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ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.)
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ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.)

ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมี
บทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้
ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน

คุ้มครองสิทธิประโยชน์และให้
ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง
การประกันภัย

ก ากับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มี
ความเข้มแข็งมั่นคง
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การก ากับธุรกิจและการลงทุน



Your Heading LOGOความพร้อมของ Digital Transformation ของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย
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Your Heading LOGOความพร้อมของ Digital Transformation ของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย
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Your Heading LOGOความพร้อมของ Digital Transformation ของอุตสาหกรรมประกนัภยัไทย

1. การขาย/ช่องทางจ าหน่าย
3. การตลาด 5. การบริการลกูค้า

4. การรบัประกนัภยั2. ผลิตภณัฑ์
6. การเรียกร้องความเสียหาย 8. การปฏิบติัตามกฎระเบียบ

9. อ่ืนๆ7. การจ่ายสินไหม

Now

ภายใน/ก่อนปี พ.ศ. 2564 ภายใน 2-3 ปี ภายใน 3-5 ปี ยงัไม่มีแผน อาจพิจารณาในอนาคต

ห่วงโซ่มลูค่าประกนัภยั

การน ามาใช้ (Adoption)

Soon Next No May Be
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Your Heading LOGOความพร้อมของ Digital Transformation ของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย
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Your Heading LOGOความพร้อมของ Digital Transformation ของอุตสาหกรรมประกนัภยัไทย
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Your Heading LOGOแนวทางการก ากับดูแลการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของธุรกิจประกันภัย

กรอบการบริหารความเสี่ยง
และการก ากับดูแลกิจการที่ดี

▪ มาตรฐานขั้นต ่าในการบริหาร
จัดการความเสี ยงของ
บริษัทประกันภัย 

▪ ระบบการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน

▪ คณะกรรมการลงทุน
▪ คณะกรรมการสินเชื อ หรือ

คณะกรรมการอื นใดที ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุน และ
การประกอบธุรกิจอื่น

▪ ประกาศ คปภ. ว่าด้วยเรื องการลงทุนและ
การประกอบธุรกิจอื นของบริษัทประกันภัย

▪ ประเภทสินทรัพย์ที ลงทุนได้
▪ ขอบเขตการประกอบธุรกิจอื น หลักเกณฑ์

และเงื อนไขการประกอบธุรกิจอื น
▪ สัดส่วนการลงทุน 
▪ หลักเกณฑ์และเงื อนไข (เช่น ความมั นคง  

สภาพคล่อง และการกระจายความเสี ยง)

การด ารงเงินกองทุนเพ่ือ
รองรับความเสี่ยง (RBC)

▪ ความเสี ยงด้านตลาด
▪ ความเสี ยงด้านเครดิต 
▪ ความเสี ยงด้านการกระจุกตัว
▪ ความเสี ยงด้านประกันภัย 
▪ ความเสี ยงด้านปฏิบัติการ

ส่านักงาน คปภ. จัดท่าประกาศ คปภ. ว่าด้วยเรื องการลงทุนประกอบธรุกิจอื นของบริษัทประกันภัย ตั้งแต่ปี 2556
และได้มีการปรับปรุงเป็นระยะ โดยปัจจุบันได้ปรับปรุงประกาศลงทุนฯ ฉบับที  6 เมื อเดือนมิถุนายน 2565 ที ผ่านมา
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Your Heading LOGOการแก้ไขประกาศ คปภ. ว่าด้วยการลงทุนและการประกอบธรุกิจอ่ืน

การลงทุนต่างประเทศ
- ขยายสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศจาก 15% เป็น 30%
- การป้องกันความเสี ยงส่าหรับสกุลเงินต่างประเทศจากท้ังจ่านวน เป็นตามระดับความมั นคงของบริษัท (CAR)

