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สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ตราสัญลักษณ คปภ.
รูปสามเหลี่ยม

ส�อถึงความแข็งแกรงและแสดงถึงบทบาทหลักของสำนักงาน 3 ประการ คือ
การกำกับดูแล การสงเสริมและพัฒนา และการคุมครองสิทธิประโยชน

รูปสามเหลี่ยมสองรูปซอนกันเปนรูปสี่เหลี่ยม

ส�อถึง 4 Stakeholders หลัก ที่มีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทย
ผูประกอบธุรกิจประกันภัย ผูเอาประกันภัย ประชาชน และคนกลางประกันภัย และสี่เหลี่ยมสมมาตร
ส�อถึงความเปนกลาง ความนาเช�อถือ และความยุติธรรม

รูปสีทองตรงกลาง คือ ประภาคารสีทองตั้งตระหงานสองแสงนำทาง
แสดงใหเห็นบทบาทภารกิจของสำนักงาน คปภ. ในการระแวดระวัง กำกับดูแล
ผลักดัน สงเสริม ชี้แนะแนวทางในการแกปญหาในธุรกิจประกันภัย

สีทองและน้ำเงิน

แสดงใหเห็นถึงความเปนองคกรขับเคล�อนธุรกิจประกันภัย
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คณะกรรมการบริหาร

นายสมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการโดยตำ�แหน่ง

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการโดยตำ�แหน่ง

รายงานประจำ�ปี 2558

นายวิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการโดยตำ�แหน่ง

นายรพี สุจริตกุล
เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการโดยตำ�แหน่ง
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คณะกรรมการบริหาร

นายอำ�พล วงศ์ศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรรมการโดยตำ�แหน่ง

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2558

นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
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10 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คณะกรรมการบริหาร

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

รายงานประจำ�ปี 2558

นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ
เลขาธิการ คปภ.
กรรมการและเลขานุการโดยตำ�แหน่ง
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12 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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14 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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วิสัยทัศน์
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ส�ำนกั งาน คปภ. จะท�ำให้สาธารณชนมีความรูค้ วามสามารถและเชือ่ มัน่
ในการใช้ระบบประกันภัย เพื่อบริหารความเสี่ยงสร้างความมั่นคง
สู่อนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

(1) เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ และการเข้าถึงระบบประกันภัย
(2) เสริมสร้างเสถียรภาพระบบประกันภัย
(3) พัฒนากฎหมายและระบบการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์
แบบครบวงจร
(4) ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

16 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

บทบาท ภารกิจ
ส�ำนักงาน คปภ.
1. ส�ำนกั งานคณะกรรมการก�ำกบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�ำนกั งาน คปภ.)
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีผลบังคับใช้ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน
2550 ส่งผลให้กรมการประกันภัยปรับเปลี่ยนสถานะองค์กรจากส่วนราชการ เป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ       
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจ         
ในการก�ำกับดูแลและพัฒนาธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย โดยมีลกั ษณะ
เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว โครงสร้างการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย

1.1 คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับ ส่งเสริม และ

พัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย

1. นายสมชัย สัจจพงษ์

ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการโดยตำ�แหน่ง
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558)

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Ohio State
University ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และผ่ า นการศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 20
เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์บริการงานด้านเศรษฐศาสตร์และการคลัง ก่อนได้รบั
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงการคลัง เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในหลาย
หน่วยงานของกระทรวงการคลัง เช่น อธิบดีกรมศุลกากร ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
เศรษฐกิจการคลัง และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
นอกจากนี้ยังได้อุทิศตนเพื่อภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเคยเป็นอาจารย์พิเศษ
ระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ให้แก่ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งบริหารในหลายหน่วยงาน อาทิ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Western Michigan
University ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจั ก ร รุ ่ น 2550 เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นเศรษฐศาสตร์
ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ
ในหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ อาทิ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และอธิบดีกรมการค้าภายใน ปัจจุบันนอกเหนือจาก
การปฏิบัติงานที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว ยังด�ำรงต�ำแหน่งด้านการพาณิชย์ที่ส�ำคัญ
เช่น ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านกฎระเบียบทางการค้าสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และทีป่ รึกษาคณะกรรมการสภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

2. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการโดยตำ�แหน่ง

3. นายวิรไท สันติประภพ

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน
และการธนาคาร โดยเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงานในตลาดเงินและตลาดทุน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เคยด�ำรงต�ำแหน่งบริหารในหลายหน่วยงาน อาทิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) รองผู้จัดการสายงาน
วางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันนอกเหนือจาก
การปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ยังท�ำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และภาคการศึกษา เช่น กรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และ
กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการโดยตำ�แหน่ง
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558)

4. นายรพี สุจริตกุล

เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการโดยตำ�แหน่ง
(ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558)

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก University of Bristol
สหราชอาณาจักร เป็นผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ในตลาดทุนทีย่ าวนาน
เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในภาคเอกชน และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดทุนหลายแห่ง
เช่น กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ประธานกรรมการ บล. กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ
บริหาร บลจ. กสิกรไทย จ�ำกัด ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกัน
ชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย กรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นต้น ปัจจุบันยังด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ
ในภาครัฐคือ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
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5. นายอำ�พล วงศ์ศิริ

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรรมการโดยตำ�แหน่ง

6. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขานโยบาย
สาธารณะและการบริหารโครงการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็น
ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสาธารณกุศล
อย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนส�ำคัญในการผลักดันการสร้างเครือข่ายการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เคย
ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในหลายหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม อาทิ เลขาธิการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันนอกจากด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ยังด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการและอนุกรรมการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เช่น คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.)
กรมการค้าต่างประเทศ คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ และคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปี 2555
หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน และหลักสูตรการบริหาร
เศรษฐกิจสาธารณะ ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1 เป็น
ผูม้ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญด้านการบริการธุรกิจ เคยด�ำรงต�ำแหน่งบริหาร
ที่ส�ำคัญทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชน อาทิ กรรมการบริษัท เมโทรสตาร์
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
ปั จ จุ บั น ด�ำรงต�ำแหน่ ง ประธานกรรมการและกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นหลาย
หน่วยงาน เช่นประธานกรรมการบริหารและการลงทุน บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย
ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ กองทัพบก

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์กิตติมศักดิ์ จาก Keio
University ประเทศญี่ปุ่น และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุน่ ที่ 3
เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
บริหารส�ำคัญในธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
รองผูว้ า่ การ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การ สายตลาดการเงิน ผูช้ ว่ ย
ผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน และผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก�ำกับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน

7. นางธาริษา วัฒนเกส

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
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ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ จากสถาบั น บั ณ ฑิ ต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านจิตวิทยาจาก
University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาจาก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2550 เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการ
ธนาคาร ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทาลิส จ�ำกัด ประธานอนุกรรมการการตรวจสอบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
จ�ำกัด (มหาชน)

8. นางโชติกา สวนานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Fairleigh Dickinson
University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปี 2531 และได้รบั ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการประกันภัย เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญหลายต�ำแหน่งในกระทรวงพาณิชย์ เช่น ปลัดกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมทะเบียนการค้า และอธิบดีกรมการประกันภัย
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งบริหารส�ำคัญในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ประธานทีป่ รึกษารองนายกรัฐมนตรี (ด้านเศรษฐกิจ)
และประธานกรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

