ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ
สาหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)
พ.ศ. 2562
--------------------------------------------------ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สานักงาน คปภ.)
ได้มปี ระกาศสานักงาน คปภ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การให้บริการสาหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถทดสอบนวัตกรรม โดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริง ภายในสภาพแวดล้อม
และการให้บริการที่จากัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่พิจารณากาหนดหรือแก้ไขปรับปรุงให้ยืดหยุ่น
ตามความจาเป็น อีกทั้งเป็นการยกระดับการกากับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่
เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล เพื่อให้บริษัทประกันภัยและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์
และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้
สานักงาน คปภ. เห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการ
ทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) (FinTech Firms) และผู้ประกอบธุรกิจที่มีความชานาญ
ด้านเทคโนโลยี (Technology Firms) เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนหลักในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านการ
ประกันภัยทั่วโลก จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยี
มาสนับสนุนการให้บริการสาหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) ให้มีความยืดหยุ่น และ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งสองกลุ่มนี้ สามารถเข้ามาทาการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
เพื่อนาเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจประกันภัย ระบบการทางานของบริษัทประกันภัย และ/หรือ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย รูปแบบใหม่ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ประกอบกับควรสนับสนุนให้มีการทดสอบนวัตกรรมก่อน
มีการนาไปใช้จริง โดยการมี Sandbox ของตนเอง (Own Sandbox) มีกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม
และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 20 (2) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 เลขาธิการจึงให้ยกเลิกประกาศสานักงาน คปภ. เรื่อง แนวทางการ
เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสาหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance
Regulatory Sandbox) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และให้ใช้แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรม
ที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสาหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) ตามที่
แนบท้ายประกาศนีแ้ ทน
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๖2

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสาหรับธุรกิจ
ประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)
--------------------------------------------------การขอเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสาหรับธุรกิจ
ประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ดังต่อไปนี้
คานิยาม
“บริษัทประกันภัย” หมายความว่า
(1) บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และ
หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือ
(2) บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
“นายหน้าประกันภัย” หมายความว่า
(1) นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
หรือ
(2) นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย
“สานักงาน คปภ.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
“Insurance Regulatory Sandbox” หมายความว่า การทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมา
สนับสนุนธุรกิจประกันภัย โดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริง ภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จากัด
โดยการทดสอบอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
“Own Sandbox” หมายความว่า การทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุนธุรกิจ
ประกันภัย โดยการให้บริการแก่ผู้บริโภคจริง ภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จากัด โดยการทดสอบ
อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ทาการทดสอบเอง