การเพิ่มประเภทสินทรัพย์ลงทุน (REIT, Property Fund, Infra-Trust,Infra- Fund และ PE)
- เพิ มสัดส่วนจากเดิม ในประเทศไม่เกิน 20% และต่างประเทศ 5% เป็น รวมกันเป็น ไม่เกิน 30% 
- ขยายให้สามารถลงทุนใน Infra-Trust และ Infra- Fund ต่างประเทศ
- ขยายให้สามารถลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน (PE) ได้ไม่เกิน 1% ของสินทรัพย์เสี ยง

การรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) และลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
- อนุญาตให้บริษัทลงทุนในตราสารทุนของกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย, กิจการที เกี ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะ
พึ งพิงในประเทศไทย โดยก่าหนดมูลค่าการลงทุนรวมไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์ลงทุน 

การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Digital Disruption)           
- ขยายให้สามารถลงทุนในกิจการที ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย โดยก่าหนดมูลค่าการลงทุน
รวมไม่เกิน 3% ของสินทรัพย์ลงทุน 

การผ่อนปรนให้เกิดความยืดหยุ่นภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะชะลอตัว
- อนุญาตให้ลงทุนในกองทุนรวมที มีองค์ประกอบของตราสารหนี้ non – investment grade หรือตราสารหนี้ unrated ได้ 
โดยกองทุนรวมนั้นต้องมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวไม่เกิน 10% ของ NAV
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Your Heading LOGOการแก้ไขประกาศ คปภ. ว่าด้วยการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น และการศึกษาแนวทางการลงทุนใหม่ๆ

ส่านักงาน คปภ. ได้มีการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการก่ากับดูแลการลงทุน
ในแง่มุมอื นๆ ของบริษัทประกันภัยเพิ มเติม เพื อมุ่งสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจประกันภัยไทย รวมถึงกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม อาทิ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital assets) กลุ่มของโทเคนดิจิทัลเพื อการลงทุน (Investment Token) ประเภทมีสินทรัพย์
หนุนหลัง (asset backed) ได้แก่ ที อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (real estate-backed token) ยกตัวอย่างเช่น Siri-hub Token 

การสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
- อนุญาตให้บริษัทประกันภัยให้กู้ยืมเงินส่าหรับกิจการโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับธนาคารพาณิชย์  ในรูปแบบ Syndicated 
Loan  โดยมีมูลค่ารวมกับการลงทุนโดยการกู้ยืมอื นๆ ไม่เกิน 20% ของสินทรัพย์ลงทุน

• ศึกษาประเด็น ESG และ Sustainability ของธุรกิจประกันภัยของต่างประเทศ เนื องจาก ESG ยังไม่มีการก่าหนดการก่ากับดูแลอย่างเป็นรูปธรรม 
• ศึกษา products and services ของตลาดเงิน และภาคประกันภัยในปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาของ products and services ในอนาคต 
• ศึกษาผลตอบแทนของการลงทุนในสินทรัพย์ที เป็น ESG และ Sustainability รวมถึงความเสี ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว
• ศึกษากฎเกณฑ์การก่ากับดูแลการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื นของส่านักงาน คปภ. โดยปัจจุบันยังไม่มีกฎเฉพาะเจาะจง บริษัทจึงสามารถ

ลงทุนในสินทรัพย์ที เกี ยวข้องกับการลงทุนในกลุ่ม ESG และ Sustainability ได้ อาทิเช่น การให้กู้ยืมส่าหรับกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกับ
ธนาคารพาณิชย์ใน project ที เป็น ESG, การลงทุนในหน่วยลงทุน ตราสารหนี้ และตราสารทุนที เป็น ESG เป็นต้น
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การก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย



Your Heading LOGOการก ากบัผลิตภณัฑ์ประกันภัย 

โครงการจัดท ากรอบแนวทางประเมินการก ากบัผลิตภัณฑ์ประกันภัย

พัฒนากระบวนการก่ากับการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงปัจจัยอื นๆ ที มีผล
ต่อการก่ากับธุรกิจประกันภัย เพื อสนับสนุนให้บริษัทเกิดความเข้มแข็ง ซึ งจะส่งผลให้สามารถผ่อนคลาย
การก่ากับได้มากยิ งขึ้นในอนาคต

