
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๓ รอบ ๓ เดือน ปี ๒๕๖๒                  ๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
 รอบ ๓ เดือน ปี ๒๕๖๒ 

ส ำนักงำน คปภ. ได้รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนในส่วนของส ำนักงำน คปภ. สมำคมประกันชีวิตไทยและสมำคม
ประกันวินำศไทย และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
รอบ ๓ เดือน ปี ๒๕๖๒  สรุปได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย  
เป้าประสงค์ : บริษัทประกันภัยมีควำมมั่นคง เข้มแข็งทำงกำรเงิน มีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณภำพ และเป็นที่เชื่อมั่น
ไว้วำงใจของประชำชน  

๑.๑ เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ  
 กำรด ำรงเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง ระยะที่ ๒ (RBC 2) โดยขณะนี้อยู่ระหว่ำงจัดท ำร่ำงประกำศ

ที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง โดยมีประเด็นทบทวนดังนี้  
1) สมาคมประกันชีวิตไทย ขอให้ทบทวนเรื่องการประเมินมูลค่าเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัย

เป็นประกัน (Policy loan)  
2) ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ขอให้ทบทวน เรื่อง การก าหนดค่าความเสี่ยงของพันธบัตร

รัฐวิสาหกิจประเภท ก และ ข ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ (ร้อยละ 100) ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ. ได้ก าหนดให้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ  เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าว ในวันที่ 9 เมษายน 2562 

 กำรประเมินเสถียรภำพระบบกำรเงินไทย เนื่องด้วยปัจจุบันระบบกำรเงินไทยมีควำมเชื่อมโยงกัน   
มำกขึ้น เช่น ธนำคำรพำณิชย์ที่เป็นเจ้ำของสถำบันกำรเงินและ/หรือธุรกิจประกันภัย ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อ
ธุรกิจประกันภัยและควำมเสี่ยงเชิงระบบต่อภำคกำรเงินได้ ส ำนักงำน คปภ. ธปท. และส ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ร่วมกัน
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินเสถียรภำพระบบกำรเงินไทย (Financial Stability Report : FSR) เพ่ือประเมินและติดตำม
ปัจจัยเสี่ยงในระบบกำรเงิน รวมถึงสื่อสำรให้สำธำรณชนรับทรำบถึงประเด็นควำมเสี่ยงที่ส ำคัญและผลกระทบที่อำจมีต่อ
เสถียรภำพระบบกำรเงินไทย โดยรำยงำนนี้จัดท ำเป็นประจ ำทุกปี โดยส ำนักงำน คปภ. ก ำหนดให้บริษัทประกันภัยท ำ
กำรทดสอบภำวะวิกฤตและน ำส่งรำยงำนกำรทดสอบภำวะวิกฤตภำยในสิ้นเดือนมีนำคม ๒๕๖๒ 

 สมำคมประกันวินำศภัยไทย จัดสัมมนำในหัวข้อ "Cyber & Commercial Crime Insurance" 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๒ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะควำมรู้ และก้ำวทันเทคโนโลยีและควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนไซเบอร์ เพ่ือน ำไปใช้กับองค์กรที่ท ำงำน และน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรรับประกันภัยพัฒนำผลิตภัณฑ์
ประกันภัย กำรจัดกำรสินไหมที่เก่ียวเนื่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น         

๑.๒ ยกระดับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจประกันภัย 
 ส านักงาน คปภ. ได้จัดจ้างบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นที่ปรึกษาเพ่ือด าเนิน

โครงการยกระดับการก ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล (Digital Risk Management and Governance)  
ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ประกอบด้วย 1) ผลการศึกษาหลักเกณฑ์การก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ 2) ร่าง
หลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบริษัท
ประกันภัย (IT Risk Management and Cybersecurity) ทั้งนี้ จะด าเนินการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้มีความ
เหมาะสมและบริษัทสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยจะพิจารณาข้อมูลจากการท าแบบสอบถามประกอบเป็นส าคัญและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ และขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดท าร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับ          



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๓ รอบ ๓ เดือน ปี ๒๕๖๒                  ๒ 

 

การก ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบริษัทประกันภัย 
เพ่ือให้ทราบถึงขนาด ลักษณะและความซับซ้อนของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้าน IT และ Cyber ของแต่ละบริษัทในปัจจุบัน 

 สมาคมประกันชีวิตไทย จัดสัมมนาเรื่อง “การก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับธุรกิจประกันชีวิต (Corporate 
Governance Code for the Life Insurance Industry) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ส าหรับธุรกิจประกันชีวิตและแนวทางในการบริหารจัดการสู่การเป็นบริษัทธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล ให้กับผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันชีวิตเพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง         
มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสมาคมประกันชีวิตไทย 

๑.๓ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยและยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย 
 ยกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัยให้มีความโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด      

โดยออกแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต 
นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้กรอบเดิมที่เคยเปิดรับฟังความคิดเห็นและท าความเข้าใจกับภาค
ธุรกิจ โดยมีหลักการ ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ ๑ แนวปฏิบัติในการให้บริการอย่างเป็นธรรม และมีคุณภาพของบริษัท
และผู้เสนอขายประกันภัย ด้านที่ ๒ แนวปฏิบัติในการคัดเลือกผู้เสนอขาย และช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
ด้านที่ 3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ด้านที่ 4 แนวปฏิบัติของธนาคารในการ
ให้บริการนอกสถานที่ และด้านที่ ๕  แนวปฏิบัติในการให้บริการภายหลังการขาย ซึ่งคณะกรรมการ คปภ. ได้ให้ความ
เห็นชอบแล้วในการประชุม คปภ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ 
ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีท่านบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและ       
ที่ปรึกษาการเงิน และประธานการจัดงานฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือยกระดับจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน
ประกันชีวิต แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิชาการ พัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่ง
เลขาธิการ คปภ. ได้มอบนโยบายในการยกระดับมาตรฐานพฤติกรรมทางการตลาดของธุรกิจประกันภัย โดยเน้นการพัฒนา
ช่องทางการจ าหน่าย การส่งเสริมและก ากับดูแลให้ตัวแทนประกันชีวิตมีมาตรฐานจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตต่อประชาชน และจะต้องดูแลประชาชนผู้เอาประกันภัยภายหลังที่มีการขาย เพ่ือให้ประชาชน
เกิดความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย 

 ยกระดับมำตรฐำนกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชำชนด้ำนกำรประกันภัย เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้กับประชำชน ส ำนักงำน คปภ. และระบบประกันภัยในภำพรวม โดยส ำนักงำน คปภ. ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑) จัดอบรมโครงการสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาทักษะและถอดบทเรียน   
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ณ จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาทักษะให้กับ     
ผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อของส านักงาน คปภ. ผู้บริหารและพนักงาน ส านักงาน คปภ. โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานภายนอกเข้าร่วม อาทิ ท่านอาจารย์อโนทัย อนันตชัยมนตรี ที่มาบรรยายเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ไกล่เกลี่ย นอกจากนี้ยังได้จัดเวทีเสวนาหัวข้อ        
แนวทางการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยและวิธีอนุญาโตตุลาการในประเด็นข้อพิพาทที่ส าคัญ โดยมีท่านอาจารย์  
โชติช่วง ทัพวงศ์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอุทธรณ์ ภาค 7 ท่านอาจารย์ปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ประจ าส านักประธานศาลฎีกาช่วยท างานในต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ร่วมเสวนาด้วย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๓ รอบ ๓ เดือน ปี ๒๕๖๒                  ๓ 

 

    ๒) คุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จ านวน 8 ราย เป็นตัวแทนประกันชีวิต จ านวน 6 ราย และนายหน้าประกัน
วินาศภัย จ านวน 2 ราย (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖2) โดยมีสาเหตุของการกระท าความผิดเกิดขึ้น ใน 3 ลักษณะ ดังนี้        
๑) ได้รับช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย แต่มิได้น าเงินค่าเบี้ยประกันภัยส่งให้บริษัท ๒) ปลอมลายมือชื่อ      
ในใบรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยจนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย และ ๓) ชี้ช่องให้ผู้เอาประกันภัยท าสัญญาประกันภัยโดยมิได้อธิบายเงื่อนไขตามสัญญาประกันภัย
ให้ชัดแจ้ง เพ่ือคัดกรองผู้กระท าผิดกฎหมายออกจากระบบทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพิสูจน์ยืนยัน      
จนเข้าสู่กระบวนการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย 
เป้าประสงค์ : ประชำชนมีควำมรู้ และเข้ำใจสิทธิ  สำมำรถเข้ำถึงกำรประกันภัยและเลือกใช้เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม 

๒.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย 
 ส านักงาน คปภ. ได้ร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนโครงการอบรมความรู้

ประกันภัย (Training for the trainers) อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้จะจัดขึ้นใน 10 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค        
ทั่วประเทศ โดยจัดครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน 256๒  ต่อด้วยจังหวัดนครสวรรค์ 
ชัยนาท เพชรบูรณ์ น่าน เชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม และนครศรีธรรมราช โดยจะเป็นการลงพ้ืนที่
และพบปะกับชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือให้ได้รับทราบสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ และสภาพปัญหาของการเพาะปลูกในแต่ละพ้ืนที่ 
ตลอดจนวิธีการที่เกษตรกรใช้ในการแก้ไขปัญหาเพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งได้มีการจัดท า Application “กูรู...ประกันข้าว” เพ่ือใช้ในการ
ส่งเสริมความรู้ที่เน้นการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะแสดงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ และ
เงื่อนไขต่างๆ ของการรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูล และเข้าใจในขั้นตอนการท าประกันภัยข้าวนาปีและและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ง่ายขึ้น 