9. นายสมพล เกียรติไพบูลย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย

10. นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี จากคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี และได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชีจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร Executive Management
Programme จาก Ivey School of Business, University of Western Ontario
ประเทศแคนาดา และหลักสูตร Leading Professional Services Firms จาก
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
ด้านบัญชีกว่า 35 ปี เคยด�ำรงต�ำแหน่งบริหารในองค์กรเอกชน อาทิ บริษทั ดีลอยท์
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
ประเทศไทย จ�ำกัด ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) และด�ำรง
ต�ำแหน่งบริหารในหลายหน่วยงาน เช่น นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด
และการอุดหนุน (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง

20 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

11. นายอัชพร จารุจินดา

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีดา้ นกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และเนติบัณฑิตไทยจากส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้ง
ผ่ า นการศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร รุ ่ น ที่ 46 เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญด้านกฎหมายและการเมือง
หลายต�ำแหน่ง อาทิ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา กรรมการในคณะกรรมการ
นโยบายสถาบันการเงิน ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
กรรมการธนาคารแห่ ง ประเทศไทย คณะกรรมการอ�ำนวยการโรงงานยาสู บ
กรรมการบริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

12. นายสุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการ คปภ. กรรมการและเลขานุการโดยตำ�แหน่ง
(ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558)

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายจาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล และ
ผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ 2549 เป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญ
ด้านกฎหมาย เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญหลายต�ำแหน่งก่อนได้รบั แต่งตัง้ เป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อาทิ ประธาน
กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และรองเลขานุการศาลฎีกา ทั้งยังท�ำงานเพื่อภาคการศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยเคยเป็นอาจารย์พเิ ศษด้านกฎหมายของทัง้ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลายคณะ เช่น
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน (กนส.) รองประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต และ
รองประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย

1.2 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
		 มีลักษณะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท�ำหน้าที่ด�ำเนินงานตาม
นโยบายที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามภารกิจหลัก คือ การก�ำกับดูแล และส่งเสริม
พัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่าง
ครบถ้วน โดยมียุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 1. การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย
		 2. การเสริมสร้างเสถียรภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
		 3. การพัฒนาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย
		 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
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โครงสร้างองค์กร

ส่วนที่

2
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22 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โครงสรางองคกร
คณะกรรมการกำกับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

เลขาธิการ

งานดานกลยุทธและสนับสนุนองคกร

ดานสงเสริมและพัฒนา
รองเลขาธิการ
ดานสงเสริมและพัฒนา

รองเลขาธิการ
ดานการตรวจสอบ

ผูชวย
เลขาธิการ

ผูชวย
เลขาธิการ

ผูชวย
เลขาธิการ

ผูชวย
เลขาธิการ

ผูชวย
เลขาธิการ

ผูชวย
เลขาธิการ

ผูชวย
เลขาธิการ

ผูชวย
เลขาธิการ

สายกลยุทธ
องคกร

สายบริหาร

สายสถาบัน
วิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง

สายสงเสริม

สายพัฒนา

สายประกันภัย
ภูมิภาค

สายพัฒนาและ
วิเคราะหระบบ
การตรวจสอบ

สายตรวจสอบ
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คณะกรรมการตรวจสอบ

งานดานกระบวนการหลักขององคกร

ดานเสถียรภาพระบบประกันภัย

ดานกฎหมาย คดีและคุมครอง

รองเลขาธิการ
ดานกำกับ

รองเลขาธิการ
ดานกฎหมาย คดีและคุมครอง

ผูชวย
เลขาธิการ

ผูชวย
เลขาธิการ

ผูชวย
เลขาธิการ

ผูชวย
เลขาธิการ

ผูชวย
เลขาธิการ

ผูชวย
เลขาธิการ

สายพัฒนา
มาตรฐาน
การกำกับ

สายกำกับธุรกิจ
และการลงทุน

สายกำกับ
ผลิตภัณฑ
ประกันภัย

สายกฎหมาย

สายคุมครอง
สิทธิประโยชน

สายคดี
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1. ภาวะธุรกิจประกันภัยไทยรอบ 12 เดือน ปี 2558

ลานบาท
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

เบี้ยประกันภัย
เดือนมกราคม - ธันวาคม ป 2554 - 2558

2554

2555

2556

2557

2558

ชีวิต

328,897

390,517

441,372

498,752

533,211

วินาศภัย

138,755

179,530

203,121

205,248

209,197

รวม

467,652

570,047

644,493

704,000

742,408

%
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0

อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัย (%YoY)
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 - 2558

2554

2555

2556

2557

2559

ชีวิต

11.03

18.74

13.02

13.00

6.91

วินาศภัย

13.03

29.39

13.14

1.05

1.92

รวม

11.62

21.90

13.06

9.23

5.46

ที่มา : ส�ำนักงาน คปภ.
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1.1 การเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
(ล้านบาท)
GDP (QoQ%)

2557
Q1

Q2

Q3

2558
Q4

ม.ค. - ธ.ค.

Q1

Q2

Q3

Q4

ม.ค. - ธ.ค.

-0.50

0.40

0.60

2.30

0.70

3.00

2.80

2.90

2.80

2.80

รวม

185,362
16.29

170,243
10.63

164,656
4.54

183,738
5.84

704,000
9.23

184,622
(0.40)

178,968
5.13

175,171
6.39

203,647
10.84

742,408
5.46

ประกันชีวิต
YoY %

133,698
23.48

120,173
14.93

117,128
7.88

127,753
6.50

498,752
13.00

132,325
(1.03)

128,248
6.72

126,537
8.03

146,102
14.36

533,211
6.91

51,664
1.07

50,070
1,50

47,528
(2.85)

55,985
4.15

205,248
1.05

52,297
1.23

50,720
1.30

48,634
2.33

57,545
2.79

209,197
1.92

ประกันวินาศภัย
YoY %

		 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4/2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 ใกล้เคียงกับการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ภาคนอกเกษตรขยายตัวร้อยละ 4.2 จากสาขาการก่อสร้าง การค้าส่งและค้าปลีก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเร่งลงทุนของ
ภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ภาคเกษตรยังคงหดตัวจากผลกระทบของภัยแล้ง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ปี 2558 ขยายตัวร้อยละ 2.8 (ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
		 ธุรกิจประกันภัยเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2558 มีเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงรวมทัง้ สิน้ 742,408 ล้านบาท เติบโตร้อยละ
5.46 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น แบ่งเป็นเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวติ จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 533,211 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 6.91 และเบี้ยประกันวินาศภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 209,197 ล้านบาท เติบโตเพียง
ร้อยละ 1.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

28 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2557

กรมธรรม์
(ราย)
รวม
YoY %
ประกันชีวิต
YoY %
ประกันวินาศภัย
YoY %

Q1

Q2

2558

Q3

Q4

ม.ค. - ธ.ค.

Q1

Q2

Q3

Q4

ม.ค. - ธ.ค.