การพัฒนาแนวทางการก ากับ

• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจประกันภัย เพื อส่งต่อความเข้มแข็งไปยังประชาชน
• ก่ากับแบบใช้หลักการ (Principle-based) มากยิ งขึ้น 
• วางพื้นฐานให้บริษัทมีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งก่อนการรับประกันภัยและภายหลังการรับ

ประกันภัย
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Your Heading LOGOการปรบัประกาศอิเลก็ทรอนิกสฯ์
ประเด็นหลัก
ในการแก้ไข

เดิม ปรับเป็น

1. การตรวจรับรองระบบความ
มั นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ

ตรวจทุกครั้งที มีการแก้ไข
เปลี ยนแปลงโดยผู้ตรวจสอบ
อิสระ

ตรวจทุกปี โดยผู้ตรวจสอบภายในที มีคุณสมบัติ หรือผู้ตรวจสอบอิสระ และทุก 3 
ปี ให้ตรวจโดยผู้ตรวจสอบอิสระ

2. การออกกรมธรรม์ประกันภัย 
(E-Policy)

ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงความ
ประสงค์ในการเลือกรูปแบบการ
รับกรมธรรม์ประกันภัย โดยให้
เลือกรับรูปแบบกระดาษ หรือ
รูปแบบ 
E-Policy

กรณีบริษัทออกกรมธรรม์ E-Policy โดยไม่ขอความประสงคจ์าก ผู้เอาประกันภัย
ก่อน บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางการติดต่อเพื อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งร้อง
ขอรับกรมธรรม์ประกันภัย เป็นอย่างอื นเพิ มเติมได้ในภายหลัง เว้นแต่ ประเภทไม
โครอินชัวรันส์ หรือแบบประกันภัยที มีมูลคา่เบีย้ประกันภัยตลอดระยะเวลาเอา
ประกันภัยไม่เกิน 300 บาท หรือแบบประกันภัยที นายทะเบียนก่าหนด

3. การใช้บริการบุคคลภายนอก ก่าหนดให้มีเงื อนไข การป้องกัน
การจ้างช่วง 

ผู้ให้บริการภายนอกต้องรับผิดชอบตามสัญญาในการให้บริการทั้งหมด

4. เพิ มวิธีการส่งเอกสารให้ผู้เอา
ประกันภัย 

เข้าสู่ระบบข้อมลูที อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของผู้ส่งข้อมูล

เพิ มวิธีการส่งข้อมูลเกี ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย โดยเพิ มวิธีการส่งลิงค์ให้ผู้เอา
ประกันภัย download E-Policy ผ่านทาง SMS  โดยต้องให้ผู้เอาประกันภัย
ทราบวิธีการส่งเอกสารและก่าหนดวิธีการนับวันที ได้รับกรมธรรม์ประกันภัย

5. กู้ยืมเงินโดยมีกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นประกัน 

- เพิ มเติมให้การกู้ยืมเงินโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน สามารถใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 17



Your Heading LOGOกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบบ านาญ
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Your Heading LOGOแนวทางการด าเนินการพฒันาผลิตภณัฑ์ประกันภัยสุขภาพ ส าหรับผูสู้งอายุ

ความท้าทายในปัจจุบัน
ส านักงาน คปภ. พบว่ามีประเด็นข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้สูงอายุ ท่ีต้องการขอท าประกันภัยสุขภาพได้ค่อนข้าง
ยาก หรือ มักถูกบริษัทปฏิเสธการรับประกันภัยสุขภาพ หรือไม่ก็มีค่าเบี้ยประกันภัยค่อนข้างแพง ดังนั้นความท้า
ทายท่ีส าคัญคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพ ส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อ ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการประกันภัย
สุขภาพ และมีรูปแบบท่ีตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม 

