต้องมีการบริหาร
จัดการทีด่ ี มีธรรมาภิบาลในองค์กร และมีความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยส�ำนักงาน คปภ. จะเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
บริ ษั ท ประกั น ภั ย ในประเทศไทยมี ทั้ ง หมด 84 บริ ษั ท ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ตามลั ก ษณะของผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้
3 ลักษณะใหญ่ๆ คือบริษัทในเครือธนาคาร บริษัทต่างชาติ และบริษัทคนไทย โดยบริษัทที่อยู่ในรูปของบริษัทในเครือ
ธนาคารมี 9 บริษัท บริษัทต่างชาติ 30 บริษัท และบริษัทคนไทย 45 บริษัท จะเห็นได้ว่าจ�ำนวนบริษัทประกันภัยใน
ประเทศไทยเกือบครึ่งเป็นบริษัทต่างชาติและบริษัทในเครือธนาคาร ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีระบบการจัดการที่ชัดเจน
องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน แต่อีกกว่าครึ่งหนึ่งเป็นบริษัท
ในครอบครัว หรือ Family Business ซึ่งการบริหารงานในธุรกิจครอบครัว แม้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัท
แต่เจ้าของเงินทุนก็มีอ�ำนาจในการตัดสินใจเพียงคนเดียว ซึ่งหากเมื่อใดที่เจ้าของบริษัทตัดสินใจอะไรผิดพลาดไป และ
ไม่มีใครกล้าคัดค้าน ก็อาจจะน�ำพาองค์กรไปสู่ความล้มเหลวได้ ดังนั้นการปรับวิถีการท�ำงานให้มาเป็นระบบที่มีการ
บริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้น�ำสูงสุดขององค์กร จึงเป็นเรื่องที่ใหม่และท้าทายส�ำหรับบริษัทกลุ่มนี้ที่จะ
ก้าวผ่านและก�ำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจครอบครัวที่ต้องเน้นในเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ การประกอบธุรกิจ
ให้เกิดผลก�ำไรและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นของทุกบริษัทคาดหวังจากคณะกรรมการบริษัทอย่าง
แน่นอน ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั ประกันภัยรับเบีย้ ประกันจากลูกค้ามา แล้วน�ำไปบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจแล้ว
นั่นคือการให้ความคุ้มครองตามที่ระบุในสัญญาประกัน ยังสามารถน�ำเงินเหล่านั้นไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้มาต่อยอด
ธุรกิจได้ กรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารจึงต้องตระหนักด้วยว่าเงินที่ตนน�ำไปลงทุนนั้นเป็นเงินเบี้ยประกันของลูกค้า
มิใช่เงินลงทุนส่วนตัว การบริหารเงินจึงควรมีความระมัดระวังโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นมืออาชีพของกรรมการ เพื่อน�ำพาให้ธุรกิจด�ำเนินอย่างประสบความส�ำเร็จและยั่งยืน
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นโยบายของส�ำนักงาน คปภ. ต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance)
โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่มีความส�ำคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็นแหล่งเงินออมระยะยาวที่ช่วยสร้างหลักประกัน
ความมั่นคง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
ทุกระดับ และเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยง
ของภาคอุตสาหกรรม สาธารณชนจึงมีความคาดหวัง
อย่างสูงว่า ธุรกิจประกันภัยจะต้องมีความแข็งแกร่ง
เข้มแข็งและมั่นคง โดยการสื่อสารให้ภาคธุรกิจอื่นและ
ประชาชนทราบถึ ง ความเข้ ม แข็ ง และมั่ น คงดั ง ที่
กล่าวมาแล้วนัน้ การมีอตั ราการเติบโตด้านผลประกอบการทีด่ ี การมีตวั เลขเงินกองทุนทีส่ งู หรือการมีสว่ นแบ่งการตลาด
ขนาดใหญ่ อาจจะไม่ใช่ค�ำตอบสุดท้ายที่เพียงพอ หากธุรกิจประกันภัยขาดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไปด้วย    
ในช่วงที่ผ่านมา ทั่วโลกหันมาให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการ
ล้มละลายของ Enron ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่เหตุการณ์วิกฤตการณ์
ซับไพรม์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงปี 2550 - 2551 ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินและบริษัทประกันภัย จนกลายเป็นปัญหา
ลูกโซ่ กระทบต่อตลาดการเงิน เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา และลุกลามไปทั่วโลก ส�ำหรับบริษัทประกันภัยใน
ประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ส�ำนักงาน คปภ. เคยมีค�ำสั่งให้บริษัทประกันวินาศภัยหยุดรับประกันวินาศภัย
เป็นการชั่วคราว มาแล้วจ�ำนวน 10 บริษัทและเข้าควบคุมธุรกิจประกันชีวิตอีก 1 บริษัท โดยในจ�ำนวนนี้ได้มีค�ำสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต จ�ำนวน 8 บริษทั ซึง่ มูลเหตุพนื้ ฐานส่วนใหญ่ของกระบวนการดังกล่าวมาจากการขาดการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทบริหารธุรกิจโดยขาดความระมัดระวัง ขาดการดูแลระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ส�ำหรับภาครัฐได้มีการออกกฎหมายฉบับหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารนิติบุคคลในกรณีที่นิติบุคคล
กระท�ำความผิดอาญา ได้แก่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดในทาง
อาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว
ได้ยกเลิกบทบัญญัติที่เป็นบทสันนิษฐานความรับผิดของกรรมการร่วมกับนิติบุคคลออกจากฎหมายต่างๆ เนื่องจากเป็น
บทบัญญัติซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แม้กฎหมายจะตัดบทสันนิษฐานในส่วนความรับผิดของ
กรรมการหรือผู้รับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทออก แต่กฎหมายมิได้ลดทอนบทบาทหน้าที่ของกรรมการในฐานะ
ผู้รับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัท ถ้าการกระท�ำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของบริษัท สืบเนื่องจากกรรมการหรือ
ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในงานของบริษัทสั่งการหรือกระท�ำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท�ำการ
จนเป็นเหตุให้บริษัทนั้นกระท�ำความผิด กรรมการยังคงต้องระวางโทษตามกฎหมาย
ส�ำนักงาน คปภ. จึงให้ความส�ำคัญและเห็นถึงความจ�ำเป็นของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นธุรกิจประกันภัย
เพราะการแสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะเป็นกลไกช่วยสร้าง
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ความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่าย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นการ
ส่งเสริมการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับธุรกิจประกันภัยในระยะยาว
ในอีก 1-2 ปีข้างหน้านี้ ส�ำนักงาน คปภ. ก�ำลังจะเข้าสู่การประเมินภาคการเงิน (Financial Sector
Assessment Program หรือ FSAP) ร่วมกับหน่วยงานก�ำกับภาคการเงินอื่นๆ ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงาน กลต. โดยก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบจริง ส�ำนักงาน คปภ. ได้ร่วมมือกับธนาคารโลก (World
Bank) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเกณฑ์การประเมินการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมผู้ก�ำกับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors : IAIS) ก�ำหนดไว้ ซึ่งมีทั้งสิ้น
26 ICPs โดยในจ�ำนวนนี้มี ICP ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คือ ICP 7 เรื่อง Corporate
Governance ซึ่งหน่วยงานก�ำกับดูแลต้องให้บริษัทประกันภัยจัดท�ำกรอบแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย ซึ่งแบ่งออก
เป็น 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการของบริ ษั ท (Board of Directors) ส� ำ นั ก งาน คปภ. ได้ อ อกแนวปฏิ บั ติ
เรื่ อ ง โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ปี 2557  
ส่วนที่ 2 คุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากร (Fit and Proper) ส�ำนักงาน คปภ. ได้ก�ำหนด
คุณสมบัตขิ นั้ ต้นของผูม้ อี ำ� นาจควบคุมกิจการ ผูบ้ ริหารระดับสูง นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต
พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
ส่วนที่ 3 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (Internal Control)
ส่วนที่ 4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ส่วนที่ 5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Function)
โดยในส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 ส�ำนักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัท
ประกันภัยที่ต้องให้ความส�ำคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงที่บริษัท
ยอมรับได้ รวมถึงการดูแลให้บริษทั มีการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่ฝา่ ฝืนกฎหมาย ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้ออกประกาศ คปภ. เรือ่ งหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย เพื่อต้องการ
ให้บริษัทให้ความส�ำคัญกับเรื่องดังกล่าว
ส่วนที่ 6 ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของธุรกิจประกันภัย (Code of Best Practice) ของทั้งบริษัทประกันชีวิต และ
บริษัทประกันวินาศภัย ในส่วนนี้ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการออกแนวปฏิบัติ คือ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต/
ประกันวินาศภัย นอกจากนี้ ส�ำนักงาน คปภ.จะด�ำเนินการจัดท�ำ  Code of Conduct เพื่อก�ำหนดกรอบจรรยาบรรณ
ให้บริษัทด�ำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ส่วนที่ 7 ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล (Transparency and Disclosure) ในส่วนนี้ ส�ำนักงาน คปภ.
ได้พยายามให้บริษทั มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินในเว็บไซด์ของบริษทั เพือ่ ให้ประชาชน
และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ กรมธรรม์ กั บ บริ ษั ท
ประกันภัยได้ง่ายขึ้น
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หลังจากที่ได้ผลักดันให้บริษัทมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยล�ำดับ ส�ำนักงาน คปภ. ก็ได้ท�ำการส�ำรวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย โดยจัดท�ำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทประเมินตนเองเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคณะอนุกรรมการต่างๆ (Sub Committee)
การส�ำรวจได้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2557 และได้ส�ำรวจเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งในการ
ส�ำรวจครั้งที่ 2 นี้ ได้ปรับปรุงให้ครอบคลุมกับสถานการณ์ของการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระแสดิจิทัล
เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการบริษัทผู้ซึ่งก�ำหนดทิศทางและกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจได้ตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจ
ยุคดิจิทัล โดยในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของธุรกิจ
ประกันภัยและมีบทบาทส�ำคัญทัง้ ในด้านของการสนับสนุนกระบวนการท�ำงานภายในบริษทั การจัดท�ำรายงานทางการเงิน
การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าและข้อมูลตามกรมธรรม์ประกันภัย การใช้เป็นช่องทางสื่อสารและการใช้เป็นช่องทาง
การจ�ำหน่าย ซึ่งหลายๆ บริษัทได้มุ่งมั่นในการพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันภัยดิจิทัล มีการน�ำเทคโนโลยีมาพัฒนา
ระบบช่องทางการจ�ำหน่าย ระบบการรับประกันภัยและการจัดการสินไหมทดแทน
ประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทายส�ำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่จะต้องมีแนวทาง
ในการก�ำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะท้อนระบบควบคุมภายในที่ดี รวมถึงการจัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงวิธบี ริหารจัดการข้อมูลลูกค้าหรือการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพือ่ ป้องกันไม่ให้
มีการน�ำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นใดและต้องพยายามบริหารงานเพื่อให้บริษัทประกันภัยมีแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในยุคประกันภัย Online
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กรรมการอาชีพกับความส�ำเร็จของธุรกิจ