14,266,059 16,560,381 15,534,506 14,821,825 61,182,771 16,121,258 16,247,338 13,157,918 16,252,527 61,779,041
7.97
-1.57
10.04
11.05
6.40
13.00
-1.89
-15.30
9.65
0.97
1,609,063
9.00

1,603,555
-0.34

1,708,650
27.46

1,646,015
20.93

6,567,283
20.77

1,875,086
16.53

1,556,252
-2.95

1,022,852
-40.14

1,613,827
-1.96

6,068,017
-7.60

12,656,996 14,956,826 13,825,856 13,175,810 54,615,488 14,246,172 14,691,086 12,135,066 14,638,700 55,711,024
7.84
-3.90
8.21
9.93
4.90
12.56
-1.78
-12.23
11.10
2.01

		 หากพิจารณาถึงจ�ำนวนกรมธรรม์แล้ว ณ ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวนกรมธรรม์รวมทั้งสิ้น 61,779,041 กรมธรรม์ ขยายตัวจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.97 เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตจ�ำนวน 6,068,017 กรมธรรม์ หดตัวร้อยละ 7.60 และกรมธรรม์ประกัน
วินาศภัยจ�ำนวน 55,711,024 กรมธรรม์ ขยายตัวร้อยละ 2.01

1.2 ผลการด�ำเนินงาน

		 ในส่วนของผลการด�ำเนินงาน ปี 2558 ธุรกิจประกันภัยมีก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ จ�ำนวน 66,939 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.56
โดยธุรกิจประกันชีวติ มีรายได้จากการด�ำเนินงาน 617,248 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 6.83 ในขณะทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยจ�ำนวน 560,831 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 5.82 ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 56,417 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17.97 และมีก�ำไร
(ขาดทุน) สุทธิ จ�ำนวน 49,974 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.64 ส�ำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย มีรายได้จากการด�ำเนินงาน 159,480
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.03 ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 138,707 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.56 ส่งผลให้มีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 20,773 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 16.61 และมีก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ จ�ำนวน 16,965 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 21.73
ประกันชีวิต
ประเภท

ปี 2558
(ล้านบาท)

ประกันวินาศภัย

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ปี 2558
(ล้านบาท)

รวม

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ปี 2558
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

รายได้ของธุรกิจประกันภัย

617,248

6.83

159,480

2.03

776,728

5.81

รายจ่าย

560,831

5.82

138,707

5.56

699,538

5.77

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

56,417

17.97

20,773

-16.61

77,190

6.13

ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

49,974

14.64

16,965

-21.73

66,939

2.56

รายงานประจำ�ปี 2558

การด�ำเนินงานและ
พัฒนาการที่ส�ำคัญของ
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การด�ำเนินงานและพัฒนาการที่ส�ำคัญของส�ำนักงาน คปภ. ปี 2558
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญตามนโยบายที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ คปภ. ภายใต้ภารกิจหลัก
ในการก�ำกบั ดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชือ่ ถือ และคุม้ ครองสิทธิประโยชน์
ประชาชน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย
1. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยสู่ประชาชน
ส�ำนักงาน คปภ. ได้สร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านการประกันภัย เพือ่ ให้ประชาชนทุกระดับ ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประกันภัย
และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัว โดยใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
มีสวัสดิการที่ครอบคลุมและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น ซึ่งมุ่งประเด็นและเป้าหมายของการประกันภัยหลักๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย การรักษาสิทธิประโยชน์จากการประกันภัย การประกันภัยรถภาคบังคับตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และการประกันภัยส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นต้น ซึ่งได้มี
การด�ำเนินการดังนี้
1.1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย
ให้กับประชาชน การจัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัย กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ
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		 (1) เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และนักเรียนนายร้อยต�ำรวจ
			
จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจชั้นสัญญาบัตรสายงานสอบสวน สังกัดกองบัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 1 (จ�ำนวน 9
จังหวัด) ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บรุ ี ชัยนาท ลพบุรี และสระบุรี จ�ำนวน 1,071 คน ในวันที่
9 - 11 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
			
จัดบรรยายความรูด้ า้ นการประกันภัยให้แก่นกั เรียนนายร้อยต�ำรวจ ชัน้ ปีท่ี 2 จ�ำนวน 2 รุน่ ๆ ละ 140 คน รวม 280 คน
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจสามพราน จังหวัดนครปฐม
		 (2) ครูผู้สอนและบุคลากรในสังกัดส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ครูผู้สอนและบุคลากรในสังกัดส�ำนักงาน กศน. ในเขตกรุงเทพมหานครและ
			
ปริมณฑล จ�ำนวน 250 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

			
จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยร่วมกับ ส�ำนักงาน กศน. ให้กับผู้น�ำชุมชน ในเขตสะพานสูง จ�ำนวน 40 คน เมื่อ
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
			
จัดอบรมความรูด้ า้ นการประกันภัยร่วมกับ ส�ำนักงาน กศน. ให้กบั ผูน้ �ำชุมชน ในเขตคลองสามวา จ�ำนวน 40 คน ในวันที่
11 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
		 (3) นักเรียนและนักศึกษา
			
ด�ำเนินโครงการยุวชนประกันภัยในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังความรู้ด้านการประกันภัย โดยเฉพาะการประกันชีวิตและ
ความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) และได้จัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขันและมอบรางวัล
ให้กบั โรงเรียน/สถานศึกษา และครู-อาจารย์ ทีม่ ผี ลงานการบูรณาการการเรียนการสอนด้านการประกันภัย และให้ทนุ การศึกษาแก่นกั เรียน
ที่มีผลงานด้านการเรียนและเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยดีเด่นในรูปแบบต่างๆ อาทิ เพลง การแสดง และทอล์กโชว์ โดยผลการ
ด�ำเนินงานดังนี้
ปี
จ�ำนวนโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด

2555

2556

2557

2558

513

554

603

639
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				 เกณฑ์การประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา และประเภทนักเรียน ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน คปภ. ก�ำหนด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด/เขต ระดับภาค/กทม. และระดับประเทศ
				 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ล�ำดับที่ 1, 2 และ 3 ได้เข้ารับรางวัล ในงาน “วันประกันภัย” พิธีมอบรางวัล
ประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจ�ำปี 2558 ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์
			
จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)
จ�ำนวน 500 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประกันภัยรถและรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย ประจ�ำปี 2558 จ�ำนวน
			
3 ครั้ง ดังนี้
				 1) ครั้งที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประกันภัยรถและรณรงค์ความปลอดภัย ทางถนนสู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภายใต้แนวคิด “Behind Your Safety, We Care : เบื้องหลังความปลอดภัยใส่ใจคุณ” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณ
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน
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				 2) ครั้งที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประกันภัยรถและรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ภายใต้แนวคิด “Your Safety, We Care : ความปลอดภัยของคุณ คือความห่วงใยของเรา” ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน
2558 ณ บริเวณหน้าอาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

				 3) ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประกันภัยรถและรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ภายใต้แนวคิด “สี่แยกประกันภัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ใต้อาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน

		 (4) สมาชิกสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร
			
บรรยายความรู้ด้านการประกันภัยในหัวข้อ “การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการประกันภัย” ตามโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค รุ่นที่ 3” ซึ่งจัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง
การบรรยาย ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาคเอกชน และสมาชิกภาคีเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จ�ำนวน 40 คน เมื่อวันที่
18 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม ที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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จัดบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยในหัวข้อ “ท�ำประกันภัยอย่างไร...ให้ได้ประโยชน์สูงสุด” โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง
การบรรยาย ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภค เขตลาดพร้าว จ�ำนวน 150 คน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม
ส�ำนักงานเขตลาดพร้าว
จัดบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยในหัวข้อ “ท�ำประกันภัยอย่างไร...ให้ได้ประโยชน์สูงสุด” โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง
			
การบรรยาย ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเขตมีนบุรี จ�ำนวน 176 คน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมส�ำนักงาน
เขตมีนบุรี
		 (5) สถาบันการเงินชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน
			
จัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ประสบภัยจากรถ ในหัวข้อ “คปภ. กับ การประกันภัยรถยนต์” ให้กับกลุ่ม
ที่ปรึกษากฎหมายประจ�ำคลินิกยุติธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 100 คน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้าซิตี้
รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกันภัยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในช่วงเทศกาล อาทิ
		
จัดงานเปิดตัวโครงการและแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริม
ความรูป้ ระกันภัยเพือ่ รณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2558 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ของภาค
อุตสาหกรรมประกันภัย ในวันที่ 8 เมษายน 2558 และวันที่ 22
ธันวาคม 2558 ณ ส�ำนักงาน คปภ. โดยภายในงานมีกิจกรรมตรวจ
สภาพรถจักรยานยนต์กอ่ นเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาล
ปีใหม่ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่องและหลอดไฟฟรี
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จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ “สงกรานต์ ตายเป็นศูนย์” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ สถานีขนส่งหมอชิต และวันที่ 10
เมษายน 2558 ณ สถานีรถไฟหัวล�ำโพง และพิธีเปิดโครงการ “ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ และปีใหม่ปลอดภัยไม่พิการ” ในวันที่ 29 ธันวาคม
2558 ณ สถานีขนส่งหมอชิต และในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ สถานีรถไฟหัวล�ำโพง จัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวจัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
		
จัดกิจกรรม “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่” ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และปลูกจิตส�ำนึกให้ประชาชนตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงรณรงค์ให้รถทุกคันจัดท�ำ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 (พ.ร.บ.)