การด าเนินการของส านักงาน คปภ. 
ด้วยการปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพ มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน ก าหนดให้การการันตีการต่ออายุ 
จัดท าความคุ้มครอง 13 หมวดมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางการแพทย์ การคิดค่า
รักษาตามจุดท่ีให้บริการ ท าให้เกิดความโปร่งใส ลดการเบิกจ่ายท่ีซ้ าซ้อน และเพื่อให้รองรับสังคมผู้สูงอายุ

สถานการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพในปัจจุบัน
ภาคธุรกิจขยายอายุรับประกันภัยสุขภาพให้มากขึ้น (เดิมรับไม่เกิน 60 ปี ปรับอายุเริ่มรับประกันเฉลี่ยท่ี 70-75 
ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึง 80 – 90 ปี ) เกิดการแข่งขันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพท่ีให้ผลประโยชน์ท่ี
เพิ่มเติมจากแบบมาตรฐาน เพื่อสร้างจุดเด่น จุดขาย ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ตลาดบน)
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Your Heading LOGOแนวทางการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพ ส าหรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชุมหารือร่วมกับธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบันสามารถเข้าถึงการประกันภัยสุขภาพได้เพิ่มมากขึ้น 
2. เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพ เฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ ที่ได้มีการพัฒนาให้มี

ความเหมาะสมตั้งแต่ต้นน้ า ถึงปลายน้ า กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผน
ความคุ้มครอง การก าหนดเบี้ยประกันภัย/การช าระเบี้ยประกันภัย การพิจารณารับ
ประกันภัย ขั้นตอนการเสนอขาย ระบบการให้บริการการเคลม และตรวจสอบข้อมูล
การท าประกันภัยสุขภาพ ทั้งก่อนและหลัง การรักษาพยาบาลที่สะดวกและรวดเร็ว 

3. เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับพอร์ตการรับ
ประกันภัยผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม และยั่งยืน 
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Your Heading LOGOแนวทางการใช้ประโยชน์จากการประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้ง และความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

NDVI LST VCI TCI VHI DHI DVI DRI
ดัชนีบ่งชี้สภาวะแห่งแล่งจากดาวเทียม

แนวทางการใช้ประโยชน์ในภาคการประกันภัย

✓ สามารถใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์ความเสี ยงภัยต่อภัยแล้งในพื้นที ที จะ
รับประกันภัย 

✓ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื อดูข้อมูลความเสียหายได้แบบเฉพาะเจาะจง
เป็นรายแปลง 

✓ พัฒนาเพื อใช้เป็นเกณฑ์ดัชนีเพื อบ่งชี้ความเสียหายของพืชจากภัยแล้งซึ ง
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยทางการเกษตร

http://cropsdrought.gistda.or.th 
Farmbook App.

ดัชนีการประเมินความเสียหาย
ของพืชเกษตรในระดับรายแปลง

(CDAI)
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การพัฒนามาตรฐานการก ากบั



Your Heading LOGOการจัดท า Stress Test ประจ าปี

- ด่านความมั่นคง (Solvency)
- ด่านสภาพคล่อง (Liquidity)

ปัจจัย/คา่พารามิเตอร์
Sluggish Adverse

ป่ 2565 ป่ 2566* ป่ 2565 ป่ 2566*

อัตราการเติบโตของเบีย้ประกนัภยัรบัรายใหม่ (Life) 
อัตราการเติบโตของเบีย้ประกนัภยั (Non-Life)

2.5% 2.0% -5.5% 3.0%

* เฉพาะธุรกิจประกันชีวิต

ปัจจัย/คา่พารามิเตอร์
Sluggish Adverse

ป่ 2565 ป่ 2566* ป่ 2565 ป่ 2566*
ปัจจัยดา้นเศรษฐกจิและการเงิน
1. อัตราการเตบิโตของ GDP (%YoY) 1.0% 0.8% -2.3% 1.2%

