สรุปเนื้อหาการประชุมกลุ่มย่อย
การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจาปี ๒๕๖๑
(CEO Insurance Forum 2018)
วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
*******************************

กลุ่มย่อยที่ ๑ Open Data for Insurance Industry
(มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูล)
หลักการและเหตุผล
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการซื้อขายบริการแบบ
ดิจิ ทัล ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ย นแปลงของธุรกิจประกันภัยอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ สานักงาน คปภ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ป ระกัน ภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินตามสัญญา
ประกันชีวิต/สัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ชีวิต และวินาศภัย) ซึ่งประกาศ
ดังกล่าวกาหนดให้มีมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด
ในปัจจุบันภาคธุรกิจมีการกาหนดรูปแบบและโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
แตกต่างกันตามความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน (บริษัทประกันชีวิต นายหน้าประกันภัยและธนาคาร) ทา
ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในหลากหลายรู ป แบบ ดัง นั้ น การก าหนดมาตรฐานโครงสร้ างข้ อ มู ล
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย ประชาชน ผู้
เอาประกันภัย หรือ คู่ค้า (โรงพยาบาล / อู่รถยนต์) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ระหว่างกันได้อย่างสะดวก
โดยใช้รูป แบบข้อมูล และโครงสร้างที่มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนในการ
ดาเนินงานในระยะยาว สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต
ประเด็นหารือ
ในการประชุมกลุ่มย่อยนี้จะมีการสร้างความเข้าใจและทาให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสานักงาน
คปภ. ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย นายหน้าประกันภัย รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในการจัดทา

๒
มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) รวมถึงการ
กาหนดขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
๑) กาหนดกลุ่มบุคคลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกัน
วินาศภัย แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ บริษัท กับ ประชาชน
กลุ่มที่ ๒ บริษัท กับ ผู้เอาประกันภัย
กลุ่มที่ ๓ บริษัท กับ นายหน้า / ธนาคาร
กลุ่มที่ ๔ บริษัท กับ บริษัท
กลุ่มที่ ๕ บริษัท กับ คู่ค้า
๒) กาหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลในแต่ละกลุ่มบุคคลที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กลุ่มบุคคล
ที่แลกเปลี่ยนข้อมูล
บริษัท – ประชาชน

บริษัท – นายหน้า/ธนาคาร
บริษัท – ผู้เอาประกันภัย
บริษัท – บริษัท
บริษัท – คูค่ ้า

การแลกเปลี่ยนข้อมูล
แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบประกันภัย
(กรมธรรม์ประกันชีวิต / PA / TA / กรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์)
แลกเปลี่ยนข้อมูลการทาธุรกรรมในการเสนอขายของผู้เอา
ประกันภัยที่นายหน้า/ธนาคารต้องส่งให้บริษัท
แลกเปลี่ยนข้อมูลการทาประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
แลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่ค้า เช่น คู่ค้าที่เป็นโรงพยาบาล หรือ
อู่รถยนต์ เป็นต้น

๓) กาหนดมาตรฐานคาสั่งกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทกับกลุ่มบุคคลต่างๆ
(Web Service)
สรุปผลการประชุม
๑. ได้ขอบเขตการดาเนินงานและกรอบระยะเวลาของการจัดทามาตรฐานโครงสร้างข้อมูล มาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูล
๒. สานักงาน คปภ. เห็นว่าการแลกเปลี่ยนและการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรม
ประกันภัยและประชาชน ดังนี้