 ส านักงาน คปภ. เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานเพ่ือให้ความรู้ด้านการประกันภัย 
ตลอดจนบทบาทหน้าที่ในการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระบวนการในการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย บทบาทของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยและพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 และได้มีการน าเสนอเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กรมธรรม์ประกันภัยโคนม รวมทั้งแนะน ากรมธรรม์ประกันภัย 7 บาท และกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาทพลัส ในงาน 
“มหกรรมการแสดงผลการด าเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” จัดโดย
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์        
ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่โครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง         
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการตัวอย่างในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งมอบนโยบายในการพัฒนาโครงการของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 18,000 คน ประกอบด้วยผู้แทนกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองจากทุกภาคทั่วประเทศ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้แทนของ
สถาบันการศึกษา สถาบันการเงินและสื่อมวลชน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๓ รอบ ๓ เดือน ปี ๒๕๖๒                  ๔ 

 

 ส านักงาน ได้จัดโครงการประกวดสารคดีสั้น ความยาว ๗ - ๑๒ นาที ประจ าปี 2561 ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 9 ภายใต้แนวคิด “พ.ร.บ. เคียงข้าง..ทุกการเดินทาง” โดยปีนี้ได้บูรณาการความร่วมมือกับ จส. 100    
เพ่ือเป็นการยกระดับการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย พ.ร.บ. ให้สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง
มากยิ่งขึ้นและสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประกวดจากเดิมที่ก าหนดให้เฉพาะกลุ่มนิสิต นักศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดสารคดีสั้น      
ได้ขยายไปถึงประชาชนทั่วไปด้วย โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 71 ทีม จากทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งการ
ประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เชิดพงษ์ เหล่ายนตร์ และอาจารย์บัณฑิต ทองดี สองผู้ก ากับภาพยนตร์ 
โฆษณา สารคดี รวมถึงละครทีวี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานเข้าสู่รอบแรกจ านวน 22 ทีม โดยหลักเกณฑ์
การประกวดพิจารณาจากความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นได้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และเทคนิคการสร้างสรรค์
ผลงานสารคดี แล้วจึงให้แต่ละทีมน าเสนอผลงานการประกวดเพ่ือคัดเลือกทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 ทีมสุดท้าย 
โดยได้จัดงานประกาศผลรางวัลฯ รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  ณ ส านักงาน คปภ. ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง โดยทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ทีมสวัสดีนี่เราเอง รับรางวัลชนะเลิศ  
จากเรื่อง Second Change ทีมราหูฟิล์ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเรื่อง ชีวิตหลังเฉียดตาย ทีม Fuse 
to Feel ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเรื่อง 3 ทริปเสี่ยงตาย ไม่รู้ตัวมี พ.ร.บ. ไว้อุ่นใจชัวร์ ทีม Insure info 
team และทีม Minon ได้รับรางวัลชมเชย จากเรื่อง เชื่อหรือชัวร์ และเรื่อง ปลอดภัย Safety ส่วนรางวัล Popular 
Vote ได้แก่ ทีม Minon จากเรื่อง ปลอดภัย Safety ส าหรับผลงานที่ได้รับรางวัล ส านักงาน คปภ. จะน าไปต่อยอด
ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านสื่อต่างๆ และน าใช้ใ นการรณรงค์           
ในเทศกาลต่างๆ เพ่ือสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญของการท าประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. ต่อไป 

 จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยแก่กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ 
- กลุ่มประชาชนทั่วไป  อาทิ จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในกลุ่มสาขาอาชีพ

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้น าชุมชนท้องถิ่น อบต. อบจ. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น จ านวน ๖๙ ครั้ง
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่อาสาสมัครประกันภัยใหม่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้อาสาสมัครประกันภัยมีองค์ความรู้ด้านการประกันภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงภัย 
เพ่ือให้อาสาสมัครประกันภัยสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และช่วยเหลือประชาชน ในเขตพ้ืนที่ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้เข้าอบรม
จ านวน 175 คน 

- กลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา  โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกับมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๒ แห่ง    
ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากร 
ประกันภัย จัดประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด เรื่อง “Dealing 
with Uncertainty : The Future of Insurance” ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค      
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชากา ร ได้มาร่วม
น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านการประกันวินาศภัย ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมีผลงาน      
ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ามาน าเสนอ จ านวน ๒๔ ผลงาน และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า ๒๕๐ คน  นอกจากนี้ ยังได้
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับเยาวชนนิสิต นักศึกษา   ผ่านโครงการอัจฉริยะเยาวชน
ประกันภัย ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒  
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- กลุ่มหน่วยงำนเครือข่ำย  โดยส ำนักงำน คปภ. ได้ลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU)        
ว่ำด้วยเรื่องกำรบูรณำกำรส่งเสริมควำมรู้และสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรประกันภัย กับ หอกำรค้ำจังหวัดนครรำชสีมำ ส ำหรับ
กรอบควำมร่วมมือดังกล่ำว จะมุ่งเน้นกำรส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรมในจังหวัด
นครรำชสีมำ ได้รับควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและเป็นหลักประกันควำม
มั่นคงในกำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นเครือข่ำยในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนประกันภัยไปสู่เกษตรกรและภำคส่วน
ต่ำงๆ ในพ้ืนที่จังหวัดนครรำชสีมำอย่ำงครบวงจร เมื่อวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๒ 

 จัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์อุตสำหกรรมประกันภัย โดยเข้ำร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ อำทิ งำน Money Expo Hatyai 2019  งำน Money 360 XPO 2019 และงำนสัมมนำใหญ่ประจ ำปี 
๒๕๖๑ จัดโดยสมำคมผู้สื่อข่ำวเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์เชิงรุกสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันภัยและเผยแพร่ผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย อำทิ 
ผลิตสื่อในรูปแบบ Facebook Content เพ่ือเผยแพร่ลงใน Facebook ผลิต Infographic ควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัย 

๒.๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง 
 ส านักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยพัฒนาต่อยอดจากกรมธรรม์ประกันภัยส าหรับรายย่อย 

(ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัย 100 และกรมธรรม์ประกันภัย 222 เป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม     
7 บาท ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัย ๑๐ บาท ปรับลดเบี้ยเหลือ 7 บาท และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม            
10 บาทพลัส ซึ่งเป็นการต่อยอดกลยุทธ์ Connectivity เพ่ือเชื่อมโยงระบบประกันภัยเข้ากับสินค้าอุปโภคบริโภคและ
บริการ และเป็นการเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการด้วยเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยกรมธรรม์ประกันภัย 7 บาท จะให้ความคุ้มครอง 3 กรณี 
คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูก
ฆาตกรรมลอบท าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 
บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบท าร้าย
ร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และค่าใช้จ่าย
ในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวัน
เริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จ านวน 5,000 บาท ส่วนกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาทพลัส นอกจากจะให้ความคุ้มครอง
เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัย 7 บาทแล้ว  ยังเพ่ิมเติมความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจ่ายตาม
จริงไม่เกิน 5,000 บาท ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีการจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่ อุ่นใจด้วย
ประกันภัย ๗ บาท (ไมโครอินชัวรันส์) รวมทั้งสิ้น ๕๖๘,๖๘๒ ฉบับ และมีการจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่ อุ่นใจ
ด้วยประกันภัย ๗ บาท (ไมโครอินชัวรันส์) รวมทั้งสิ้น 65,560 ฉบับ 

 นายทะเบียนได้เห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันภัยการประกันภัยพืชผลล าไยจากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีฝนแล้ง 
(ตรวจวัดด้วยดาวเทียม) ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และเบี้ยประกันภัย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 
มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2565 ส าหรับรูปแบบการรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยการประกันภัย
พืชผลล าไยจากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีฝนแล้ง (ตรวจวัดด้วยดาวเทียม) ส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เบื้องต้นบริษัทฯ 
จะเริ่มรับประกันภัยใน 24 อ าเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพ้ืนที่เป้าหมาย 100,000 ไร่ (จากพ้ืนที่เพาะปลูก       
ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร่) โดยเริ่มจ าหน่ายกรมธรรม์ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 
เป็นระยะแรก เพ่ือให้ความคุ้มครองภัยภาวะฝนแล้งที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชล าไยในช่วงเดือนมีนาคม - 
เมษายน 2562 เนื่องจากพืชผลล าไยเป็นพืชผลยืนต้น และต้องการน้ าในช่วงของการออกดอกเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์
ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน โดยเกษตรกรผู้เพาะปลูกล าไยที่กู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๓ รอบ ๓ เดือน ปี ๒๕๖๒                  ๖ 

 

(ธกส.) ที่มีวงเงินกู้ทุกๆ 10,000 บาท สามารถขอเอาประกันภัยได้ 1 หน่วย โดยมีเบี้ยประกันภัย จ านวน 299 บาท ต่อ
การให้ความคุ้มครอง 1 หน่วย ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2,100 บาท แบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 ส่วน คือ กรณีการเกิด
ภาวะฝนแล้งต่อเนื่องเกินกว่าดัชนีฝนแล้ง ได้รับเงินชดเชย จ านวน 900 บาท และกรณีการเกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื่อง
เกินกว่าค่าดัชนีฝนแล้งขั้นสูง ได้รับเงินชดเชย จ านวน 1,200 บาท ซึ่งเงินชดเชยเมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกิน 2,100 บาท 
ทั้งนี้ หากพ้ืนที่เอาประกันภัยเกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื่อง (มีจ านวนวันที่ฝนไม่ตกหรือฝนตกน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรต่อวัน
ติดต่อกัน) มากกว่าจ านวนวันที่ก าหนดเป็นดัชนีฝนแล้งหรือดัชนีฝนแล้งขั้นสูง บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกร
ผ่านบัญชี ธกส. 