-22. กลุ่มผู้สมัคร
(1) บริษัทประกันภัย
(2) นายหน้าประกันภัย
(3) ผู้ป ระกอบธุรกิจเกี่ย วกับการนาเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้ บริการทางการเงิน
(Financial Technology : FinTech) (FinTech Firms) หรือผู้ประกอบธุรกิจที่มีความชานาญด้านเทคโนโลยี
(Technology Firms) หรือหน่วยงานที่มีความชานาญด้านเทคโนโลยี ที่สนใจจะเสนอนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยี
ใหม่มาใช้ในธุรกิจประกันภัย
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) มี ท รั พ ยากรด้ า นเงิ น ทุ น ระบบงาน และบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะให้บริการได้อย่างเหมาะสม
(2) มีการกาหนดกรอบ ขอบเขตในการทดสอบ รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการนานวัตกรรม
มาทดสอบอย่างชัดเจนและมีความประสงค์ต้องการนานวัตกรรมนั้น มาเสนอให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย
หลังจากผ่านการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
(3) มีผลการศึกษาที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของนวัตกรรมที่จะนามาทดสอบ รวมถึงศึกษา
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบ พร้อมมีแผนการจัดการความเสี่ยงนั้น
(4) มีแผนรองรับการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ทั้งกรณีผู้สมัครประสบ
ความสาเร็จ และกรณีผู้สมัครไม่ประสบความสาเร็จ
4. ประเภทของธุรกรรมที่สามารถนามาทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
ประเภทของธุรกรรมที่เข้า ทาการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox ต้องมี
ลักษณะ ดังนี้
(๑) เป็นนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาใช้ทดสอบซึ่งเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมที่
จาเป็นต้องทาการทดสอบร่วมกัน หรือ
(๒) เป็นกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงที่จะขัดหรือแย้งกับกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ก ารกากับ
ดูแลของสานักงาน คปภ. หรือ
(๓) เป็ น ธุ ร กรรมที่ อ าจกระทบต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ความมั่ น คงหรื อ ความเชื่ อ มั่ น ของบริ ษั ท
ประกันภัยหรืออุตสาหกรรมประกันภัย
5. ขั้นตอนการสมัครและกรอบระยะเวลาการพิจารณา
ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่แนบท้าย
การเข้าร่วมโครงการนี้ต่อสานักงาน คปภ.
เมื่อส านั กงาน คปภ. พิ จารณาคุณสมบั ติเบื้ องต้นแล้ ว จะเรี ยกให้ ผู้ สมั ครเข้าเสนอแผนการ
ทดสอบ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการ ขั้นตอน ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และแผนรองรับการออกจาก Insurance
Regulatory Sandbox ทั้งในกรณีที่การทดสอบประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ ทั้งนี้ สานักงาน
คปภ. จะแจ้งผลการพิจารณาภายในหกสิบวันทาการ
6. ระยะเวลาการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการทดสอบให้
โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องยื่นขออนุญาต ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันทาการ ก่อนถึงวันครบกาหนด พร้อม
ชี้แจงเหตุผล และระยะเวลาที่ต้องการขอขยาย

-37. การดาเนินการในระหว่างการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
ในระหว่างการทดสอบผู้สมัครต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) การคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้สมัครต้องมีมาตรการในการดูแลผู้เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจ
และต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าเป็นการทดสอบในโครงการ Insurance Regulatory Sandbox
(ข) ผู้เอาประกันภัยยินยอมที่จะใช้นวัตกรรมที่นามาทดสอบ
(ค) มีช่องทาง และมาตรการในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ง) มีแผนการชดเชยให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากความผิดพลาดของ
การทดสอบ
(2) การบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้สมัครต้องมีระบบการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ รวมถึงการดูแลรักษาความ
ปลอดภั ย ของระบบงานและข้ อ มู ล (Confidentiality) ความถู ก ต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้ ข องระบบงานและข้ อ มู ล
(Integrity) ความพร้อมใช้ของระบบงาน (Availability) ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)
(3) การจัดส่งรายงาน
ผู้สมัครต้องจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องต่อสานักงาน คปภ. ตามรูปแบบและระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน
(4) การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ ส มั ค รต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ กฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
8. การพิจารณาการกากับดูแลให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจาเป็นแล้วแต่กรณี
ในการทดสอบหากมีประกาศนายทะเบียน คาสั่งนายทะเบียน ประกาศสานักงาน คปภ. หรือ
ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดที่อยู่ในอานาจของเลขาธิการ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทดสอบ ผู้สมัครอาจขอผ่อนผันการ
ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศหรือคาสั่งนั้นต่อนายทะเบียนหรือสานักงานดังกล่าวที่
ไม่มีนัยสาคัญได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะดาเนินการไม่ได้จนกว่านายทะเบียน หรือสานักงาน คปภ. จะได้ออกประกาศ
หรือคาสั่ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ปฏิบัติเป็นการเฉพาะได้
ในกรณีที่การทดสอบมีประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการทดสอบ ผู้สมัครอาจขอผ่อนผันการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศดังกล่าวที่ไม่มีนัยสาคัญได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะดาเนินการไม่ได้จนกว่าคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจะได้ออกประกาศเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox
ปฏิบัติเป็นการเฉพาะได้

