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1. เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตร
สมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี 
เตรียมปั้นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ทั้งยัง
เป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่่ารวย 
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ 
SMEs ที่มีภาครัฐคอยช่วยเหลือ เพื่อผลักดันสู่
การเป็น Smart Enterprises และ Startups 
ที่มีศักยภาพสูง 
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มี
มูลค่าต่่าสู่ High Value Services 
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่่า สู่แรงงานที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
 ที่มา : www.thairath.co.th 

นโยบาย “ประเทศไทย 4.0”  
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แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ 

• เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ 
• ยกระดับมาตรฐานการด่าเนินธุรกิจประกันภัย 
• ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย  

• เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย 
• ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับ          

ความต้องการและความเสี่ยง 
• ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน 

• พัฒนาและยกระดับการก่ากับบคุลากรประกันภัยให้เปน็มืออาชีพ 
• เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ 
• ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง 
• เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก่ากับ   

• เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการก่ากับผลิตภัณฑ์
ประกันภัย  

• พัฒนาการก่ากับและกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์
ประกันภัย  

• ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน 

บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง เข้มแข็งทางการเงิน                 
มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจ   

ของประชาชน 

ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจสิทธิ สามารถเข้าถึงการประกันภัย 
และเลือกใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง                 

ได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
พร้อมรับสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัตรสูง 

 
 
 
 
 

ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย 

๑. การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม
ประกันภัย 

๒. การเสริมสร้างความรู้และ 
การเข้าถึงการประกันภัย 

๓. การสร้างสภาพแวดล้อม     
ที่เอื้อต่อการแข่งขัน 

๔. การเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการประกันภัย 

GROWTH & CREDIBILITY 
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Industry Trends 

1. Usage-based insurance (pay-as-you-go) 

2. Connected/smart car 

 

3. Connected health & medical advances 

4. Robotics and automation in core insurance 
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IT Governance 
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1. ความส าคัญในการผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาล
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ในองค์กร 

2. แนวทางการตรวจสอบของ Internal Audit 
และ External audit 
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IT Governance Risk  and Compliance 

ที่มา : www.consumerfinance.gov 
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IT Governance Risk  and Compliance 

ที่มา : thehackernews.com, www.brighttalk.com 
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What Should Insurers Do 
สิ่งที่ธุรกิจประกันภัยจะต้องด าเนินการในอนาคตภายใต้การเข้ามาของ InsurTech 
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การน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันภัยในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ     
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 

การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือกับลูกค้า 

การพัฒนากลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้า และสร้างช่องทางธุรกิจโดยใช้ความสามารถของ    
ระบบเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก และความเสี่ยงของลูกค้าเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม                 
ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

การใช้ประโยชน์จากวิธีการใหม่ ๆ ในการพิจารณารับประกันภัยและประเมินความเสียหาย 

1 

2 

5 

4 

3 
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Lesson Learned from Bank  

วิวัฒนาการการน าฟินเทคมาใช้ในธุรกิจ                   
(ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน) 

Digital Transformer ในธนาคารพาณิชย์ 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Audit) ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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แนวปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบ 

คู่มือการตรวจสอบจะก าหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างน้อย ดังนี้ 
1. การควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการบริษัท 
2. กรอบการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติงาน  
4. การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. การบริหารจัดการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก 
7. การสร้างและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
8. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
9. การควบคุมและป้องกันศูนย์ข้อมูล 
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การด าเนินการ 
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1.  เก็บรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ
ของบริษัทประกันภัย 

2.  จัดท า Risk Profile ของบริษัท
ประกันภัย และแผนการตรวจสอบ 

3.  จัดท าคู่มือการตรวจสอบ และแนวทาง
การตรวจสอบ 

4.  เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการ
ตรวจสอบ 

5.  เข้าตรวจสอบบริษัทประกันชีวิต /
บริษัทประกันวินาศภัย (จ านวน ๒ บริษัท) 

6. ประเมินผลการตรวจสอบ / ปรับปรุง
คู่มือการตรวจสอบ 

7. ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบ 

มี.ค. 61 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ  แผนการด าเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการด าเนินการภายในของส านักงาน คปภ. และความร่วมมือของบริษัทประกันภัย 

แผนการด าเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ส านักงาน คปภ. 

อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา 
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ประเด็นหารือ 

1. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้    
ในการด่าเนินธุรกิจ 

• ปัญหาและอุปสรรคภายในองค์กรในการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  
• การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการน่าเทคโนโลยี 

2. แนวทางการก่ากับดูแลการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจประกันภัยของ
ส่านักงาน คปภ.  

• การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) 
• ความพร้อมในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ               

ภาคธุรกิจประกันภัย 

อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา 