๒.๓ ส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
 ส่งเสริมพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยและส่งเสริมกำรเข้ำถึงระบบประกันภัย โดยส ำนักงำน คปภ. ได้จัด

ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำและปรับปรุงสัญญำประกันภัยสุขภำพ เมื่อวันที่ ๔ มีนำคม ๒๕๖๒ เพ่ือปรับปรุงกรมธรรม์
ประกันสุขภำพมำตรฐำนให้สอดคล้องกับวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสร้ำงควำมเข้ำใจถึงแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับสัญญำประกันภัยสุขภำพ ทั้งในเรื่องกำรพิจำรณำรับประกันภัย กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน และกำรตีควำมตำม
เงื่อนไขควำมคุ้มครองให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งระบบประกันภัย รวมทั้งได้น ำเรื่องดังกล่ำวมำก ำหนดเป็นหัวข้อ ส ำหรับ
กำรประชุมกลุ่มย่อย “ยกระดับกำรก ำกับประกันสุขภำพสู่อนำคตที่ยั่งยืน” ในงำนกำรประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำร
ประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่ำงศึกษำเพ่ือจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบบ ำนำญ (Annuity) เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 

 สมำคมประกันชีวิตไทย มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำนพัฒนำหลักสูตรกำรประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์      
ในกำรเขียนต ำรำกำรประกันชีวิต พร้อมผลักดันเข้ำบรรจุในหลักสูตรกำรศึกษำ หรือเป็นหนังสืออ่ำนเสริมทุกระดับชั้นเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ : บริษัทประกันภัยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันพร้อมรับสภำพแวดล้อมที่มีควำมเป็นพลวัตรสูง 

๓.๑ เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 ด าเนินโครงการ “Insurance Regulatory Sandbox” โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ผู้เข้าร่วมการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส าหรับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒        
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สรุปได้ดังนี้ 

(๑) รับทราบผลการทดสอบและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ Muang Thai iDrive ที่ด าเนินการทดสอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการทดสอบ Mobile Application เพ่ือน าข้อมูลสถิติที่ได้มาจัดกลุ่มลูกค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรถยนต์ โดยบริษัทฯ จะได้น าข้อมูลไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีความเหมาะสมก่อนน ามาขอรับความ
เห็นชอบจากส านักงาน คปภ. ต่อไป 

(๒) เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการทดสอบโครงการ Milky Way ขอขยายระยะเวลาการทดสอบออกไป
อีก ๑ ปี เนื่องจากผลการทดสอบยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพราะมีจ านวนกรมธรรม์ไม่เพียงพอส าหรับการจัดเก็บ
ข้อมูลทางสถิต ิ

(๓)  เห็นชอบโครงการอบรมต่ออายุตัวแทน/นายหน้า Online ให้ท าการทดสอบใน Insurance 
Regulatory Sandbox 

ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทประกันภัยที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๒๕ โครงการ คณะกรรมการฯ ให้เข้า
ทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox ๖ โครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบใน Insurance Regulatory 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ ๓ รอบ ๓ เดือน ปี ๒๕๖๒                  ๗ 

 

Sandbox ๕ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ มี ๑ โครงการที่ขอขยายระยะเวลา           
การทดสอบออกไปอีก ๑ ปี เนื่องจากผลการทดสอบยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพราะมีจ านวนกรมธรรม์ไม่เพียงพอ
ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ และมี ๑ โครงการที่ด าเนินการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่าง       
น าข้อมูลไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีความเหมาะสมก่อนน ามาขอรับความเห็นชอบจากส านักงาน คปภ. ต่อไป 

๓.๒ พัฒนาการก ากับและกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 พัฒนาระบบการขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ( I-SERFF) ให้เป็นไป

ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระดับเคร่งครัด ซึ่งโครงการนี้  ส านักงาน คปภ. ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่  
ปี ๒๕๖๐ โดยเริ่มจากการประกันชีวิต ต่อด้วยการประกันวินาศภัย โดยในปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยยื่นขอรับ
ความเห็นชอบกรมธรรม์แบบเดิมคู่ขนานกับระบบ I-SERFF ซึ่งคาดว่า จะเริ่มใช้ระบบจริงในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
แต่ในส่วนของบริษัทประกันชีวิต ส านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการหารือกับบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพ่ือขอทราบความ
ต้องการ ปัญหาและอุปสรรค และหาทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 