๓
๑) ประชาชนมีข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการทาประกันภัย
๒) ผู้เอาประกันภัยจะทราบถึงข้อมูลกรมธรรม์ของตนเองว่าทาไว้กับบริษัทอะไร และมีกรมธรรม์
อะไรบ้าง
๓) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนในการดาเนินงานในระยะยาว สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล และเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อให้เกิดการเร่งพัฒนานวัตกรรม
อย่างไรก็ตามการดาเนินงานดังกล่าวต้องคานึงถึงข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่จะมาพร้อมกับ
การใช้เทคโนโลยี ก็คือ Data Privacy และ Cyber security
ข้อเสนอแนะจากการประชุม
๑. หากมีการกาหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลรวมถึงมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้ว
แต่ในธุรกิจประกันภัยไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลก็จะไม่เกิดประโยชน์และบรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. ความพร้อมของแต่ละบริษัทแตกต่างกัน บริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็กอาจมีต้นทุนในการ
พัฒนาระบบค่อนข้างสูง ควรให้เป็นความสมัครใจของแต่ละบริษัทที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทั้งนี้ในประกาศ คปภ. มีการกาหนดไว้ว่าบริษัทใดที่มีการเสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์ จะต้องมี
การแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยข้อมูล ดังนั้นบริษัทจึงจาเป็นต้องเตรียมความพร้อม ซึ่ง คปภ. จะมีกรอบระยะเวลา
เพื่อให้บริษัทเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว
๓. การเปิดเผยข้อมูลควรเปิดเผยในระดับใด เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ข้อมูล
ที่นาไปเปรียบเทียบเพื่อให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจทาประกันภัยควรมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุ บัน
หรือกรณีเปิดเผยข้อมูลผู้เอาประกันภัยต้องคานึงถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)

๔

กลุ่มย่อยที่ ๒ Enhancing Insurance Industry Conduct of Business
(การยกระดับมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย)
ที่มา/หลักการและเหตุผล
การยกระดับมาตรฐานการดาเนินธุรกิจประกันภัยเป็นเรื่องสาคัญเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์
ความเชื่อมั่น และความยั่งยืนของระบบประกันภัย ซึ่งท่านเลขาธิการ ผู้บริหารสานักงาน คปภ. และ ผู้บริหาร
บริษัทประกันภัยให้ความสาคัญ และได้ดาเนินการร่วมกันตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
การยกระดั บ มาตรฐานในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย มี ห ลากหลายรู ป แบบและวิ ธี ก าร
จึงพิจารณาคัดเลือกหัวข้อในการประชุมหารือซึ่งเป็นหัวใจในการดาเนินธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ ได้พิจารณาจาก
ความจาเป็นและเร่งด่วน ดังต่อไปนี้
๑. ในช่วงปลายปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยจะเข้ารับการประเมิน FSAP ซึ่งสาหรับภาคธุรกิจประกันภัย
จะเป็นการประเมินตามมาตรฐานสากลด้านการกากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles – ICPs)
โดยสองหัวข้อที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย ที่จะต้องดาเนินการเพื่อเข้ารับการประเมิน
ดังกล่าว คือ คนกลางประกันภัย ICP ๑๘ คนกลางประกันภัย (Intermediaries) และ ICP ๑๙ การดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทประกันภัย (Conduct of Business) มีหลักการที่สาคัญ คือ การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Fair
treatment of customers) ตั้งแต่การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การ
บริการระหว่างสัญญาประกันภัย ซึ่งรวมถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนการจัดการกับเรื่องร้องเรียนและ
ข้อพิพาทของลูกค้า สานักงาน คปภ. จึงผลักดันการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมให้เกิดขึ้นการดาเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุประสิทธิผล
๒. สถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคนกลางประกันภัยที่สานักงาน คปภ. มีข้อมูลมีจานวนมากประมาณ ๓๑๔
ราย ซึ่งข้อร้องเรียนหลักๆ คือ การได้รับชาระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยแต่ไม่ส่งบริษัทประกันภัย
๒๓๒ ราย เสนอขายผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ ๔๕ ราย เสนอขายโดยบอกว่าเป็นการฝากเงิน ๑๘ ราย แนะนาให้ผู้
เอาประกัน ภัย ยกเลิก กรมธรรม์เ ดิม เพื่อ ซื้อ กรมธรรม์ใ หม่ ๑๒ ราย และแนะนาให้ผู้เ อาประกัน ภัย ปกปิด
สาระสาคัญในใบคาขอเอาประกันภัย ๗ ราย และสานักงาน คปภ. พบว่า เรื่องร้องเรียนดัง กล่าวเกิดขึ้นอย่าง
ต่อ เนื ่อ งและเพิ่ม มากขึ้น เรื ่อ ยๆ ซึ่ง แสดงให้เ ห็น ถึง ปัญ หาของการควบคุม การติด ตามและการตรวจสอบ
คุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของคนกลางประกันภัย และการรับชาระเบี้ยประกันภัยของคนกลาง
ประกันภัย
๓. สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยในปี ๒๕๖๐ สานักงาน คปภ. และภาค
ธุรกิจ ได้มีการหารือร่วมกันในเรื่องการควบคุมคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในลักษณะป้องกันปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นก่อนหรือขณะการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย เช่น การใช้เอกสารการเสนอขายที่ชัดเจน การเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่ านทางโทรศัพท์และธนาคาร การได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้า การให้ความรู้บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง การส่ งเสริ มการให้ ความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยแก่ประชาชน ซึ่งผลจากการหารือร่วมกัน
สานักงาน คปภ. ได้นาประเด็นไปผลักดันให้เป็นรูปธรรมโดยการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กาหนด