2. อัตราเงินเฟ้อ (%YoY) 6.5% 3.0% 6.8% 2.5%
3. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยที ไม่มี
ดอกเบ้ีย 
และตราสารหนี้รัฐวสิาหกิจ (%per annum) 

3M 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
6M 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
1Y 0.6% 0.6% 0.7% 0.8%
5Y 2.5% 2.5% 2.8% 2.6%
10Y 3.8% 3.8% 4.0% 3.8%

4. Spread ของหุ้นกู้ (bps) A group
85            85 120 100 

Below A
300 310 350 320 

5. ราคาตราสารทุน (%YoY) -11.7% -1.3% -17.6% 3.6%

6. ราคาอสังหาริมทรัพย์ (%YoY) 2.0% 0.5% 0.0% 2.0%

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงนิ ปัจจัยด้านประกันภัย

ก าหนด จ านวนผู่ติดเชื้อโรค COVID-19 และให่บริษัทท าการทดสอบ

ทดสอบ 2 ด้าน

o ด้านความมั่นคง (Solvency)
o ด้านสภาพคล่อง (Liquidity)

ตัวอย่างการก าหนดปัจจัยในการท า Stress Test
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Your Heading LOGOแนวทางการก ากับดูแลด้านการประกันภัยต่อ

วิเคราะห์ภาพรวมผลการ
จัดท าการประกันภัยต่อและ
ประเมินความเหมาะสมของ

แผนการประกันภัย

ต้องจัดให้มีการควบคุมความเส่ียง

Liquidity
Risk

Credit
Risk

Concentration 
Risk

Operational
Risk

จัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

เพื่อรองรับเหตุการณ์
ความเสียหายขนาดใหญ่ 

บทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศให้อ านาจนายทะเบียน

ก่าหนดให้บริษัทจัดท่าการทดสอบภาวะวิกฤติ 

ให้บริษัทส่งส่าเนาสัญญาประกันภัยต่อ 
เมื อนายทะเบียนร้องขอ

ก่าหนดแนวปฏิบัติเกี ยวกับการประกันภัยต่อ 

ให้บริษัทส่งรายงานการจัดท่าประกันภัยต่อ

การเอาประกันภัยต่อ
- Reinsurer ในประเทศ ตามสัดส่วนทีเ่หมาะสม
- Reinsurer ต่างประเทศ rating ไม่ต ่ากว่า 
BBB-

ห้ามท าสัญญา financial reinsurance 
และ finite reinsurance

ให้บริษัทประกันชีวิตเอาประกันภัยต่อได้เฉพาะ
จ านวนความเส่ียงภัยสุทธิ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
นายทะเบียน

กรอบการบริหาร
การประกันภัยต่อ 

1. นโยบายการประกันภัยต่อ
2. การบริหารจัดการความ
เส่ียงและการควบคุมภายใน

บริษัทต้องจัดท าการ
ประกันภัยต่อให้

สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการความเส่ียง และ
เงนิกองทุนของบริษัท
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Your Heading LOGOการพฒันากรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเสี่ยงในป ี2565

การศึกษาการพัฒนาหลักเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ เรื่อง การป้องกันความ
เสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Hedging) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขและคณุสมบัติในการใช้เครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงของบริษัท และแนวทางในการสะท้อนผลการป้องกันความเสี่ยงมาหักลบเงินกองทุน 

1

2 (On process)
Foreign Equity Hedging

Surrender Risk Capital
(Done)

Surrender Risk Capital เป็น
เงินกองทุน เพื่อรองรับความ
เสี่ยงจากการที่มีผู้เอาประกันภัย
จ านวนมากมาขอเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัยพร้อมกัน
หรือในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน

• หลักเกณฑ์เดิมของส านักงาน
มีความ Conservative

• สถานการณ์เศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเผชิญกับความ
ไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย

• สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
• สะท้อนแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจ
• ส่งเสริมการน าประกันภัยต่อมา

ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
• สอดรับกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
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Your Heading LOGOหลักการของ ERM/ORSA