 จัดตั้งคณะท างานกลั่นกรองเกี่ยวกับการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย จ านวน ๖ คณะ ประกอบด้วย 
๑) คณะท างานพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ประกันภัย สัญญาประกันภัย และเอกสารประกอบการเสนอขาย       
๒) คณะท างานพิจารณาก าหนดกรอบมาตรฐานการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและก าหนดมาตรฐาน การท า Profit 
Test ๓) คณะท างานศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล (PAR Product) ๔) คณะท างานย่อย
พิจารณามาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (IFRS 17) ๕) คณะท างานย่อยศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน
สุขภาพ และ ๖) คณะท างานย่อยศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบการลงทุน Unit-Linked 

๓.๓ ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน 
 สร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยกับหน่วยงำนก ำกับดูแลในต่ำงประเทศ  

โดยได้มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
๑) คณะผู้แทนจากกรมสิทธิมนุษยชน กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะผู้บริหาร

และเจ้าหน้าจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานการชดใช้เยียวยาผู้เสียหาย         
ที่ประสบภัยจากรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมรับฟังบรรยายบทบาท
ภารกิจของส านักงาน คปภ. การดูแลคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนด้านการประกันภัย และเยี่ยมชมศูนย์บริการประชาชนด้านการประกันภัย สายด่วน คปภ. 1186 ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562     
ณ ส านักงาน คปภ. 

๒) เข้าร่วมการประชุม Insurance and Financial Practitioners Association of Singapore 
(IFPAS) จัดโดยหน่วยงาน The Premier Association for Financial Practitioners เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒         
ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยการประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงาน องค์กร สมาคมบริษัทต่างๆ ในภาคการเงิน 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาภาคการเงินที่มีเสถียรภาพในยุคปัจจุบันและใน
อนาคต การพัฒนาภาคการเงินที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคม ซึ่งการประชุมดังกล่าว จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในระบบภาคการเงิน รวมทั้งภาคประกันภัยโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาภาคประกันภัยที่ทันสมัยของ
ประเทศสิงคโปร์  นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้เข้าร่วมการประชุมกับบริษัท PricewaterhouseCoopers และ 
Sompo Insurance Singapore ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
ด้านการพัฒนาธุรกิจประกันภัยของประเทศสิงคโปร์ และน ามาประยุกต์ใช้กับการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของไทย
อย่างเหมาะสมต่อไป 
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๓) เข้าร่วมการประชุม the Joint Conference on Synergies between Insurance and Pensions ใน
ระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2562 ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก จัดโดยสมาคมหน่วยงานก ากับธุรกิจ
ประกันภัยนานาชาติ (The International Association of Insurance Supervisors : IAIS) องค์การระหว่างประเทศของ
หน่วยงานก ากับดูแลกองทุนบ านาญ (The International Organization of Pension Supervisors: IOPS) และองค์การ      
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development : 
OECD) โดยมีธนาคารแห่งชาติสโลวะเกีย (The National Bank of Slovakia : NBS) เป็นเจ้าภาพในการประชุม มีผู้เข้าร่วม
ประชุมมากกว่า 130 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในประเด็นที่หน่วยงานก ากับดูแลภาคการเงินและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ก าลังให้ความสนใจ อาทิเช่น การลงทุน
ในกิจการที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และความท้าทายในการก ากับดูแลธุรกิจภายใต้บริบทใหม่ นอกจากนี้ ยังได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานก ากับดูแลในหลายประเทศ รวมถึง Mr. Klime Poposki ประธานกรรมการบริหาร 
Insurance Supervisory Agency, Republic of North Macedonia เกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจประกันภัยในยุโรป แนวทาง    
การก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ซึ่งประเทศ North Macedonia มีการจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เป็นอิสระ   
แยกออกจากภาคการเงินอ่ืน รวมถึงได้หารือแนวทางยกระดับความร่วมมือ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลในการก ากับดูแลและ     
การส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการประกันภัย 

 สมาคมประกันชีวิตไทย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) กับสมาคมประกันชีวิตอินโดนีเซีย    
(Indonesia Life Insurance Association : AAJI)  เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต 
รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและพัฒนาการให้บริการที่ดีต่อผู้เอาประกันภัย เพื่อให้ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบ
องค์การการค้าโลกและกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความช านาญซึ่งกันและกัน
ในการสนับสนุนส่งเสริมข้อมูลในด้านต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัย 
เป้าประสงค์ : ระบบประกันภัยมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำธุรกิจประกันภัย 

๔.๑ พัฒนาและยกระดับการก ากับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ 
 พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบุคลากร

ประกันภัยทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) 
(Thailand Insurance Leadership Program) และได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ และศักยภาพส าหรับ
พนักงานใหม่” ให้กับพนักงานใหม่จ านวน 70 คน ระหว่างวันที่ 14 - 30 มกราคม 2562  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านการ
ประกันภัยและทักษะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแชร์ประสบการณ์การท างานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจาก
ท่านศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ หรือ Institute of Research and 
Development for Public Enterprises (IRDP) เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ส านักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก  