-49. การออกจาก Insurance Regulatory Sandbox
(1) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการทดสอบตามข้อ 6.
(2) ผู้สมัครออกจาก Insurance Regulatory Sandbox เนื่ อ งจากการทดสอบประสบ
ความสาเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ กาหนดไว้ ใ นแผนการทดสอบ
(3) ผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะออกจาก Insurance Regulatory Sandbox
(4) สานักงาน คปภ. ให้ออกจากการทดสอบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ ส มั ค รหรื อ ส านั ก งาน คปภ. พบหรื อ ได้ รั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ บกพร่ อ งจาก
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการดาเนินงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่สามารถแก้ไขได้
(ข) ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันกับสานักงาน คปภ. ในระหว่างการอยู่ใน
Insurance Regulatory Sandbox
ในกรณีทผี่ ู้สมัครออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ตามข้อ 9 (3) หรือ(4) ผู้สมัคร
ต้องดาเนินการ ดังนี้
(1) หยุดการนาเสนอหรือให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยรายใหม่ และหยุดการให้บริการเพิ่มเติม
แก่ผู้เอาประกันภัยรายเดิมนอกเหนือจากที่ได้ดาเนินการอยู่เดิม
(2) แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบก่อนที่จะยุติการให้บริการ และต้องคานึงถึงสิทธิของผู้บริโภค
(3) รายงานผลการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง (4) (ก) หรือ (ข) ให้สานักงาน คปภ. ทราบ
ภายใน สามสิบวันนับจากวันที่ผู้สมัครยุติการทดสอบ
10. การทดสอบใน Own Sandbox
กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะทดสอบธุรกรรมที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน คปภ. และ
เป็นนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจประกันภัย แต่มีลักษณะนอกเหนือจากที่เข้าทดสอบใน
Insurance Regulatory Sandbox ตามที่ระบุในข้อ 4 ผู้สมัครควรทดสอบนวัตกรรมดังกล่าวใน Own
Sandbox ของผู้สมัคร ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีกฎหมายกาหนดให้ต้องแจ้งให้ทราบ จดทะเบียน หรือขอใบอนุญาต
ก่อนการประกอบธุรกิจ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย
(๑) ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมการทดสอบใน Own Sandbox จะต้องดาเนินการแจ้งกรอบ
การทดสอบ ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตในการทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และแนวทางการเตรียม
ความพร้อมในการออกจาก Own Sandbox รวมถึง ผลการศึกษาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบ
พร้อมแผนการจัดการความเสี่ยง ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท มายังสานักงาน คปภ. ก่อน
เริ่มทาการทดสอบ
(๒) ในระหว่างการทดสอบใน Own Sandbox ผู้สมัครต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) การคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้สมัครต้องมีมาตรการในการดูแลผู้เอาประกันภัย ดังต่อไปนี้
๑) ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจ
และต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่าเป็นการทดสอบในโครงการ Own Sandbox
๒) ผู้เอาประกันภัยยินยอมที่จะใช้นวัตกรรมที่นามาทดสอบ
๓) มีช่องทาง และมาตรการในการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๔) มีแผนการชดเชยให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากความผิดพลาด
ของการทดสอบ

-5(ข) การบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้สมัครต้องมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ รวมถึงการดูแลรักษาความ
ปลอดภั ย ของระบบงานและข้ อ มู ล (Confidentiality) ความถู ก ต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้ ข องระบบงานและข้ อ มู ล
(Integrity) ความพร้อมใช้ของระบบงาน (Availability) ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Risk) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)
(ค) การจัดส่งรายงาน
ผู้สมัครต้องจั ดส่งรายงานผลการทดสอบนวัตกรรมต่อส านักงาน คปภ. ทุก ไตรมาส
ภายในสิบห้าวันหลังจากวันสิ้นไตรมาส โดยรายงานจะต้องประกอบด้วย ผลการทดสอบตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
ที่กาหนด ประเด็นเรื่องร้องเรียน แนวทางและการเตรียมความพร้อมสาหรับการให้บริการในวงกว้าง และ
กาหนดระยะเวลาการออกจาก Own Sandbox
(ง) การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ ส มั ครต้ องปฏิ บั ติ ตามกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง อาทิ กฎหมายว่ าด้ วยธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Insurance Regulatory Sandbox
รายละเอียดของผู้สมัคร
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, จานวนคน)
8.ประสบการณ์ในการพัฒนานวัตกรรมที่นา
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสาหรับธุรกิจ
ประกันภัย
9.ประสบการณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
- การเข้าโครงการ Accelerator, Incubator
- การเข้า Pitching ในงาน Event ต่างๆ
- การรับรางวัล โปรดระบุ
10.งบประมาณของแผนการทดสอบ
11. แหล่งที่มาของเงินทุน