๕
หลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/ วินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. ….
ดังนั้น การประชุมผู้บริหารระดับสูงในปี ๒๕๖๑ นี้ จึงเป็นเวทีในการประชุมหารือในประเด็นต่อเนื่องจากปีที่
แล้ว เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย โดยในปีนี้ได้คัดเลือกหัวข้อเพื่อนามาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน ๒ ประเด็นหลัก คือ
๑) การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของคนกลางประกันภัย
๒) การรับชาระเบี้ยประกันภัย
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และ
นายหน้า ประกัน ชีว ิต /วิน าศภัย พ.ศ. …. ที่มีความมุ่งหมายให้บริษัทประกันภัยในฐานะเจ้าของผลิ ตภัณฑ์
คณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ บ ริห ารของบริ ษัท ทราบความเสี่ ยงด้านการดาเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น
ปรับปรุงแก้ไข และถ่ายทอดสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานและคนกลางประกันภัย
ประเด็นหารือ
ประเด็นที่ ๑ การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของคนกลาง
ประกันภัย
ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านคนกลางประกันภัย อาจมีปัญหาในการสื่อสาร ไม่เข้าใจในผลิตภัณฑ์
หรือเจตนาไม่สุจริตของคนกลางประกันภัย ดังนั้น บริษัทจึงควรมีระบบติดตามและตรวจสอบคุณภาพการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยของคนกลางประกันภัย เพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าได้รับข้อมูลในการเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัยถูกต้องหรือไม่ และในกรณีพบว่ามีการให้ข้อมูลผิดพลาด บริษัทจะได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแก่
ลูกค้า เช่น บริษัท confirmation call กับลูกค้าว่าลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก ระยะเวลาความ
คุ้มครองและเบี้ยประกันภัยเท่าไร มีเงื่อนไขที่สาคัญมีเช่นไร อย่างไรก็ดี การส่ง SMS หรือ email อาจไม่เพียงพอ
ในการยืนยันว่าลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ ถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ เพื่อป้องปรามปัญหาการเสนอ
ขายที่คนกลางประกันภัยมีเจตนาไม่สุจริต บริษัทควรมีการกาหนดมาตรการลงโทษคนกลางประกันภัยสาหรับกรณี
ดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ บริษัทควรตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของคนกลางประกันภัย โดย
อาจพิจารณาจากความเสี่ย งที่อาจเกิดขึ้น จากการเสนอขายดังกล่าว เช่น การตรวจสอบคนกลางประกันภัยที่
เพิ่งได้รับใบอนุญาต เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย การตรวจสอบคนกลางประกันภัยที่เสนอขาย
ลูกค้าที่มีทุนเอาประกันภัยสูงหรือมีกรณีถูกร้องเรียนเกิดขึ้น