โดย ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อ�ำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คือ ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ร้างความไว้ วางใจ
หรือ Trust ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบริษัท และเมื่อ Trust
เกิดขึ้น ธุรกิจก็จะสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
และผู้ที่จะท�ำให้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเกิดขึ้นได้จริงจังในบริษัท ก็คือ
คณะกรรมการบริษัทที่เป็นจุดสูงสุดขององค์กรที่ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับ
ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ท� ำ ให้ ก ารท� ำ หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท
มีความส�ำคัญมากต่อความส�ำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจ การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีจะไม่เกิดขึ้นในบริษัท ถ้าคณะกรรมการบริษัทไม่ท�ำหน้าที่ นี่คือ
เหตุผลว่าท�ำไมกรรมการบริษทั และความส�ำเร็จของธุรกิจจึงเป็นเรือ่ งเดียวกัน
ในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงที่การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หรือธรรมาภิบาลในเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เห็นได้จาก
กระแสตื่นตัวของธุรกิจและสื่อมวลชนที่ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาล จะส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจต่อความน่าเชื่อถือ
ของภาคเอกชน และต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ มี ก ารให้ ข ่ า ว มี ก ารเขี ย นและพู ด ถึ ง เรื่ อ งธรรมาภิ บ าลอยู ่ เ สมอ
ซึง่ กระตุน้ ให้คนในสังคมหันมาให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ วี า่ เป็นสิง่ ทีจ่ บั ต้องได้ สามารถเปลีย่ นแปลงได้
และส�ำคัญมากต่อเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศ
ส�ำหรับประเทศไทย ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา กระแสตืน่ ตัวในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี หรือ ธรรมาภิบาล
ทีเ่ กิดขึน้ เป็นพลวัตของพลังขับเคลือ่ นสามพลังทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศเรา คือ บทบาทของหน่วยงานก�ำกับดูแล (Regulator)
บทบาทของนักลงทุนและบทบาทของภาคธุรกิจที่ล้วนต้องการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นจริงจัง
ในสังคมธุรกิจไทย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการท�ำธุรกิจในประเทศและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหา
รุนแรง พลวัตของพลังขับเคลื่อนสามพลัง ได้แก่
1. บทบาทของหน่วยงานก�ำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งหน่วยงานก�ำกับเหล่านี้ได้พยายามผลักดันให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีกับภาคธุรกิจ
เพราะต้องการให้ธุรกิจที่หน่วยงานก�ำกับดูแลอยู่นั้นเกิด Trust หรือได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งจาก
ประชาชนและผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อความไว้วางใจเกิดขึ้น ธุรกิจก็จะเติบโตได้ง่าย และการมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วย
ลดความเสีย่ งในเชิงระบบทีอ่ าจมีตอ่ เสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ การขาดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี หรือธรรมาภิบาล
ในภาคเอกชนอาจเป็นชนวนไปสู่การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเหมือนที่ได้เคยเกิดขึ้น
2. บทบาทของนักลงทุนต้องการให้บริษัทที่ตนเข้าไปลงทุนมีธรรมาภิบาลที่ดีในการท�ำธุรกิจ เพื่อลด
ความเสี่ยงที่จะมีต่อการลงทุน เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่มองบริษัทที่ขาดธรรมาภิบาลว่าเป็นความเสี่ยงต่อการลงทุน
ขณะที่บริษัทที่มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจะสามารถท�ำก�ำไร และสร้างผลตอบแทนให้กับการลงทุนได้ต่อเนื่อง
3. บทบาทธุรกิจ ปัจจุบันการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยการแข่งขันทางธุรกิจที่ส�ำคัญ เพราะบริษัท
ที่ขาดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมักจะไม่ได้รับความสนใจหรือความไว้วางใจ (Trust) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ
จากนักลงทุน ท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในการขยายธุรกิจให้เติบโต
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กระแสตืน่ ตัวเรือ่ งธรรมาภิบาลทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มากในบ้านเรา
ขณะนี้ ประกอบกับความท้าทายในการท�ำธุรกิจจากการแข่งขันและ
ความไม่แน่นอนต่างๆ ทีม่ มี ากในโลกธุรกิจ ท�ำให้การคาดหวังเกีย่ วกับ
การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนมาก
คือ ไม่ใช่บอร์ดหรือคณะกรรมการบริษัทเชิงสัญลักษณ์ เพราะต้องมี
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ไม่ใช่บอร์ดหรือคณะกรรมการบริษทั ทีม่ ไี ว้เพียง
เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ แบบเป็น Compliance Board ทีด่ แู ต่เรือ่ งที่
เกิดขึน้ แล้วของบริษทั และไม่ได้มองไปข้างหน้า แต่ควรเป็นบอร์ดทีก่ รรมการมีความรูค้ วามสามารถ และใช้ความรูค้ วาม
สามารถแนะน�ำฝ่ายจัดการและก�ำกับดูแลการท�ำงานของฝ่ายจัดการให้ธุรกิจของบริษัทประสบความส�ำเร็จทั้งในเรื่อง
ผลประกอบการและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ คือ เป็นบอร์ดหรือคณะกรรมการบริษัทแบบผู้น�ำ 
เป็น Leadership Board ที่บอร์ดใช้ความรู้ความสามารถน�ำพาบริษัทให้ก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ
เพื่อให้ธรุ กิจของบริษทั สามารถเติบโตได้ตอ่ ไป นีค่ อื สิง่ ทีค่ าดหวังในการท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ขณะนี้
หน้าที่ส�ำคัญของบอร์ดหรือคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�ำ
1. แผนกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร หรือ Strategy ที่คณะกรรมการต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ของ
กรรมการ ช่วยฝ่ายจัดการระดมความคิด กลัน่ กรอง อนุมตั ิ และติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนกลยุทธ์ของบริษทั ให้บรรลุผล
2. การก�ำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท หรือ Risk Oversight ทั้งในแง่ของการวางระบบ และ
การติดตามการปฏิบัติงาน
3. การเตรียมบุคลากรระดับผู้น�ำของบริษัท หรือ CEO Succession Planning เพื่อให้การท�ำธุรกิจของ
บริษัทมีความต่อเนื่อง ไม่ติดขัด กรณีต้องเปลี่ยนตัวผู้บริหารสูงสุด
4. การผลักดันเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance ทั้งในแง่การก�ำหนดนโยบาย
และการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงในบริษัท
5. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม หรือ Ethical Culture ที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในบริษัทที่จะเป็น
เกราะป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้น
ส�ำหรับธุรกิจประกันภัยมีอีก 3 เรื่องที่ต้องให้ความสนใจ ได้แก่
1. It’s all about trust ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องความไว้วางใจ หรือ Trust อย่างมาก
ผู้จ่ายเบี้ยประกันภัยมีความคาดหวังว่า เมื่อเกิดความเสียหายจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยตามที่
สัญญาก�ำหนดไว้ เรื่อง Trust เป็นเรื่องที่สร้างยากแต่พังง่าย และมันมาได้จาก
หลายระดั บ มาจากพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของผู ้ จั ด การ หรื อ จาก
พนักงาน เนื่องจากธุรกิจประกันภัยอยู่บนพื้นฐานของเรื่อง Trust เราจึงต้องสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง Trust เพราะถ้ามันหายไป ธุรกิจจะเดินต่อไปไม่ได้เลย
2. Risk facing its industry continually changing ในโลกปัจจุบัน
ความเสี่ยงที่กระทบธุรกิจประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ได้แก่ ความเสี่ยงด้าน
ตลาด ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่มีระบบงานที่ไม่แน่นอน ความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ/การเมือง และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3. Systemic Implications of Failure ความเสียหายจากจุดเล็กๆ
แล้วส่งผลเสียหายต่อระบบธุรกิจนัน้ หรืออาจส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้
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สิ่งที่ต้องตระหนักในการสร้างคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ
1. Do we have the right directors?  เรามีกรรมการที่ควรมีหรือยัง กรรมการที่มีอยู่เป็นกรรมการที่มี
ความรู้ มีประสบการณ์ ความสามารถ ทักษะหรือไม่ เป็นผู้ที่จะน�ำพาธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
2. Do we have proper process and structure that ensure corporate governance? เรามี
กระบวนการ มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อรองรับการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการหรือไม่ กระบวนการประกอบด้วย
กระบวนการประชุม กระบวนการในการสรรหากรรมการใหม่ กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ
ในการตรวจสอบภายใน และกระบวนการในการประเมินตัวเอง และเมื่อมีกระบวนการ กระบวนการนั้นตอบรับการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ห รื อ ไม่ โครงสร้ า งองค์ ก รก็ เ ป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ เพราะนอกจากมี ค ณะกรรมการชุ ด ใหญ่ แ ล้ ว
ยังต้องมีคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการลงทุน
เป็นต้น
3. Do we have board leadership that allows for better check and balance? ประธาน
คณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรยอมให้เกิด Check and Balance ในการด�ำเนินงานหรือไม่ เนื่องจาก Check
and Balance เป็นกุญแจส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดความเป็นอิสระ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย หรื อ IOD ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญเกี่ ย วกั บความเป็ น อิ ส ระ
อยู ่ 3 เรื่อง ได้แก่ จ�ำนวนกรรมการอิสระ การแยกต�ำแหน่งระหว่างประธานบริษัทและ CEO และประธานบริษัทควร
เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจากข้อมูลที่ทาง IOD ได้ประเมินเมื่อปี 2559 ในเรื่องความเป็นอิสระของกรรมการ จากบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จ�ำนวน 601 บริษัท พบว่า
1. Separation of Chairman and CEO
2. Independent Chairman
3. Independent Directors on Board
- less than 33%
- 33-50%
- more than 50 percent