จัดให้มี 
ERM/ORSA

จัดให้มีนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งครอบคลุม

กิจกรรมหลัก

BCP และการทดสอบ
ภาวะวิกฤต

การประเมินความมั่นคงทางการ
เงินและการบริหารเงินกองทุน

มีกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและมีการรายงานผล

ขอบเขตครอบคลุม
ความเสี่ยงหลัก

จัดท ากระบวนการบริหาร
เงินกองทุน และแผนฉุกเฉิน

ผ

การรายงานและการ
จัดส่งเอกสาร

ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการก ากับดูแล
การบริหารความเสี่ยง

วัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
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Your Heading LOGOการด าเนินงานด้านการยกระดับการก ากับดูแลด้าน IT & Cybersecurity ที่ผ่านมา
ของส านักงาน คปภ.

Cyber Incident Response 
Plan Handbook

 
 
 

 
 

หลักเกณฑ์การก ากับดูแลและบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัทประกันชีวิต / 
วินาศภัย พ.ศ. 2563

Insurance Sector Cyber Drill 
กรอบการประเมินระดับความพร้อมด้านการรับมือภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์ส าหรับบริษัทประกันภัย 
(Cyber Resilience Assessment Framework : CRAF)

2020 2021 2022
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Your Heading LOGOกรอบการประเมินระดับความพร้อมด้านการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ส าหรับบริษัทประกันภัย
(Cyber Resilience Assessment Framework : CRAF)

วัตถุประสงค์

❑ Industry standard: เพื่อก าหนดมาตรฐานทั้งในด้านการประเมินความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ส าหรับธุรกิจประกันภัย 

❑ Self assessment: เพื่อให้บริษัทใช้เป็นเกณฑ์ในการน าไปประเมินความเสี่ยง และพัฒนาตนเอง
ให้การควบคุมที่ด าเนินการอยู่สอดคล้องกับความเสี่ยงในการท าธุรกิจ

❑ Forward regulatory plan: เพื่อใช้ในการก ากับดูแล และประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของ
บริษัท ทราบจุดแข็ง และสามารถก ากับดูแล/พัฒนาศักยภาพของธุรกิจได้อย่างตรงจุดมากข้ึน
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Your Heading LOGOหลักสูตร Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) 

ทดสอบความเข้าใจ : 
คะแนนอย่างน้อย

ร้อยละ 60

ระยะเวลาการเข้า
ร่วมการอบรม : 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

ประกาศนียบัตร

หัวข้อหลัก ประเมินผล

32



05

การส่งเสริมการประกันภัย



Your Heading LOGO
เสวนาในหัวข้อ

“รู้ทัน ก้าวทัน ประกันภัยยุค Next Normal”

● ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. 

● นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ในฐานะผู้แทนจากภาคเอกชน)

● ดร. อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพ

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)(ในฐานะผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมประกนัภยั) 

● ด าเนินรายการโดย ดร. อริสรา ก าธรเจริญ



Your Heading LOGO

การปรับตัวที่เหมาะสมคือการพยายามมอง Next Normal จากความท้าทายให้กลายเป็นโอกาส

ตัวอย่าง ของการปรับเปลี่ยนของการก ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในยุค Next Normal เช่น การตรวจสอบบริษัทประกันภัยจากรูปแบบการตรวจในพื้นที่แบบ onsite ก็ต้องเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับรูปแบบและช่องทางการขายที่เปล่ียนแปลงไป เช่น การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) และการด าเนินการจัดท ากฎหมายให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และต้อง

เปลี่ยนจากกฎหรือ rule based ปรับให้อยู่ในรูปแบบหลักการ หรือ principle based เพื่อให้ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลมีความคล่องตัวและมีทางเลือกในการน าไปปฏิบัติ

(ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ)

Next Normal ท าให้ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

จากปรากฏการณ์ VUCA ได้แก่ความผันผวน (Volatility) ที่สูงมาก ความไม่แน่นอน (Uncertainty) จากปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนจากโลกาภิวัตน์เป็นการเติบโตของภูมิภาค

