กลุ่มย่อยที่ 2 : การกากับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยด้วย Regulatory Sandbox
ปัจจุบันโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีครั้งสาคัญจนได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิ ทัล ซึ่งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและกิจกรรมของมนุษย์ในหลายๆด้าน เช่น รูปแบบการดาเนินชีวิต สังคม
ความเป็นอยู่ การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค ดิจิทัล นั้นดาเนินไปอย่างรวดเร็ว และ
ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ซึ่งในหลายๆประเทศก็มีการเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องดังกล่าว
สาหรับประเทศไทยเองได้มีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้กาหนดแผนพัฒนา
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการผลักดันให้นาเทคโนโลยี ดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน
ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย เป็ น ธุ ร กิ จ หนึ่ ง จะต้ อ งเผชิ ญ กั บ กระแสของการเปลี่ ย นแปลงไปสู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวนับเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามาส่งผลกระทบ
โดยตรงทั้งทางด้านบวก เช่น การช่วยส่งเสริมสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในธุรกิจประกันภัยขึ้นได้
สานักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัย ตระหนักถึงความสาคัญในการ
ยกระดับการกากับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม (ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ
ประกั น ภั ย ในยุ ค ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย และประชาชนสามารถใช้ ป ระโยชน์ แ ละเข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาระดับความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ สานักงาน คปภ.จึงได้จัดทา
โครงการการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสาหรับธุรกิจประกันภัย ( Insurance
Regulatory Sandbox) เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบนวัตกรรมใหม่ โดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริง
ภายในสภาพแวดล้ อ มและการให้ บ ริ ก ารจ ากั ด ภายใต้ ก รอบหลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ลที่ ส านั ก งาน คปภ.
อาจพิจารณาการกากับดูแลให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจาเป็นแล้วแต่กรณี ซึ่งในการประชุมกลุ่มย่อยนี้
จะเป็นการสร้างความเข้าใจแก่บริษัทประกันภัยและผู้เกี่ยวข้องโดยการนาเสนอแนวทางของการจัดโครงการ
ทดสอบนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงแนวทาง
ก่อนเริ่มโครงการต่อไป
นอกจากนี้ เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ การก ากั บ และการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ให้ มี
ประสิ ทธิภ าพยิ่ งขึ้น สานั กงาน คปภ. เห็น ควรใช้โ อกาสในการประชุมผู้ บริห ารระดับสูงด้านการประกันภัย นี้
ขอความคิดเห็นจากภาคธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานกากับและภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดแผนในการกากับและดาเนิน
ธุร กิจ ในอนาคต รวมถึงการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์กับภาคธุรกิจ และบริษัท Fintech เกี่ยวกับการพัฒ นา
นวัตกรรมในต่างประเทศ
ข้อมูลประกอบ
 แนวทางการเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox จัดทาโดยด้านกากับ
สานักงาน คปภ. (เอกสารแนบ)
ประเด็นที่ใช้ในการหารือ
1. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ของบริษัทประกันภัย
2. แนวทางการพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ

เอกสารแนบ

แนวทางการเข้าร่วมโครงการการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยี
มาสนับสนุนการให้บริการสาหรับธุรกิจประกันภัย
(Insurance Regulatory Sandbox)
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีครั้งสาคัญจนได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและกิจกรรมของมนุษย์ในหลายๆ ด้าน เช่น รูปแบบการดาเนินชีวิต สังคมความเป็นอยู่
การปกครอง และเศรษฐกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค ดิจิทัล นั้นดาเนินไปอย่างรวดเร็ว และได้ส่งผลกระทบ
อย่างกว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งในหลายๆประเทศ
ก็มีการเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องดังกล่าว
สาหรับประเทศไทยเองได้มีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยได้กาหนดแผนพัฒนา
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการผลักดันให้นาเทคโนโลยี ดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน
ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย เป็ น ธุ ร กิ จหนึ่ ง จะต้ อ งเผชิ ญ กั บ กระแสของการเปลี่ ย นแปลงไปสู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าวนับเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามาส่งผลกระทบ
โดยตรงทั้งทางด้านบวก เช่น การช่วยส่งเสริมสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงรูปแบบใหม่ในธุรกิจประกันภัยขึ้นได้
สานักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกากับดูแลธุรกิจประกันภัย ตระหนักถึงความสาคัญในการ
ยกระดับการกากับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม (ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ
ประกั น ภั ย ในยุ ค ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย และประชาชนสามารถใช้ ป ระโยชน์ แ ละเข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ สานักงาน คปภ. จึงได้จัดทา
โครงการการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสาหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance
Regulatory Sandbox) เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบนวัตกรรมใหม่ โดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริง
ภายในสภาพแวดล้ อ มและการให้ บ ริ ก ารจ ากั ด ภายใต้ ก รอบหลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ลที่ ส านั ก งาน คปภ.