รายละเอียดของนวัตกรรมที่จะขอเข้าทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox
1.ชื่อของนวัตกรรม
2. ประเภทธุรกรรมของนวัตกรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
3.รายละเอียดและลักษณะของนวัตกรรม
4.เทคโนโลยีที่นามาใช้
5.ต้นทุนประมาณการที่ใช้ในการทดสอบ
5.1 ต้นทุนด้านเทคโนโลยี
5.2 อื่นๆ
6.ประโยชน์ที่จะได้รับ
6.1ประโยชน์ต่อผู้ทดสอบ
6.2ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย
6.3ประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย
7.เหตุผลและความจาเป็นในการเข้าร่วม Insurance Regulatory
Sandbox เช่น มีอุปสรรคด้านกฎหมาย ต้องการทดสอบตลาด เป็นต้น
8. ขอบเขตการทดสอบ
8.1 ผู้เอาประกันภัย (กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย)
8.2 ปริมาณธุรกรรม (จานวนธุรกรรม หรือมูลค่าธุรกรรมรวม)
8.3 ระยะเวลาการทดสอบ
8.4 อื่นๆ
9.กระบวนการควบคุมเพื่อให้ปฏิบัติได้ตามขอบเขตการทดสอบ
10. เป้าหมายของการทดสอบ และตัวชี้วัด
11. มาตรการการคุม้ ครองผู้บริโภค
11.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้เอาประกันภัย
11.2 วิธีการรักษาข้อมูลและความลับของผู้เอาประกันภัย
11.3 ช่องทางการสื่อสารกับผูเ้ อาประกันภัย
11.4 ช่องทางและกระบวนการการแจ้งเรื่องร้องเรียน
11.5 แผนการชดเชยให้ผู้เอาประกันภัย กรณีเกิดความผิดพลาดใน
การทดสอบ
12. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ระหว่างการทดสอบ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงนั้น)
13. การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกรณีที่ระบบสารสนเทศของผู้สมัครได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล โปรดระบุรายละเอียดของมาตรฐานพร้อมทั้งชี้แจง
ขอบเขตที่ได้รับการรับรอง
14. แผนรองรับการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox
14.1 กรณีการทดสอบประสบความสาเร็จ
14.2 กรณีการทดสอบไม่ประสบความสาเร็จ

ข้อกฎหมายและ/หรือหลักเกณฑ์การกากับดูแลของสานักงาน คปภ.ที่เกี่ยวข้อง
1. หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ตอ้ งการขอผ่อนผัน พร้อมระบุ
เหตุผลความจาเป็น
2. การสนับสนุนด้านอื่นๆจากสานักงาน คปภ.

ประทับตราสาคัญ (ถ้ามี)

ลงชื่อ ............................................... กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
วันที่ ....................................................................

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ให้บริการสาหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)
1. แผนการทดสอบนวัตกรรม อันประกอบด้วย
- วัตถุประสงค์ของการทดสอบ
- ขอบเขตในการทดสอบ
- ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการทดสอบ
- ผลการศึกษาที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของนวัตกรรมที่จะนามาทดสอบ
- ผลการศึกษาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบ พร้อมแผนการจัดการความเสี่ยงนั้น
- แผนรองรับการออกจาก Insurance Regulatory Sandbox ทั้งกรณีประสบความสาเร็จ
และไม่ประสบความสาเร็จ
2. เอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน