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
86%
36%

บริษัทประกันภัย
100%
29%

3%
86%
11%

7%
93%
0%

5 สิ่งที่กรรมการมืออาชีพต้องให้ความส�ำคัญ (เน้นที่ตัวกรรมการแต่ละคน)
1. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่กรรมการ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก Fiduciary Duties และ อย่างมีจริยธรรม Fiduciary Duties ได้แก่ Duty of
Care, Duty of Opinions, Duty of Royalty, Duty of Disclosure
3. ให้เวลากับงานของบริษัท
4. มีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น (Accountability)
5. พัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอและพร้อมที่จะปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง
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บทบาทหน้าทีข่ องกรรมการในธุรกิจประกันภัยและการบริหารความเสีย่ ง
โดยรองเลขาธิการ ด้านก�ำกับ (นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์)
และรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ (นายชูฉัตร ประมูลผล)

มุมมองที่มีต่อสถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัยไทยในปัจจุบัน
บริบทใหม่ของโลกที่ต้องมองให้ออก
และตามให้ทนั คือโลกทีผ่ นั ผวน-ไม่แน่นอน-ซับซ้อน
-คลุ ม เครื อ ภาคธุ ร กิ จ ต้ อ งเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ ม
ส� ำ หรั บ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล การก้ า วเข้ า สู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล
ของธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย หมายความว่ า เราจะ
มีปฏิสัมพันธ์และสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า
ได้มากขึน้ นอกจากนี้ ความเสีย่ งของธุรกิจประกันภัย
ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย สภาพแวดล้อมทางสังคม
และภั ย ธรรมชาติ และการพั ฒ นาทางด้ า น
เทคโนโลยี ก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจประกันภัย
อย่างมาก
ส�ำหรับธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย โดยภาพรวมมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4.76 มีเบี้ยประกันภัยรวม
ประมาณ 777,717 ล้านบาท แบ่งเป็น ธุรกิจประกันชีวิต จ�ำนวน 567,974 ล้านบาท และธุรกิจประกันวินาศภัย
จ�ำนวน 209,743  ล้านบาท โดยประกันชีวิตมีการขยายตัวร้อยละ 6.52 ถือว่าเติบโตค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปี 2558
ส่วนการประกันวินาศภัยเติบโตค่อนข้างต�่ำ  โดยขยายตัวร้อยละ 0.26 ซึ่งประเด็นหลักๆ ก็มีสาเหตุมาจากการปรับฐาน
ของจ�ำนวนเบีย้ ประกันภัยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ภายหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยและนโยบายรถคันแรกในช่วงปี 2554 - 2555

อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัย (%YoY) ป 2555 - 2559
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
ชีวิต
วินาศภัย
รวม

2555
18.74
29.39
21.90

ลานบาท
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2556
13.02
13.14
13.06

2557
13.00
1.05
9.23

2558
6.91
1.92
5.46

จำนวนเบี้ยประกันภัย ป 2555 -2559

2559
6.52
0.26
4.76

วินาศภัย
รวม

29.39
21.90

13.14
13.06

1.05
9.23

1.92
5.46

0.26
4.76

จำนวนเบี้ยประกันภัย ป 2555 -2559

ลานบาท
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-

ชีวิต
วินาศภัย
รวม

2555
390,517
179,530
570,047

2556
441,372
203,121
644,492

2557
498,752
205,247
704,000

2558
533,211
209,197
742,408

2559
567,974
209,743
777,717

ความเสี่ยงและผลกระทบที่รุนแรงที่สุดต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจ
ส�ำนักงาน คปภ. ได้สำ� รวจความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริษทั ทัง้ บริษทั ประกันชีวติ และบริษทั ประกันวินาศภัย
โดยให้คณะกรรมการบริษัทท�ำการประเมิน Self-Assessment ครั้งที่ 2 โดยมุมมองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท คือ เศรษฐกิจระดับมหภาค (Macro-economy)
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญล�ำดับที่ 2 คือ ผลประกอบการด้านการลงทุน (Investment performance) ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่อง
มาจากภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน และอันดับ 3 คือ ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Distribution channels)
ในระยะอันใกล้ 1 - 2 ปีข้างหน้า ความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีผลกระทบกับธุรกิจจากการที่ประเทศไทย
เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 คือ ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) และอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ส�ำคัญที่เรา
ไม่ควรจะมองข้ามคือ การขาดแคลนบุคลากรด้าน IT ของธุรกิจประกันภัย  
ความเสี่ยงหลักในธุรกิจประกันภัย ได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี กระแสของ Fintech และ InsurTech เป็นสิ่งที่ก�ำลังมาแรง และแนวโน้ม
ในอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็จะเข้ามาพลิกโฉมให้ธุรกิจประกันภัย ดังนั้น ธุรกิจจึงย่อมต้องมีความเสี่ยงจากใช้เทคโนโลยีด้วย
เช่ น กั น การบริ หารจัด การความเสี่ยงด้า น IT และการตรวจสอบด้ า น IT หรื อ IT Audit ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย
จึง เป็ น เรื่องที่ส�ำนักงาน คปภ. ให้ความส�ำคัญ
2. ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย การแข่งขันกันเพื่อรักษา Market share ท�ำให้สัดส่วนค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยมีค่อนข้างสูง
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย นอกไปจากกฎระเบียบที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน
คปภ.แล้ว ก็ยังรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ก็มีความส�ำคัญเช่นกัน
คณะกรรมการบริษัทกับการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง
ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัย ส�ำนักงาน คปภ. พบว่า คณะกรรมการจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องผลก�ำไรและ
ผลประกอบการเป็นหลัก ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติของบริษทั แต่หลายๆ ครัง้ พบว่า เมือ่ ฝ่ายจัดการน�ำเสนอประเด็นทีเ่ ป็นความเสี่ยง
ของบริษัท จะเป็นการน�ำเสนอเพียงความเสี่ยงหลักๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ตั้งประเด็นขึ้นมา แต่การน�ำเสนอ
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ที่แสดงถึงความ Resilience หรือความทนทานต่อปัจจัยความผันผวนต่างๆ ยังค่อนข้างมีอย่างจ�ำกัด เช่น การท�ำ 
Scenario test หรือ Stress test ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังมีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่ด�ำเนินการ ซึ่งการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืนนัน้ นัน้ ควรต้องพิจารณาตัง้ แต่การก�ำหนดกลยุทธ์ จนถึงวิธกี ารบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องต่อเนือ่ งกันด้วย
   
ปัจจุบนั ส�ำนักงาน คปภ. ได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงประกาศมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ เรือ่ งการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทประกันภัย โดยร่างประกาศฉบับนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลในเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งภายในบริ ษั ท และก� ำ หนดให้
คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC)  
จากข้อมูลผล Self - Assessment ครั้งที่ 2 พบว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทในปัจจุบัน
เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองในครั้งที่ 1 ยังไม่มีความแตกต่างมากนัก และในปีนี้ส�ำนักงาน คปภ.
จะจัดท�ำแบบประเมินตนเองในลักษณะของ “Compliance Self-Assessment” ซึ่งต่อยอดมาจากที่ส�ำนักงานฯ
เคยได้จดั ท�ำมาแล้ว และการท�ำ Compliance Self-Assessment ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์หลัก คือ การสร้างความตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการก�ำกับ ดูแล และตรวจสอบบริษัทประกันภัยร่วมกับส�ำนักงาน คปภ.
โดยแบบประเมินตนเองนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน  คือ
ส่วนที่ 1   การก�ำกับดูแลกิจการ โดยค�ำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
ส่วนที่ 2   การก�ำกับดูแลกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ส่วนที่ 3   การก�ำกับดูแลกิจการด้านพฤติกรรมของตลาด (Market conduct)
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ค�ำสั่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่ ๕๗ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐
(CEO Insurance Forum 2017)
ด้วยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�ำนักงาน คปภ.) มีความ
ประสงค์ที่จะจัดให้มีเวทีในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารส�ำนักงาน คปภ. ผู้บริหารภาคธุรกิจประกันภัย เกี่ยวกับนโยบาย
ในการพัฒนาระบบประกันภัยไทย แสดงข้อคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จึงได้ก�ำหนดให้มีการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐ (CEO Insurance Forum 2017)
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐
และให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวตั ถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เลขาธิการจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบ
และอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้