 สร้างมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรประกันภัย เช่น สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดอบรมหลักสูตร
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ ๓ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการรับประกันภัยรถยนต์ของบริษัท
ประกันภัยมีความรู้และความเข้าใจในหลักพ้ืนฐานการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
กับการปฏิบัติงานของตนเอง ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  นอกจากนี้ สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ส านักงาน คปภ. และมหาววิทยาลัยมหิดล จัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ
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ธุรกิจประกันภัยของผู้พิจารณารับประกันภัย และผู้พิจารณาสินไหมทดแทน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์มาตรฐาน
อาชีพ ก าหนดวิธีการประเมินและสร้างเครื่องมือ 

 ให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรประกันภัยและนิสิตนักศึกษา อาทิ สมาคมประกันชีวิตไทยจัดกิจกรรมมอบ
ทุนการศึกษาหรับนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนวิชาด้านการประกันภัยในระดับดีเป็นประจ าทุกปี 

๔.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย 
 จัดให้มีเวทีในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำในระบบประกันภัย ผ่ำนกำร 

- จัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรประกันภัย ประจ ำปี ๒๕๖๒ (CEO Insurance Forum 2019) 
ภำยใต้แนวคิด “การยกระดับประกันสุขภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพ่ือเป็นเวทีในกำรสื่อสำรนโยบำยกำรพัฒนำระบบ
ประกันภัยไทย แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์ ระหว่ำงผู้บริหำรระดับสูงของส ำนักงำน คปภ.      
ภำคธุรกิจประกันภัย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้จัดให้มีกำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมควำมคิดเห็น ๒ กลุ่มคือ     
กลุ่มที่ ๑ หัวข้อ    “ ยกระดับการก ากับการประกันภัยสุขภาพสู่อนาคตท่ียั่งยืน ” และกลุ่มที่ ๒ หัวข้อ    “ กรอบแนวทาง    
การป้องกันและป้องปรามการฉ้อฉลในการประกันภัยสุขภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 2๙ มีนาคม 256๒ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี    
โฮเทล กรุงเทพฯ 

- จัดประชุมสัมมนำวิชำกำรด้ำนกำรประกันภัย (Thailand Insurance Symposium) ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
ภายใต้แนวคิด “Proactive InsurTech for National Sustainability” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ประกันภัย การพัฒนาเทคโนโลยีให้กับบุคลากรประกันภัย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน      
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย และเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประกันภัยมาเชื่อมโอกาสธุรกิจประกันภัย   
ในยุคดิจิทัล โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมคอนราด  

๔.๓ เสริมสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประกันภัย 
 ส านักงาน คปภ. ได้พัฒนา Application ส าหรับการแจ้งเคลมประกันรถยนต์ ภายใต้ชื่อ “Me 

Claim”  ซึ่งเป็น Application กลางให้ประชาชนสามารถแจ้งทั้งบริษัทประกันภัยและเจ้าหน้าที่ต ารวจเมื่อเกิดเหตุรถ
ชนได้       ใน Application เดียว โดยเป็นการน าระบบเทคโนโลยีประกันภัยเข้ามาช่วยลดปัญหาจราจรบนท้องถนน
และยังเป็นการต่อยอดโครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” และยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่
ต้องการให้มีมาตรการช่วยแก้ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน และยังเป็นการเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัยอีกด้วย 

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ศูนย์ Center of InsurTech, Thailand : CIT สมาคมฟินเทค ประเทศไทย และมีเดียพาร์ทเนอร์จาก 
Startup Thailand จัดโครงการประกวด InsurTech Ignite Hackathon #2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วงการ InsurTech Startup พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของกลุ่ม InsurTech นอกจากนี้ 
ยังมีการเสวนาหัวข้อ “โอกาสของ InsurTech ในยุค Thailand 4.0” รวมทั้งค้นหาและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ Startup ด้านเทคโนโลยี และกลุ่มนักศึกษาและผู้สนใจได้คิดค้นและน าเสนอแนวคิดด้านเทคโนโลยีที่สามารถ
พัฒนาและน าไปใช้ได้จริงในอนาคต ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่ารวม 180 ,000 บาท เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2562 ณ ชั้น 10 อาคาร Knowledge Exchange (KX) 

 ส านักงาน คปภ. จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยพื้นฐานส าหรับ Startup หลักสูตร Panorama 
Motor Insurance for Startup ที่มุ่งเน้นไปที่การประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ 
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ส านักงาน คปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่ม Startup กลุ่มนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
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(Product Development) และกลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี (Developer) ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประกันภัย
รถยนต์ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปสร้าง “ไอเดีย” หรือ “นวัตกรรม” ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีการประกันภัยรถยนต์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงน าเทคโนโลยีมาพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมการประกันภัย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
อุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งจากส านักงาน 
คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ความรู้ 

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันวินาศภัย” ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันวินาศ
ภัยแล้ว เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

  สมาคมประกันชีวิตไทยได้จัดสัมมนาบรรยายความรู้ เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันชีวิตเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สมาคมประกันชีวิตไทย 