อาจพิจารณาการกากับดูแลให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจาเป็นแล้วแต่กรณี

2. แนวทางการเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox
2.1 วัตถุประสงค์
1. สร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ทั้งด้านการดาเนินงานของ
อุตสาหกรรม และลดอุปสรรคด้าน Regulation
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2. เพื่อพัฒนามาตรฐาน วิธีการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย ให้สอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมประกันภัยไทย
3. เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบนวัตกรรมใหม่ โดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริง ภายใน
สภาพแวดล้อมและการให้บริการจากัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่สานักงาน คปภ. อาจพิจารณาการ
กากับดูแลให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจาเป็นแล้วแต่กรณี
4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ร่วมกันกับผู้เข้าร่วมโครงการ และ
ช่วยให้การกาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย ทาได้เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
2.2 กลุ่มเป้าหมายของผู้สมัคร
1. บริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัย
2. นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยประเภทนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตฯ
3. ผู้ประกอบธุรกิจ FinTech (FinTech Firms) หรือผู้ที่มีความชานาญด้านเทคโนโลยี (Technology
Firms) ที่สนใจจะเสนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือมีการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในธุรกิจประกันภัย
โดยดาเนินการร่วมกับบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัย หรือนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัยประเภทนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตฯ
2.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร
กรณีเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัยวินาศภัย หรือนายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัยประเภทนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตฯ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีทรัพยากรด้านเงินทุน ระบบงาน และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอ
ที่จะให้บริการได้อย่างเหมาะสม
2. มีการกาหนดกรอบ ขอบเขตในการทดสอบ รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการนานวัตกรรมมาทดสอบ
อย่างชัดเจนและมีความประสงค์ต้องการนานวัตกรรมนั้น มาเสนอให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย หลังจากผ่านการ
ทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
3. ผู้สมัครต้องนาเสนอผลการศึกษาที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของนวัตกรรมที่จะนามาทดสอบ รวมถึง
ศึกษาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบ พร้อมมีแผนการจัดการความเสี่ยงนั้น
4. ผู้สมัครมีแผนรองรับการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ทั้งกรณีผู้สมัครประสบ
ความสาเร็จ และกรณีผู้สมัครไม่ประสบความสาเร็จ
กรณี FinTech Firms หรือ Technology Firms ต้องดาเนินการร่วมกับบริษัทประกันภัยที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัยวินาศภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัยประเภทนิติบุคคลที่
ได้รับอนุญาตฯ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น
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2.4 ประเภทของธุรกรรมที่สามารถนามาทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
ประเภทของธุรกรรมที่ผู้สมัครสามารถนามาทดสอบต้องเป็นธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตการกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.) และต้องเป็นนวัตกรรม
ที่นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีหรือไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นาเสนออยู่แล้ว
ในประเทศไทย หรือเป็นนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ
ที่มีอยู่เดิม ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่
2. กระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
3. กระบวนการเรียกร้อง และ/หรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. Smart contract
5. ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับธุรกรรมตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔
6. ธุรกรรมอื่นที่สานักงาน คปภ.พิจารณาเห็นชอบ
2.5 ขั้นตอนการสมัครและกรอบระยะเวลาการพิจารณา
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมนาเสนอแผนการทดสอบ กระบวนการ ขั้นตอน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และ
แผนรองรับการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ทั้งในกรณีที่การทดสอบประสบความสาเร็จและไม่
ประสบความสาเร็จ ต่อสานักงาน คปภ. ทั้งนี้ สานักงาน คปภ.จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 60 วันทาการ
นับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและนาเสนอแผนฯ
2.6 ระยะเวลาการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
ระยะเวลาการทดสอบไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ สานักงาน คปภ.อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการทดสอบให้โดย
ผู้สมัครต้องยื่นขออนุญาตจากสานักงาน คปภ.ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ ก่อนถึงวันครบกาหนดระยะเวลา
การทดสอบพร้อมชี้แจงเหตุผล และระยะเวลาที่ต้องการขอขยาย
สานักงาน คปภ.ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้สมัครสิ้นสุดการทดสอบก่อนระยะเวลาที่ได้ตกลงร่วมกัน หากเห็น
ว่านวัตกรรมที่ทดสอบมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย หรืออาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบประกันภัยในวงกว้าง
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการทดสอบ หรือ สานักงาน คปภ.ให้ผู้สมัครสิ้นสุดการทดสอบก่อนระยะเวลาที่
ได้ตกลงร่วมกันตามวรรคสอง ผู้สมัครต้องออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ตามที่ได้กาหนดไว้ใน
หัวข้อ การออกจาก Insurance Regulatory Sandbox แล้วแต่กรณี
2.7 การดาเนินการในระหว่างการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
1. การคุ้มครองผู้บริโภค
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ผู้สมัครต้องมีมาตรการในการดูแลผู้เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจ โดยจะต้อง
แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าเป็นการทดสอบในโครงการ Insurance Regulatory Sandbox
1.2 ผู้เอาประกันภัยยินยอมที่จะใช้บริการผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมที่นามาทดลอง
1.3 มีช่องทาง และมาตรการในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
1.4 มีแผนการชดเชยให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากความผิดพลาดของการทดสอบ
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้สมัครต้องมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
ระบบงานและข้อมูล (Confidentiality) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (Integrity) ความพร้อมใช้
ของระบบงาน (Availability) ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และความเสี่ยงด้าน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)
3. การจัดส่งรายงาน
ผู้สมัครต้องจัดส่งรายงานการดาเนินการ ผลการทดสอบ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลความเสี่ยง ข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้น ข้อมูลการทุจริต ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้บริโภค และการดาเนินการจัดการต่อข้อผิดพลาด/ข้อร้องเรียน
ที่เกิดขึ้นต่อสานักงาน คปภ. ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้กับสานักงาน คปภ.
๔. การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
2.8 การออกจาก Insurance Regulatory Sandbox
ผู้สมัครจะออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การทดสอบประสบความสาเร็จ และพร้อมให้บริการในวงกว้างในประเทศไทย โดยสามารถปฏิบัติได้
ตามเงื่อนไข ต่อไปนี้
(1.1) ผลลัพธ์จากการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการทดสอบที่เสนอต่อ
สานักงาน คปภ. และ
(1.2) ผู้สมัครสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลของสานักงาน คปภ.ได้ครบถ้วน
2. การทดสอบไม่ประสบความสาเร็จ และต้องยุติการให้บริการ โดยผลลัพธ์จากการทดสอบไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการทดสอบที่เสนอต่อสานักงาน คปภ.
3. ผู้สมัครพบหรือได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อบกพร่องจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการดาเนินงาน หรือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและไม่สามารถปรับปรุงได้
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4. ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันกับสานักงาน คปภ.ในระหว่างการอยู่ใน Insurance
Regulatory Sandbox
5. ผู้สมัครแจ้งความจานงที่จะออกจาก Insurance Regulatory Sandbox เอง
2.9 ผลการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox
1. หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่สานักงาน คปภ.พิจารณายืดหยุ่นให้ในช่วงการทดสอบ (ถ้ามี) ถือว่าสิ้นสุด
2. กรณีที่การทดสอบประสบความสาเร็จ และพร้อมให้บริการในวงกว้างในประเทศไทย ให้ผู้สมัคร
ดาเนินการตามกรอบกฎหมายกาหนดตามแต่ละประเภทธุรกรรม
3. กรณีออกจาก Insurance Regulatory Sandbox อื่นนอกจากกรณีข้อ 2 ข้างต้น ผู้สมัครต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
(๓.๑) หยุดการนาเสนอหรือให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยรายใหม่ และหยุดการให้บริการเพิ่มเติมแก่
ผู้เอาประกันภัยรายเดิมนอกเหนือจากที่ได้ดาเนินการอยู่เดิม
(๓.๒) แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนที่จะยุติการให้บริการ และต้องคานึงถึงสิทธิของผู้บริโภค
(๓.๓) รายงานผลการดาเนินการตามข้อ (๓.๑) – (๓.๒) ให้สานักงาน คปภ.ทราบภายใน ๓๐ วัน
ทาการนับจากวันที่ผู้สมัครยุติการทดสอบ