       
      

       

(๑)   นายสุทธิพล ทวีชัยการ
   เลขาธิการ        
(๒)   นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์
   รองเลขาธิการ ด้านก�ำกับ
(๓)   นายตนุภัทร รัตนพูลชัย
   รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์
(๔)   นายชูฉัตร  ประมูลผล
   รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
(๕)   นางสาววสุมดี วสีนนท์
   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการก�ำกับ
(๖)   นางคนึงนิจ สุจิตจร
   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
(๗)   นายสมชาย ปัญญาภรณ์
   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายก�ำกับธุรกิจและการลงทุน
(๘)   นายบันเทิง เพ็ชรไชย
   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

CEO INSURANCE FORUM 2017

95

       
       
       
        
        
        

(๙)   นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม
   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย
(๑๐)  นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา
   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย
(๑๑)  นายสมประโชค ปิยะตานนท์
   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี
(๑๒)  นายชนะพล มหาวงษ์
   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
(๑๓)  นายสมเกียรติ ปัญหา
   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหาร
(๑๔)  นายจรัญ สอนสวัสดิ์
   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค
(๑๕)  นายสุรินทร์ ตนะศุภผล
   ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร
(๑๖)  นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์
   ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
(๑๗) นางสาวชญานิน เกิดผลงาม
   ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง
(๑๘)  นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์
   ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
(๑๙)  นางธิดาภรณ์ อุ่นชู
   ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
(๑) พิจารณาเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัย
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ตลอดจนรายละเอียดการประชุม อาทิ กลุ่มเป้าหมาย ก�ำหนดการ หัวข้อการประชุม สถานที่ พิธีการ
ผู้รับผิดชอบ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
(๒) ติดตาม และก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินการเป็นไปตามแนวทางและรายละเอียดที่วางไว้และเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
(๓) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่เลขาธิการมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐
       (นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
             เลขาธิการ
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ค�ำสั่ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่ ๑๐๑ / ๒๕๖๐
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะท�ำงานกลุม่ ย่อย ส�ำหรับเตรียมการจัดประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐
(CEO Insurance Forum 2017)
ด้วยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�ำนักงาน คปภ.) มีความ
ประสงค์ที่จะจัดให้มีเวทีในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารส�ำนักงาน คปภ. ผู้บริหารภาคธุรกิจประกันภัย เกี่ยวกับนโยบาย
ในการพัฒนาระบบประกันภัยไทย แสดงข้อคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จึงได้ก�ำหนดให้มีการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐ (CEO Insurance Forum 2017)
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
ประกันภัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ส�ำหรับการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐ และ           
ให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เลขาธิการจึงแต่งตั้ง
คณะท�ำงานกลุม่ ย่อยส�ำหรับเตรียมการจัดประชุมผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐ (CEO Insurance
Forum 2017) โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. การพัฒนากฎหมาย การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยในยุคดิจิทัล
		 องค์ประกอบ
(๑)   นายตนุภัทร  รัตนพูลชัย                                 
ประธานคณะท�ำงาน                          
      รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์        
(๒)   นายสมประโชค  ปิยะตานนท์                   
คณะท�ำงาน                                        
      ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี
(๓)   นายอดิศร  พิพัฒน์วรพงศ์
คณะท�ำงาน
       
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพัฒนากฎหมาย
(๔)   นางสาวอายุศรี  ค�ำบรรลือ
คณะท�ำงาน
      ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านกฎหมาย
(๕)   นายจอม  จีระแพทย์
คณะท�ำงาน
      ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านกฎหมาย
(๖)   นางนภาพร  แดดภู่
คณะท�ำงาน
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนากฎหมาย ๑
(๗)  นางสาวจิตใส  เก่งสาริกิจ
คณะท�ำงาน
      
      ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
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(๘)   นางสาววิชสุดา  กาญจนบุตร
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายความเสี่ยงบริษัท
(๙)   นางสาวกฤษณา  ศักดิวรพงศ์  
      ผู้อ�ำนวยการส่วนกฎหมายด้านพฤติกรรมทางการตลาด ๑         
(๑๐) นางสาวลลิษา  ภัทรแสงไทย
      ผู้อ�ำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนากฎหมาย ๑/๒
(๑๑) นายปรัชญ์  ภัทรากรกุล
      ผู้อ�ำนวยการส่วนกฎหมายด้านความมั่นคงทางการเงิน ๑         
(๑๒) นายเอกรัตน์  เรืองศรีเผือก
      เจ้าหน้าที่ช�ำนาญการ

๒. การก�ำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยด้วย Regulatory Sandbox
		