(regionalisation) ความซับซ้อน (Complexoty) เช่น โรคระบาดโควิด-19 ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก และความคลุมเครือ (Ambiguity) เช่น กรณีสงครามรัสเซียยูเครน ซึ่ง

ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อ รวมไปถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆ

(นายเกรียงไกร เธียรนุกุล)

Next Normal ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยในสามประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ประเด็นสุขภาพ โควิดและ Next Normal ท าให้คนใส่ใจในสุขภาพและสุขอนามัยในการด ารงชีวิต

(2) การท าให้เป็นสังคมดิจิทัล (Digitalisation) ตัวอย่างเช่น การซื้อประกันภัยพบซ้ือผ่านช่องทางออนไลน์การท างานที่บ้าน (work from home) การช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง

สังคมดิจิทัลเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (3)ประเด็นการบริหารจัดการเพื่อความย่ังยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล หรือ

ESG แม้ต้นทุนสูง แต่หากธุรกิจใดละเลย ธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้นจะไม่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

(ดร. อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน) 

KEY TAKE AWAY “รู้ทัน ก้าวทัน ประกันภยัยุค Next Normal”
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Your Heading LOGOโครงการส่งเสริมการประกนัภัย ส าหรับผู้ประกอบการ

ศึกษาวิจัยข้อมูล
(การประกันภัยส่าหรับผู้ประกอบการ การท่า

ประกัน การรับประกัน ประกาศ กฎหมายที 

เกี ยวข้อง สถิติ ผลิตภัณฑ)์

Stakeholder engagement 
- มหาดไทย

- สมาคม

- สภาอุตสาหกรรม

- ภาคธุรกิจ

- อื น ๆ

1 ศึกษาข้อมูล
จัดท าแผนการส่งเสริมฯ

- รวบรวม ข้อมูล + สื อที มีอยู่เดิม

- ผลิตสื อใหม่เพื อตอบโจทย์แผนงาน

- จัดท่าแผนการด่าเนินงานกลาง (KM+Train Key 

persons)

- ประสาน ภาค จังหวัด เพื อ Launch project

2 การด าเนินงาน
Phase 1

- แผนการด่าเนินงานกลาง (KM + แผนงานพร้อมสื อ) ส่งเสริม
ความรู้ด้านการประกันภัยส่าหรับผู้ประกอบการ

- (การใช้แผนด่าเนินงาน) to Key persons
- ประเมินผล

Phase 2
- Update KM (สื อ + การสนับสนุน)
- ขยายเครือข่าย (หน่วยงานรัฐและเอกชน)
- ขยายผลไปยังจังหวัด

OUTCOME

● ความร่วมมือที ดีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย (การส่งเสริมการท่าประกันภยั)
● การตระหนักด้านความส่าคัญของการประกนัภัยในผู้ประกอบการ (การท่า

ประกันที สูงขึ้น)
● Public awareness 

3 ผลลัพธ์
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Your Heading LOGOแนวทางการด าเนินงานตอ่ไป

Scale out
- ขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ
- ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงาน

ขยายเครือข่าย
- บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ

- ขยายเครือข่ายในการสื่อสารผ่าน

ส านักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด

Update KM
- บูรณาการร่วมกับโครงการ 2566
- ปรับแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ

และการเปลี่ยนแปลง

สรุปผล P1
- ผลการด าเนินงาน

- ปัญหาและอุปสรรค

- โอกาสในการขยายผล
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Your Heading LOGOสื่อส่งเสริมความรู้การประกนัภัยสถานประกอบการ

ผลิตสื่อในรูปแบบ PODCAST
ด่าเนินรายการ โดย
คุณ เอ้ Insuranger

ผลิตสื่อในรูปแบบบทความออนไลน์
(Online Article) และอินโฟกราฟิก

ช่องทางการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์
และหน่วยงานเครือข่าย
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Thank You All