๖
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม
๑) บริษัทมีระบบการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของคนกลาง
ประกันภัย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
๒) ในการตรวจสอบภายหลั ง การเสนอขายเพื่ อ ยื น ยั น ว่ า ลู ก ค้ า ได้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กรมธรรม์
ประกัน ภัย ที่ถู กต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และมีคุณภาพ สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ภาคธุรกิจมีการจัดท า
มาตรฐานขั้นต่าของ confirmation call script เพื่อตรวจสอบว่าคนกลางประกันภัยมีการนาเสนอข้อมูลให้ผู้เอา
ประกันภัยครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่
ทั้งนี้ จะมีการหารือร่วมกันเพื่อกาหนดมาตรฐานขั้ นต่าของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการควบคุมคุณภาพ
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป
ประเด็นที่ ๒ การรับชาระเบี้ยประกันภัย
ปัญหาที่สาคัญประการหนึ่ง ซึ่งกระทบต่อความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยและ
ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท คือ กรณีคนกลางประกันภัยไม่นาส่งเบี้ยประกันภัยเข้าบริษัท ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง
กรณีคนกลางประกันภัยไม่นาส่งเบี้ ยประกันภัยเข้าบริษัท ประกอบกับปัจจุบัน มีเทคโนโลยีที่ห ลากหลาย ซึ่ง
สามารถชาระเงินแทนเงินสดได้ เช่น QR Code บริษัทจึงควรสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อรองรับการรับ
ชาระเบี้ยประกันภัยโดยตรงเข้าบริษัทในทุกช่องทาง ซึ่งกรณีดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ ในการลดปัญหาคนกลาง
ประกันภัยไม่นาส่งเบี้ยประกันภัยเข้าบริษัท ซึ่งทาให้ประชาชนไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยได้
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม
บริษัทเห็นด้วยกับการใช้ระบบเทคโนโลยี เพื่อรองรับการรับชาระเบี้ยประกันภัยโดยตรงเข้าบริษัทใน
ทุกช่องทาง ทั้งใน ในการลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชาระเบี้ยเข้าบริษัท ควรนาเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุม
การออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทด้วย
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กลุ่มย่อยที่ ๓ Insurance Technology Assurance and Risk Management
หลักการและเหตุผล
ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ได้กาหนดมาตรการ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยโดยการส่งเสริม สนับสนุนและกากับการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ในการดาเนิน
ธุรกิจ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการปฏิบัติงาน การทาธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Insurance)
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Claim) เป็นต้น การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ระบบดิจิทัลข้างต้นย่อม
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่สาคัญของบริษัทประกันภัย อันประกอบด้วย ระบบการรับประกันภัย ระบบการเงินและ
บัญชี ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
มีความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในการดาเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย และส่งผลต่อเนื่องไปยังกา ร
คุ้มครองผู้สิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยในอนาคต
ส านั กงาน คปภ. ได้ต ระหนั ก ถึง ความเสี่ ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึ้ นดัง กล่ าว จึง ได้จั ดท า
โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) เพื่อสร้างเครื่องมือในการกากับ
ดูแลและตรวจสอบบริษัทประกันภัย โดยโครงการดังกล่าว สานักงาน คปภ. ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ พัฒนาร่าง
คู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงพื้นฐานที่สานักงาน คปภ. ให้
ความสนใจ และตัวอย่างแนวทางการควบคุมความเสี่ยงนั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงความเสี่ยงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ ผลกระทบจากความเสี่ยง และแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ซึ่งอาจจะรวมถึงความจาเป็นในการลงทุนเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท จึงเป็นที่มาของการประชุมกลุ่มย่อย “Insurance Technology Assurance
and Risk Management” โดยสานักงาน คปภ. จะสื่อสารให้ภาคธุรกิจได้รับทราบรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการกากับดูแล และตรวจสอบของสานักงาน คปภ. (อ้างอิงตามร่างคู่มือ การตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit Manual)) เพื่อให้ภาคธุรกิจเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ของสานักงาน คปภ.
ข้อมูลประกอบ
- ร่างคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทางการกากับดูแลตามความเสี่ยง (IT
Audit Manual - Risk Based Supervision) จานวน ๑๔ แผ่น

๘
ประเด็นหารือ
เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย ได้ รั บ ทราบและตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางในการ
บริ ห ารจั ด การระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งตามคู่ มื อ การตรวจสอบด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ของสานักงาน คปภ. (ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และตอบข้ อซักถามจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ) สานักงาน คปภ. โดยรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ จะชี้แจงแผนงานการตรวจสอบและแนว
ทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ของสานักงาน คปภ. ซึ่งจะมีประเด็นที่จะร่วมหารือกับ
บริษัทประกันภัย ดังนี้
๑. สานักงาน คปภ. ได้กาหนดแผนงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) โดยจะ
เริ่มเข้าตรวจสอบบริษัทประกันภัย ณ ที่ทาการบริษัท ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประเด็นหารือ บริษัทฯ เห็นด้วยกับระยะเวลาการเข้าตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่ หากไม่เห็นด้วย ให้
บริษัทเสนอระยะเวลาการเข้าตรวจสอบที่เหมาะสม พร้อมระบุเหตุผลในการเข้าตรวจสอบระยะเวลาดังกล่าว เพื่อ
ความยื ดหยุ่ น ในการเตรี ยมความพร้ อมของบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (๑ ปี
นับจากวันประชุมหารือ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑)
๒. สาหรับแนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ของสานักงาน คปภ.
ส านั กงาน คปภ. พิจ ารณาผลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูล ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของบริษั ท
ประกันภัย พบว่า มีบริษัทที่มีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) โดยผู้ตรวจสอบภายนอก
(External Auditor) อยู่แล้วถึงร้อยละ ๘๖.๗๕ ของบริษัทประกันชีวิต / ประกันวินาศภัยทั้งหมด
ประเด็นหารือ แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) โดยการให้ผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (External Auditor) เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบตามคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Audit Manual) ของสานักงาน คปภ. ซึ่งสานักงาน คปภ. จะสอบถามความสมัครใจในการให้ผู้ตรวจสอบภายนอก
(External Auditor) เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ตามคู่มือการตรวจสอบฯ
ของสานักงาน คปภ. และส่งผลการตรวจสอบ (ตามแบบฟอร์มที่กาหนด) ให้สานักงาน คปภ. ภายในระยะเวลาที่
กาหนด (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องแจ้งความประสงค์ในการให้ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) เป็น
ผู้ดาเนินการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑)
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม
๑. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการดาเนินธุรกิจ และความเสี่ยงฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยรับทราบข้อมูลจากวิทยากรซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. บริษัทฯ ได้รับทราบแผนงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ของสานักงาน
คปภ. สรุประยะเวลาการเข้าตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่เหมาะสม คือ ตั้งแต่เดือนธันวาคม
๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๙
๓. จากข้อสรุปเรื่องระยะเวลาการเข้าตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) บริษัทฯ ได้
ร่วมกันพิจารณาแนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) โดยการให้ผู้ตรวจสอบภายนอก
(External Auditor) เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบตามคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit
Manual) แล้ว ได้ข้อสรุป ดังนี้
๑) บริษัทฯ เห็นด้วยกับการให้ผู้ตรวจสอบภายนอก (External Auditor) เป็นผู้ดาเนินการ
ตรวจสอบ โดยสานักงาน คปภ. จะจัดทา Template ในการตรวจสอบตามคู่มือฯ โดย ผู้ตรวจสอบภายนอก
(External Auditor) จะดาเนินการตรวจสอบตาม Template ดังกล่าว และส่งผลการตรวจสอบให้กับสานักงาน
คปภ.
๒) สาหรับบริษัทฯ ขนาดเล็กที่มีความกังวลในเรื่องการใช้ External ในการตรวจสอบ เนื่องจาก
มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง สานักงาน คปภ. จะดาเนินการเข้าตรวจสอบบริษัทฯ ในส่วนนี้เอง
๓) การตรวจสอบครั้งแรกของสานักงาน คปภ. (ที่จะเริ่มตรวจสอบในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑) จะ
เป็นการตรวจสอบกระบวนหลักของบริษัท (Underwrite , Claim และระบบบัญชี) โดยจะเป็นการตรวจเพื่อให้
คาแนะนา และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
--------------------------------------------------------------------