องค์ประกอบ
(๑)   นางสาววราวรรณ  เวชชสัสถ์                     
                       รองเลขาธิการ ด้านก�ำกับ       
(๒)   นางสาววสุมดี  วสีนนท์
       
      ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการก�ำกับ
(๓)   นางคนึงนิจ สุจิตจร                                                  
      ผู้ช่วยเลขาธิการ  สายก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
(๔)   นางสาวสมนา  ทัฬหเมธา
       
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายเสถียรภาพระบบประกันภัย
(๕)   นายไพบูลย์  เปี่ยมเมตตา
       
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ๓
(๖)   นางอธิกา  ไกรอมร
       
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ๒
(๗)  นายสมเกียรติ  วัฒนาประสบสุข
      
      ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ฝ่ายระบบข้อสนเทศ
(๘)   นางสาวนัฎพร  กีชานนท์
       
      ผู้เชี่ยวชาญ สายก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
(๙)   นางวรรณกานต์  แก้วรัตนปัทมา          
      ผู้อ�ำนวยการส่วนคณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย
(๑๐) นางสาวณัฐณิชา  เทียนหอม
      
      เจ้าหน้าที่ช�ำนาญการ
(๑๑) นางสาวสิริพักตร์  สุวรรณทัต
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ๕       
(๑๒) นางสาวภฤศมน  ศรีแก้ว
      
      ผู้อ�ำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนากลยุทธ์
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คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
และเลขานุการ
คณะท�ำงาน     
และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน       
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน  
และเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

๓. การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�ำธุรกิจประกันภัย
		
องค์ประกอบ
(๑)   นายชูฉัตร  ประมูลผล                  
ประธานคณะท�ำงาน                                         
       
      รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
       
(๒)   นายบันเทิง  เพ็ชรไชย                     
คณะท�ำงาน                                      
      ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ
(๓)   นายศุภกิจ  รัตถิวัลย์
คณะท�ำงาน
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๔)   นางมยุรินทร์  สุทธิรัตนพันธ์
คณะท�ำงาน
       
      ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารยุทธศาสตร์และสารสนเทศ      
(๕)   นายไพบูลย์  เปี่ยมเมตตา
คณะท�ำงาน
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ๓
(๖)   นายสุหะไท  ตั้งตรงจิตร
คณะท�ำงาน
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ
(๗)   นายสมควร  วัฒนพิทยกุล
คณะท�ำงาน
       
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดประกันภัย
(๘)   นางสาวหนึ่งฤทัย  เฮ้งบริบูรณ์พงศ์
คณะท�ำงาน
      ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายตรวจสอบ ๓
         และเลขานุการ
(๙)   นายฑิติพงศ์  ชัยอ�ำนวย
คณะท�ำงาน
      เจ้าหน้าที่ช�ำนาญงานอาวุโส
และผู้ช่วยเลขานุการ
๔. การยกระดับพฤติกรรมทางการตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
		
องค์ประกอบ
(๑)   นายจรัญ  สอนสวัสดิ์
      ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค        
(๒)   นายอรรถพล  พิบูลธนพัฒนา                             
       
      ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย
(๓)   นายชนะพล  มหาวงษ์
      ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
(๔)   นายชัยยุทธ   มังศรี
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
(๕)   นางสาวปราณี  เอกสุภักดิ์
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส
      ฝ่ายพัฒนานโยบายการก�ำกับช่องทางการจ�ำหน่าย
(๖)   นางศิริวรรณ  ค�ำสมาน
      ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบใบอนุญาต

ประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน       
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(๗)   นายสมควร  วัฒนพิทยกุล
       ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดประกันภัย
(๘)    นางยุพาพร  โชติวานิช
       ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารและประเมินผล ๕
(๙)    นายพรชัย  สุคันธวิภัติ
       ผู้อ�ำนวยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ๒
(๑๐)  นางจินดามณี  ตั้งคุณสมบัติ
       ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนการส่งเสริมการประกันภัย
(๑๑)  นายเจษฎา  เลิศศิริวรพงศ์
       ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนามาตรฐานคนกลางประกันภัย
(๑๒)  นางสาวธีราภรณ์  นกแก้ว
       ผู้อ�ำนวยการส่วนวิเคราะห์และประเมินผล

คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
และเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่
(๑) พิจารณาเสนอแนะแนวทางในการจัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น ส�ำหรับการ
ประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ตลอดจนรายละเอียดการประชุม อาทิ ก�ำหนดหัวข้อการ
ประชุม จัดท�ำรายละเอียด สารัตถะและเอกสารประกอบ ต่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดประชุมผู้บริหารระดับ
สูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐
(๒) จัดเตรียม ติดตาม และก�ำกับดูแลให้การประชุมกลุ่มย่อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทาง
และรายละเอียดที่วางไว้
(๓) สรุปผลการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง
ด้านการประกันภัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐
(๔) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง ด้านการ
ประกันภัย ประจ�ำปี ๒๕๖๐ มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
              (นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
            เลขาธิการ
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