๔.๔ ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง 
 การจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยประมง จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกที่สร้างความเสียหายแก่

ชาวประมงเป็นอย่างมาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จึงได้มีนโยบายให้ส านักงาน คปภ. จัดท ารูปแบบการประกันภัย      
เพ่ือช่วยบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติให้กับชาวประมงทั้งความเสียหายต่อตัวเรือประมง และการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตของชาวประมงและลูกเรือประมง ส านักงาน คปภ. จึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดท าการประกันภัยประมง เพ่ือรองรับ
นโยบายรัฐบาล โดยแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือหารือแนวทาง การจัดท าประกันภัยประมง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน และได้มีการประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีความคุ้มครอง
เรือประมง ชาวประมงและลูกเรือประมงเพ่ิมเติมจากระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร            
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือชาวประมงที่ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  โดยจะคุ้มครองตัวเรือทั้งกรณีเรือเสียหาย กรณีเรือจม
และกู้ขึ้นมา กรณีเรือสูญหาย/เสียหายหมด และชดเชยเจ้าของเรือหรือลูกเรือประมงกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ซึ่งการ
ให้ความคุ้มครอง โดยอ้างอิงระเบียบดังกล่าวจะท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าเสียหายของบริษัท
ประกันภัยและส่งผลให้อัตราเบี้ยประกันภัยลดต่ าลงได้ ขณะนี้ส านักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัท 
ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) อยู่ระหว่างจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของการประมง
ไทย ซึ่งในอนาคตอาจจะสามารถขยายผลต่อไปยังการรับประกันภัยประมงประเภทสัตว์น้ าได้ และท าให้เกิดความ
ช่วยเหลือชาวประมงในด้านอ่ืนๆ ได้มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  

๔.๕ เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก ากับ 
 ผลักดันกำรปรับปรุงกฎหมำยแม่บทด้ำนกำรประกันภัย  โดยแบ่งกลุ่มตำมเนื้อหำบทบัญญัติที่มี

ควำมเกี่ยวข้องกันออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มบทบัญญัติท่ีมุ่งเน้นให้ควำมคุม้ครองประชำชนโดยตรง  
กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มบทบัญญัติเก่ียวกับกำรเสริมเสถียรภำพและควำมม่ันคงของบริษัท 
กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มบทบัญญัติเก่ียวกับกำรส่งเสริมกำรควบโอนกิจกำรและควำมรับผิดของกรรมกำรและ

ผู้มีอ ำนำจในกำรจัดกำร 
ซึ่งร่างกฎหมาย กลุ่มที่ 1 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมี

ผลบังคับใช้ ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ส าหรับกลุ่มที่ 2 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
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เห็นชอบในหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
กลุ่มท่ี 3 อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการต่อไป 

 ส ำนักงำน คปภ. ได้จัดสัมมนำโครงกำรท ำควำมเข้ำใจหลักกำรของร่ำงกฎหมำยแม่บทด้ำนกำรประกันภัย 
(กลุ่ม ๑) ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 
กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำประมำณ ๓๗๐ คน โดยประกอบไปด้วยผู้แทนจำกสมำคมธุรกิจประกันภัย บริษัท
ประกันภัย ตัวแทนและนำยหน้ำประกันภัย ผู้ประเมินวินำศภัย และบริษัทที่ปรึกษำกฎหมำยและบัญชี 

 ส ำนักงำน คปภ. ได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติประกันภัยทำงทะเล ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้ให้ควำม
เห็นชอบในหลักกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 การเข้ารับการประเมินภาคการเงิน สาขาการประกันภัย (Financial Sector Assessment Program 
– FSAP) โดยส านักงาน คปภ. ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยมาอย่างต่อเนื่องในการเข้ารับ         
การประเมิน โดยการปรับปรุงกฎกติกาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งประชุมท าความเข้าใจกับภาคธุรกิจ
ประกันภัยไทย  ซึ่งคณะผู้ประเมินภาคการเงินจาก World  Bank และ IMF ได้เข้ามาประเมินมาตรฐานการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles : ICPs) ๒๖ ข้อกับหน่วยงานก ากับดูแลและผู้มีส่วนได้เสีย ระหว่างวันที่ 
๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งทางคณะผู้ประเมินได้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย   
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การเงิน ภาคเอกชน และบริษัทประกันภัย เกี่ยวกับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ตลาดประกันภัยในประเทศไทย 
รวมถึงมุมมองกฎระเบียบและการก ากับดูแล ซึ่งมีผลการประเมินเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการว่า ระบบการก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยของไทยผ่านการประเมินตาม ICPs ทุกข้อ ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด ๒๖ ข้อ และได้คะแนนอยู่ในระดับดี
เทียบชั้นประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งนี้ ผลการประเมินอย่างเป็นทางการจะทราบในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 
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