		
จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยในภูมภิ าคทัว่ ประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ เช่น
ประสานและประชุมเครือข่ายประกันภัยในพืน้ ทีเ่ ฝ้าระวังและสนับสนุนข้อมูลด้านการประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทนให้กบั ประชาชน
หากมีเหตุหรือความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การเยียวยาช่วยเหลือด้านการประกันภัย และร่วมตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลและให้ค�ำปรึกษาด้านการประกันภัย ให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนแก่หน่วยงานของจังหวัดในพื้นที่ที่ส�ำนักงานตั้งอยู่ โดยเข้าร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด
ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนผ่านสือ่ ต่างๆ ในภูมภิ าค จ�ำนวน 240 สถานี
เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุ อสมท. สถานีวิทยุชุมชน และจัดท�ำป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายไวนิล
ป้ายคัตเอาต์ จ�ำนวน 3,636 ป้าย รวมทั้งส่งข่าวผ่านอาสาสมัครประกันภัย หอกระจายข่าว สถานีต�ำรวจ และส่วนราชการต่างๆ
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1.3 เข้าร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ
		
งานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครัง้ ที่ 15 (Money Expo Bangkok 2015) โดยส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับกองทุนประกันชีวติ
กองทุนประกันวินาศภัย และบริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ�ำกัด ในระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
		
งานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
		
งานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี Set in the City กรุงเทพมหานคร โดยส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับกองทุนประกัน
ชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย และจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนด้านการประกันภัย โดยนักวางแผนทางการเงิน (CFP) ของ
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2558 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
1.4 ประสานงานและร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพืน้ ที่ รณรงค์ให้ความรูผ้ า่ นโครงการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจด้านการประกันภัย
ให้กับประชาชนในภูมิภาค โดยการจัดอบรม/บรรยายความรู้ด้านการประกันภัยให้ประชาชนกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน
กลุม่ สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร ผูน้ �ำชุมชน ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) และสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่ส�ำนักงาน คปภ. ลงนาม MOU
ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมคุมประพฤติ กรมพัฒนาชุมชน เป็นต้น โดยมี
ผู้เข้ารับการอบรมในปี 2558 จ�ำนวน 76,250 คน
1.5 จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจเข้าเป็นอาสาสมัครประกันภัย เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ด้านการประกันภัยที่ได้รับไปเผยแพร่
พร้อมให้ค�ำแนะน�ำช่องทางการติดต่อส�ำนักงาน คปภ. แก่ประชาชนในพื้นที่ มีอาสาสมัครที่เข้ารับการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็น
อาสาสมัครประกันภัยในปี 2558 จ�ำนวน 10,200 คน และด�ำเนินการจัดประกวดคัดเลือกผลงานอาสาสมัครประกันภัยดีเด่นระดับจังหวัด/
เขต/ภาค/ประเทศ และมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นระดับประเทศ ในงาน “วันประกันภัย” พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร
(Prime Minister’s Insurance Awards) ประจ�ำปี 2558 ในวันที่ 14 กันยายน 2558
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1.6 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร โดยการจัดท�ำแผนประชาสัมพันธ์และวางกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ ระยะ 3 ปี และก�ำหนด
แผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ปี 2558 เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างเพียงพอ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และการเข้าถึงระบบประกันภัย ด้วยการจัดกิจกรรม ดังนี้
		
จัดการแถลงข่าว จ�ำนวน 9 ครั้ง ประกอบด้วย
ธุรกิจประกันภัยพลิกโฉม รับปี 58
			
			
การบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนกรณีมหาอุทกภัย ปี 2554
			
โครงการรณรงค์ ป ้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช่ ว ง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2558
			
เศรษฐกิจก้าวไกล ประกันภัยก้าวหน้า
พิธีการมอบเงินสร้างสุขศาลาพระราชทานฯ และกรมธรรม์
			
ประกันภัย 200 ให้กับ กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
			
ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ธุรกิจประกันภัย
			
คปภ. เผยธุรกิจประกันภัยครึ่งแรกปี 58 โตร้อยละ 2.25
คาดทั้งปีโตร้อยละ 4.73
วิสัยทัศน์ ธุรกิจประกันภัยไทย กับเลขาธิการ คปภ. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
			
			
แนวทางการโฆษณาประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุ
		

จัดสัมมนาสื่อมวลชน “คปภ. สานสายใยพี่น้องชาวสื่อ ครั้งที่ 3” ณ จังหวัดกาญจนบุรี

จัดประกวดโฆษณา ความยาวไม่เกิน 45 วินาที ในระดับ
		
อุดมศึกษา ปี 2557 หัวข้อเรือ่ ง “การประกันภัยรถภาคบังคับ” ภายใต้แนวคิด
“รถมอเตอร์ไซค์กับการประกันภัยรถภาคบังคับ” ด้วยการลงพื้นที่ตาม
สถาบันการศึกษาทีใ่ ห้ความสนใจ เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การประกันภัย โดยเฉพาะการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ให้นิสิต
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
และให้นสิ ติ นักศึกษา น�ำความรูเ้ กีย่ วกับการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ที่ได้รับ แสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผลงานส่งเข้าประกวด
โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 174 ผลงาน จากสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ 15 สถาบัน

38 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
		
จัดท�ำข่าวสารความเคลือ่ นไหวและข่าวประชาสัมพันธ์ดา้ นการประกันภัย จัดท�ำและเผยแพร่แผ่นพับและคูม่ อื การประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ รวมถึง ผลิตและเผยแพร่สารคดีผ่านสื่อโทรทัศน์เกี่ยวกับความรู้ด้านการประกันภัยความยาว 1 นาที จ�ำนวน 25 ตอน

2. การพัฒนากระบวนการก�ำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
2.1 กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 ส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงภัย
ธรรมชาติให้เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัย และเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณของ
รัฐบาล โดยเกษตรกรจ่ายค่าเบีย้ ประกันภัยตามระดับความเสีย่ งภัยตัง้ แต่ 60 - 100 บาท/ไร่ ส่วนทีเ่ หลือรัฐบาลอุดหนุนค่าเบีย้ ประกันภัย
ให้เกษตรกร และเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะได้รับเงินอุดหนุนอีก 10 บาท/ไร่ การรับ
ประกันภัยแบ่งพืน้ ทีจ่ งั หวัดทัว่ ประเทศตามความเสีย่ งภัยรวม 5 โซน ค่าเบีย้ ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 ดังนี้
รายละเอียด
(บาทต่อไร่)

พื้นที่เสี่ยง
ต�่ำที่สุด

พื้นที่เสี่ยง
ต�่ำมาก

พื้นที่
เสี่ยงต�่ำ

พื้นที่เสี่ยง
ปานกลาง

พื้นที่
เสี่ยงสูง

เบี้ยประกันภัย

115.00

220.00

330.00

420.00

450.00

เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์
และภาษีมูลค่าเพิ่ม

124.12

236.47

355.24

451.54

483.64

เกษตรกรจ่ายเบี้ยประกันภัย

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

รัฐบาลอุดหนุน

64.12

166.47

275.24

361.54

383.64

		 เมื่อได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น�้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น
ภัยอากาศหนาวหรือน�ำ้ ค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ เกษตรกรจะได้รบั ความคุม้ ครอง 1,111 บาท/ไร่ และความเสียหายทีเ่ กิดจากศัตรูพืช
หรือโรคระบาด จะได้รับความคุ้มครอง 555 บาท/ไร่ ซึ่งภัยดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉินในระยะเวลาทีเ่ อาประกันภัย โดยบริษทั ประกันภัยจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากแบบรายงานข้อมูล
ความเสียหายจริง เพื่อรับค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ�ำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
		 ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดตัว “โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558”
เมือ่ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วทิ ยาคม จังหวัดอ่างทอง โดยนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลัง ให้เกียรติเป็นประธาน ซึง่ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2558 มีการจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 ครอบคลุม
พื้นที่จ�ำนวน 1,512,119.50 ไร่ และมีจ�ำนวนใบรับรองการท�ำประกันภัย 172,738 ฉบับ
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2.2 ด�ำเนินการจัดท�ำ “กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน” โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ประชาชนที่ขอสินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชย์ และต้องท�ำประกันชีวิตตามเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองสินเชื่อทุกประเภท ยกเว้น
สินเชือ่ ส่วนบุคคล โดยจะพิจารณารับประกันภัยจากทุนประกันภัยเป็นหลัก มีผลประโยชน์เป็นแบบจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยทีล่ ดลงตามจ�ำนวน
มูลหนี้ที่ติดค้างอยู่กับธนาคาร (Mortgage Reducing Term Assurance : MRTA) ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกและคุ้มครองสิทธิในการ
เลือกซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ คุม้ ครองสินเชือ่ ให้กบั ประชาชน รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยด้วยกลไกตลาด
โดยกรมธรรม์ดังกล่าวจะส่งผลดีกับลูกค้าเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ เพราะประชาชนมีสิทธิเลือกบริษัทประกันภัยได้ ในเบื้องต้น
ค่าเบี้ยประกันจะลดลงอย่างน้อย 12.5% ตามค่าคอมมิชชั่นที่ลดลงและการท�ำ Refinance ผู้เอาประกันภัยสามารถเปลี่ยนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายใหม่ได้ โดยไม่ต้องยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์ โดยเริ่มขายกรมธรรม์ดังกล่าวในเดือนเมษายน 2558
2.3 ติดตามและทบทวนกระบวนการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวติ แบบผูส้ งู อายุให้มคี วามชัดเจนขึน้ เพือ่ ลดปัญหาความเข้าใจผิด
ของประชาชน อาทิ การทบทวนข้อความในสื่อโฆษณาทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ ตลอดจนสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมถึงปรับปรุง
กระบวนการขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุเช่น เอกสารเสนอขาย ใบค�ำขอเอาประกันภัย กรมธรรม์
ประกันภัย ใบสรุปสาระส�ำคัญ บทสนทนาการเสนอขาย และบทสนทนายืนยันการท�ำประกันชีวิต เป็นต้น

40 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
3. การขยายผลการประกันภัยรายย่อย (Micro insurance)
ส�ำนักงาน คปภ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยรายย่อย (Micro insurance) เติบโตอย่างยั่งยืน จึงร่วมกับภาคเอกชน
ในการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย ซึง่ ในปีนไี้ ด้จดั อบรมความรู้ และการจัดกิจกรรม “รณรงค์ไมโครอินชัวรันส์สปู่ ระชาชน ประจ�ำปี
2558” โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้
1) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมไมโครอินชัวรันส์สู่ประชาชน โดยการจัดนิทรรศการโซนประกันภัยในงาน “เพิ่มศักยภาพกองทุน
หมู่บ้าน” ในภูมิภาค จ�ำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
		
ครั้งที่ 1 งานเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ : สร้างโอกาสสร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น
		
ครั้งที่ 2 งานเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ : สร้างโอกาสสร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชน ในภาคเหนือ เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
		
ครัง้ ที่ 3 งานเพิม่ ศักยภาพกองทุนหมูบ่ า้ นฯ : สร้างโอกาสสร้างความสุขให้หมูบ่ า้ นและชุมชนในภาคใต้ เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน
2558 ณ ห้องประชุมน�้ำพร้าวบอลรูม โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
		
ครั้งที่ 4 งานเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ : สร้างโอกาส สร้างความสุขให้หมู่บ้านและชุมชนในภาคกลาง เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม Exhibition Hall 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
2) จัดอบรม/บรรยาย/เสวนาความรู้ด้านการประกันภัยรายย่อย “กรมธรรม์ประกันภัย 200”
		 บรรยายความรู้ด้านการประกันภัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส�ำนักงาน คปภ. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย
ให้แก่ประชาชน และกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย ในงาน “สคบ. สัญจร จังหวัดตรัง” หัวข้อ “นโยบายการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและการบูรณาการ
งานคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องธนารมย์ 1 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง โดย
ผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายของ สคบ. และประชาชนทั่วไปในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง
3) การรณรงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยรายย่อย “กรมธรรม์ประกันภัย 200”
		 3.1 จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัย 200 รวมถึงประชาสัมพันธ์องค์กร และบริการ
ให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย ในงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้อง Sapphire 101 - 107
อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
		 3.2 จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 กรมธรรม์ประกันภัย 200 รวมถึง
ประชาสัมพันธ์องค์กร และบริการให้ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับการประกันภัย ในงานเปิดตัว “โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558” เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
		 3.3 จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัย 200 รวมถึงประชาสัมพันธ์องค์กรในงาน “พิธี
มอบรางวัล E-Claim Awards ประจ�ำปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
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4) จัดท�ำ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” ทีก่ �ำหนดเบีย้ ประกันภัยในอัตราพิเศษ คิดเบีย้ ประกันภัย
100 บาทต่อปี เพือ่ เป็นการขยายฐานการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนมากขึน้ และคุม้ ครองความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
ที่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิล�ำเนา โดยให้ใช้ส�ำหรับการท�ำสัญญาประกันภัยกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15
มกราคม 2559 ซึ่งมีบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 16 บริษัท
ภาพรวมจ�ำนวนกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย ณ เดือนธันวาคม 2558 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 848,785 กรมธรรม์ ประกอบด้วย
กรมธรรม์ประกันภัย 200 จ�ำนวน 108,711 กรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ จ�ำนวน 40,719
กรมธรรม์และกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย จ�ำนวน 699,355 กรมธรรม์ คิดเป็นจ�ำนวนเบี้ย
ประกันภัยทั้งสิ้น 1,068,744,976 บาท

4. การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันภัยสุขภาพ
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดจ้างส�ำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) ด�ำเนินโครงการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบประกันสุขภาพ ระยะเวลาโครงการ 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ของระบบประกันสุขภาพเอกชน ในการ
ด�ำเนินการร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย และต่างประเทศ และเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพเอกชนให้มปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนข้อเสนอแนะรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเอกชนทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
ของประชาชน และสอดคล้องกับระบบประกันสุขภาพโดยรวมของประเทศไทย รวมทั้งรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ทาง สวปก. ได้ส่งมอบ
รายงานขั้นกลาง (Interim Report) ตามก�ำหนดแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

5. การยกระดับธรรมาภิบาลและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัย
การส่งเสริมธรรมาภิบาลในธุรกิจประกันภัย เพือ่ ให้บคุ ลากรของบริษทั ประกันภัยตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนเอง
รวมถึงมีความเข้าใจภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจประกันภัย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันภัย โดย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดงานสัมมนา ดังนี้

42 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
1) งานสัมมนาผูบ้ ริหารบริษทั ประกันภัย (Relationship Day) เพือ่ สือ่ สารทิศทางการก�ำกับดูแลให้บริษทั ประกันภัยได้รับทราบถึง
ความคาดหวังที่ส�ำนักงาน คปภ. ต้องการเห็นว่า “บริษัทประกันภัยเป็นบริษัทที่ดี มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” และร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อน�ำไปพัฒนามาตรฐานการก�ำกับดูแลบริษัทประกันภัยให้เหมาะสมต่อไป เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรม
สวิส โฮเต็ล เลอคองคอร์ด
2) งานสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ประกันภัย เพือ่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ประกันภัย ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทประกันภัยได้รับการอบรมและมีความเข้าใจกฎระเบียบของ
ส�ำนักงาน คปภ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า บางกอก กรุงเทพฯ
3) งานสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย เรื่อง การก�ำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)
เพือ่ ส่งเสริมการก�ำกับดูแลทีด่ แี ละการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ประกันภัย โดยมีคณะวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญจากส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (สพธอ.) และผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนมาบรรยายเกี่ยวกับ “การก�ำกับดูแลเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบการบริหารข้อมูลลูกค้า ระบบ IT เพื่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และวิสัยทัศน์การลงทุนในระบบ IT ของสถาบันการเงิน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอคองคอร์ด

6. การพัฒนาช่องทางการจ�ำหน่ายให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับ
ส�ำนักงาน คปภ. ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพจากบุคลากร
ประกันภัยที่ได้มาตรฐาน โดยการพัฒนากระบวนการบริการออกและต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย อาทิ
6.1 ก�ำกับดูแลตัวแทน/นายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดา ที่อยู่ในฐานข้อมูลของส�ำนักงาน คปภ. จ�ำนวน 497,934 ราย แยกเป็น
ตัวแทนประกันชีวิต 275,209 ราย ตัวแทนประกันวินาศภัย 20,797 ราย นายหน้าประกันชีวติ 93,119 ราย นายหน้าประกันวินาศภัย
108,809 ราย ส�ำหรับในปี 2558 มีสถิตกิ ารสอบ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนขายประกันแบบ
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และยูนิตลิงค์ ดังนี้
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ขึ้นทะเบียน (ราย)
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

ยูนิตลิงค์

229,232

116,080

83,052

1,979

3,197

7,664

4,106

4,836

-

-

นายหน้าประกันชีวิต

32,364

22,926

30,886

9

739

นายหน้าประกันวินาศภัย

24,280

33,379

30,857

-

-

325,182

176,491

147,631

1,988

3,936

ตัวแทนประกันวินาศภัย

รวม

ข้อมูล : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

6.2 คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย โดยการน�ำข้อมูลรายชื่อของตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย
นายหน้าประกันชีวติ /ประกันวินาศภัย ทีย่ นื่ ค�ำขอรับใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ขนึ้ ทะเบียนเป็นผูข้ าย
กรมธรรม์ประเภทยูนเิ วอร์แซลไลฟ์ /ยูนติ ลิงค์ รวมถึงผูท้ ถ่ี กู เพิกถอนใบอนุญาตขึน้ เว็บไซต์ส�ำนักงาน คปภ. เพือ่ ให้ประชาชนหรือผูเ้ กีย่ วข้อง
สามารถตรวจสอบสถานะของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากส�ำนักงาน คปภ. สามารถติดต่อท�ำธุรกรรมได้
6.3 ตรวจสอบการด�ำเนินการจัดสอบของสมาคมประกันชีวติ ไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และจัดท�ำรายงานประเมินผลหน่วยงานทีจ่ ดั สอบเพือ่ ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย ณ สถานทีท่ �ำการจัดสอบ เพือ่ ให้หน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากส�ำนักงาน คปภ. ด�ำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
6.4 ให้ความเห็นชอบหน่วยงานเป็นสถาบันการจัดอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาต เป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และขอต่อ
อายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย รวม 46 สถาบัน โดยมีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 393,686 คน และการสัมมนา
ในวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัย เพือ่ นับเป็นชัว่ โมงการอบรมขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครัง้ ที่ 4 เป็นต้นไป
จ�ำนวน 7 สถาบัน โดยมีผู้ผ่านการสัมมนา 2,686 คน
6.5 จัดท�ำสรุปสถิติเปรียบเทียบข้อมูลผู้อบรมหลักสูตรขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ปี 2556 - 2558
และออกตรวจติดตามหน่วยงานอบรมทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจัดอบรม มีการปฏิบตั ติ ามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก�ำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย ส�ำหรับผู้ขอรับและ
ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับการจัดอบรมพร้อมให้
ค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำแนวปฏิบัติเพื่อการก�ำกับดูแลกันเองของแต่ละหน่วยงาน
6.6 ส�ำนักงาน คปภ. ได้รบั การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2552 (ISO 9001 : 2008) จาก
สถาบันมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI) ส�ำหรับขอบข่าย “การออกใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย” ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. ได้ผ่าน
การประเมินการรักษาระบบบริหารคุณภาพ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 และได้รับใบรับรองการต่ออายุระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2557 ถึง 10 สิงหาคม 2560 โดยในปี 2558 ส�ำนักงาน คปภ. ได้ผ่านการตรวจติดตามรักษา
(Surveillance) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างเสถียรภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
1. การก�ำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและการก�ำกับความมั่นคงทางการเงิน
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงประกาศ คปภ. เรื่อง ก�ำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการค�ำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ซึ่งได้มีการแก้ไขที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) ความเสี่ยงด้านประกันภัยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยระยะยาวให้บริษัทด�ำรงเงินกองทุนส�ำหรับความเสี่ยง
ดังกล่าว เท่ากับผลต่างระหว่างภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาวสุทธิหลังการเอาประกันภัยต่อ ณ ระดับความเชื่อมั่น
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 และภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยระยะยาวสุทธิหลังการเอาประกันภัยต่อ ณ ระดับความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นไทล์ที่
75 ที่ค�ำนวณด้วยวิธี GPV
2) ให้บริษัทด�ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมส�ำหรับความเสี่ยงจากการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (Surrender Risk Capital Charge :
SRC) เฉพาะในกรณีทมี่ ลู ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยของผูเ้ อาประกันภัยทุกรายรวมกันมากกว่าเงินกองทุนจากความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จาก
การด�ำเนินธุรกิจตามปกติทุกด้านรวมกันกับส�ำรองประกันภัย ตามประกาศว่าด้วยการประเมินทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันภัย
และได้ด�ำเนินการแก้ไขประกาศนายทะเบียน เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดท�ำรายงานการด�ำรงเงินกองทุนของ
บริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) /บริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
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2. การด�ำเนินงานด้านวิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทประกันภัย
เพื่อก�ำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงทางเงิน มีการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ส�ำนักงาน คปภ. ได้น�ำระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early
Warning System : EWS) มาเป็นเครื่องมือบ่งชี้เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำกับดูแลฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยให้มีความมั่นคง
ในการประกอบธุรกิจโดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ซึง่ การแบ่งระดับจะพิจารณาจากระดับปัญหาของบริษทั โดยดูจากรายงานแสดงฐานะการเงิน
และรายงานการด�ำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย
		 การจัดกลุ่มแบ่งระดับของบริษัทประกันภัย จ�ำนวน 86 บริษัท (ข้อมูลบริษัทประกันภัยไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2558) ปรากฏว่า
บริษทั ประกันภัย จ�ำนวน 84 บริษทั มีความมัน่ คงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ �ำหนด และจ�ำนวน 2 บริษทั ทีส่ �ำนักงานต้องมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิด โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
		 ระดับ 1 กลุ่มที่มีการก�ำกับดูแลปกติ (Normal) มี 67 บริษัท
		 ระดับ 2 กลุ่มที่เฝ้าระวัง (Out-patient) มี 11 บริษัท
		 ระดับ 3 กลุ่มที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด (In-patient) มี 6 บริษัท
		 ระดับ 4 กลุ่มที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินมาตรการตามกฎหมาย (ICU) มี 2 บริษัท
		 ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการติดตามบริษัทที่มีความเสี่ยงให้ปรับปรุงระบบงานและการด�ำเนินงานตามมาตรการก�ำกับ
ตามระดับ โดยบริษัทในระดับที่ 4 จ�ำนวน 2 บริษัทนั้น นายทะเบียนได้ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 52 สั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัย
เป็นการชั่วคราวและแก้ไขฐานะการเงินและการด�ำเนินงาน
2.2 การตรวจสอบตามความเสี่ยง เป็นการตรวจสอบโดยพิจารณาตามความเสี่ยงของบริษัทเป็นส�ำคัญ และก�ำหนดขอบเขต
การตรวจสอบตามกิจกรรมส�ำคัญของบริษทั การตรวจสอบจะมุง่ เน้นด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate governance) การบริหาร
ความเสีย่ งระบบควบคุมภายในของกิจกรรมส�ำคัญ ฐานะการเงิน และการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ซึง่ ขอบเขตการตรวจสอบจะเป็นเชิงกว้างและ
จะเจาะลึกในบางกิจกรรมที่อาจมีระดับความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและการด�ำเนินงานของบริษัทแล้วจะพิจารณาก�ำหนด
ระดับความเสี่ยงรวม (Composite Risk Rating)
		 ในปี 2558 ด�ำเนินการตรวจสอบบริษัทประกันภัย จ�ำนวน 15 บริษัท พร้อมแจ้งผลการจัดระดับความเสี่ยงรวมของบริษัท
ประกันภัยให้บริษัททราบ ซึ่งผลการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงรวมของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ 3 (ปานกลาง) เนื่องจากบริษัทมี
ฐานะการเงินมั่นคง มีการก�ำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับพอใช้ แต่มีจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติงาน แต่ไม่มี
ผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ ส�ำหรับประเด็นทีพ่ บจากการตรวจสอบได้แจ้งให้บริษทั แก้ไข ซึง่ บริษทั อยูร่ ะหว่าง
ด�ำเนินการแก้ไข
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2.3 การตรวจสอบแบบจ�ำกัดขอบเขต เป็นการตรวจสอบตามประเด็นที่พบจากข้อมูลรายงานทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน
ในระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เรื่องร้องเรียน และข่าวสารอื่นๆ การตรวจสอบจะมุ่งเน้นด้านการบันทึกบัญชี ระบบควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งขอบเขตการตรวจสอบจะจ�ำกัดเฉพาะประเด็นที่สนใจเท่านั้น แต่จะลงในรายละเอียดเชิงลึก
โดยได้ตรวจสอบตามแนวทางระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (EWS) จ�ำนวน 13 บริษทั เน้นการตรวจสอบระบบประกันภัยและการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทน และตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่ได้มีการสั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขจากการตรวจสอบพบครั้งก่อนๆ จ�ำนวน 6 บริษัท
ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า
		
บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ ระบบงานมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ซึ่งได้สั่งการให้บริษัทด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุง
		
บริษัทประกันวินาศภัย จ�ำนวน 2 บริษัท มีความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งนายทะเบียนได้สั่งการตามล�ำดับของกฎหมาย โดย
ค�ำสั่งล่าสุด ได้ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 52 สั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ทั้ง 2 บริษัท
2.4 จัดท�ำและวิเคราะห์รายงานภาวะธุรกิจประกันภัยไทยรายไตรมาสและรายปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนได้ทราบถึง
การเคลือ่ นไหวของธุรกิจประกันภัยไทยว่าช่วงเวลาใด มีการเติบโตหรือหดตัว รวมถึงความมัน่ คงของธุรกิจประกันภัยในภาพรวม ตลอดจน
น�ำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

3. จัดท�ำประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 และประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559
เพือ่ เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งของบริษทั ประกันภัยให้มปี ระสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชนและผู้เอาประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นแก่ธุรกิจประกันภัย ซึ่งหัวใจของการบริการ
ในธุรกิจประกันภัยคือ การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนัน้ พึงอยูใ่ นระดับทีด่ เี ป็นทีย่ อมรับ ซึง่ ประกอบด้วยการ
พิจารณาชดใช้ที่ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเสียหาย ความเดือดร้อน ของผู้ที่เกี่ยวข้องตามเจตนารมณ์ของสัญญา
ประกันภัย ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้จัดท�ำประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 และประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน
ตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 ประธานคณะกรรมการ คปภ. ได้ลงนามเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 และ
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ซึ่งในปี 2559 ส�ำนักงาน คปภ. มีแผนเข้าตรวจสอบบริษัทประกันภัย เพื่อ
ติดตามให้บริษัทมีการจัดการด้านสินไหมทดแทนเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด

4. การจัดท�ำประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งสาขาบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย
ในต่างประเทศ
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดท�ำประกาศ คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับความเห็นชอบจัดตั้งส�ำนักงานผู้แทนในต่างประเทศของบริษัท
ประกันชีวติ และบริษทั ประกันวินาศภัย ลงวันที่ 25 มิถนุ ายน 2558 และส่งหนังสือถึงสมาคมประกันชีวติ ไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ทราบและถือปฏิบตั ิ รวมทัง้ ได้ตดิ ตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั กิ ารขอรับความเห็นชอบจัดตัง้ ส�ำนักงาน
ผู้แทนในต่างประเทศของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยด้วย
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5. การจัดท�ำหลักเกณฑ์การก�ำกับการร่วมทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทประกันภัย
เพือ่ ให้บริษทั ประกันภัยทีม่ คี วามพร้อม สามารถขยายธุรกิจไปในภูมภิ าคอาเซียนและเพือ่ ให้ส�ำนักงาน คปภ. สามารถติดตามก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ลูกของบริษทั ประกันภัยได้ ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้ท�ำการศึกษาหลักเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุม่ (groupwide supervision) ของธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย รวมทัง้ ประชุมหารือ
กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกรอบแนวทางการก�ำกับแบบรวมกลุ่มของธุรกิจ
การเงิน และรวบรวมข้อมูลการถือตราสารทุนของบริษทั ประกันภัยเพือ่ การร่วมทุนในธุรกิจประกันภัยต่างประเทศ และการจัดตัง้ ส�ำนักงาน
ผู้แทนในต่างจังหวัด และได้จัดท�ำประกาศส�ำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับความเห็นชอบ การถือตราสารทุนเพื่อการร่วมทุน
ในธุรกิจประกันภัยต่างประเทศของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558

6. การจัดท�ำ กฎหมายอนุบัญญัติฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินโครงการจัดท�ำกฎหมายอนุบัญญัติฉบับภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และเป็นการให้บริการแก่ธรุ กิจและบุคลากรประกันภัย รวมถึงประชาชนทัว่ ไปทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัยไทยโดยส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดจ้างบริษัท เบเคอร์ แมคเคนซี่ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความรู้
ความเชีย่ วชาญทางด้านกฎหมายประกันภัยและการใช้กฎหมายภาษาอังกฤษ เป็นทีป่ รึกษาการด�ำเนินโครงการดังกล่าว โดยได้ด�ำเนินการ
แปลกฎหมายประกันภัยในระดับพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติไปแล้วรวม 85 ฉบับ จ�ำนวน 760 หน้า
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7. การหารือเรื่องกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ส�ำนักงาน กลต.
ส�ำนักงานประกันสังคม กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ และสมาคมประกันชีวติ ไทย เรือ่ ง การจัดตัง้ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการด�ำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศไทย (Thailand Future Fund) รวมถึงระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ

8. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
8.1 ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศต่างๆ
		
ผู้บริหารระดับสูงส�ำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัยได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน รับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “โอกาส
การลงทุนใน สปป. ลาว ส�ำหรับธุรกิจประกันภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงศึกษาลู่ทางด้านการค้า
การลงทุน สภาพทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว เงือ่ นไขและคุณสมบัตใิ นการจัดตัง้ ธุรกิจประกันภัย และขัน้ ตอนการขอใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันภัยใน สปป. ลาว ส�ำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่าง
วันที่ 18 - 20 มีนาคม 2558
		
คณะผู้แทนกระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และผู้แทนจากธนาคารโลก เข้าร่วมศึกษาดูงาน
ในเรื่องการใช้เครื่องมือทางการเงินและการประกันภัยจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Disaster Risk Financing and
Insurance: DRFI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่ของรัฐและภาคธุรกิจประกันภัยต่อการฟื้นฟู ความเสียหายและสูญเสีย
ทีเ่ กิดขึน้ จากภัยพิบตั ิ กรอบกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทางภัยพิบตั ิ ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ ส�ำนักงาน คปภ.
		
คณะผู้บริหารส�ำนักงาน คปภ. ประชุมหารือร่วมกับ The Financial Services Agency (Japan) เพื่อพัฒนาความ
ร่วมมือ โดยเฉพาะการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญเนื่องจากบริษัทประกันภัยของญี่ปุ่นหลายบริษัทมีการลงทุน
ในประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องของ แนวทางพัฒนา
และส่งเสริมการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการด�ำเนินงานของภาครัฐที่ส�ำคัญ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 และวันที่
24 พฤศจิกายน 2558 ณ ส�ำนักงาน คปภ.
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8.2 การประชุม/สัมมนาระหว่างประเทศ
		
เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในประเด็น “Enabling Insurance Regulation to Support Economic
Development & Human Dignity” และได้บรรยายพิเศษ ภาพรวมธุรกิจประกันไทย ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
การพัฒนาการของการบริหารจัดการความเสีย่ งภัยพิบตั ิ และการประกันภัย Micro Insurance (ประกันภัย 200) ในการประชุม Global
Insurance Forum 2015 (51st Annual Seminar) ซึง่ จัดโดย International Insurance Society ณ ส�ำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ
นิวยอร์ก ในระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2558
		
จัดประชุม ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI) ในหัวข้อเรื่อง การประเมินการก�ำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัย ตามมาตรฐานการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (IAIS - Insurance Core Principles: ICPs Assessment) เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และน�ำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยไทย และอาเซียน พร้อมทัง้ แลกเปลีย่ นความ
รู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร
		
ร่วมประชุม/สัมมนา Opportunities and Challenges in Asian Insurance Market ในหัวข้อ Thailand : Entrance
and Opportunities เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
เข้าร่วมประชุม 1st China-ASEAN Summit Forum on Insurance Cooperation and Development ระหว่างวันที่
		
15 - 18 กันยายน 2558 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
		
ร่วมประชุมประจ�ำปีกับผู้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 18 (The 18th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting:
18th AIRM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2558 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยมีหัวข้อ
การประชุมย่อย ดังนี้
			
การประชุม The 12th Management Board of AITRI อาทิ การรายงานกิจกรรม ในส่วนของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัย และหลักสูตรการจัดฝึกอบรมส�ำหรับเจ้าหน้าที่ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในปี 2559 เป็นต้น
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การรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังอาเซียน ครัง้ ที่ 19 (Relevant Decisions of the 19th ASEAN
Finance Ministers Meeting: 19th AFMM) อาทิ ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance (ASEAN DRFI)
			
ความร่วมมือด้านการประกันภัยในอาเซียน (ASEAN Insurance Cooperation) อาทิ การพัฒนาการก�ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศอาเซียนและการประเมินกรอบการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐาน Insurance Core Principles
การปฏิบัติตามการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยตามหลัก IAIS เป็นต้นและการรายงานข้อมูลการประกันภัยอาเซียนในปี 2557 เป็นต้น
			
รายงานความคืบหน้าการด�ำเนินการตามพิธีสารฉบับที่ 5 ระบบการประกันภัยทางรถยนต์ภาคบังคับอาเซียน (ASEAN
Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) และพิธีสารอื่นๆ ภายใต้กรอบข้อตกลงในเรื่องการอ�ำนวยความสะดวกการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน (Other Protocols under the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit)
อาทิ ความคืบหน้าการด�ำเนินงานตามพิธีสารฉบับที่ 5 ของส�ำนักงานประกันภัยรถยนต์ผ่านแดนแห่งชาติ เป็นต้น
ส่งผู้แทนส�ำนักงาน คปภ. เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ทางด้านการประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงการเงิน ณ สปป. ลาว
		
ในเรื่อง “การก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และการก�ำกับดูแลคนกลางประกันภัยนิติบุคคล” ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2558
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการเข้าร่วมบรรยายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ระหว่างกัน พัฒนาความรูค้ วามเชีย่ วชาญและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประกันภัยของกระทรวงการเงิน สปป. ลาว และ
น�ำไปปรับใช้กับประเทศของตนเองอย่างเหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย
1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย
ประเภท

เรื่องร้องเรียน

ยุติ

ร้อยละ

ประกันชีวิต

3,044

2,709

89.00

ประกันวินาศภัย

9,342

8,929

95.58

พ.ร.บ.

569

538

94.55

อนุญาโตตุลาการ

419

407

97.13

13,374

12,583

94.09

รวม

ข้อมูล : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มีจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนในระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2558 จ�ำนวนทั้งสิ้น 13,374 เรื่อง สามารถด�ำเนินการยุติได้จ�ำนวน
12,583 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.09

2. การจัดท�ำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จดั ท�ำคูม่ อื ประชาชนขึน้ เพือ่ ก�ำหนดมาตรฐานงานบริการ เกีย่ วกับขัน้ ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
ซึง่ จะส่งผลให้ประชาชน ผูป้ ระกอบการ สามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการของส�ำนักงาน คปภ. ได้งา่ ยขึน้ และมีมาตรฐานแน่นอนชัดเจน
รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริตอีกด้วย

52 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นส�ำหรับผู้ประสบภัยจากรถ
ก�ำหนดกรอบการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถระหว่างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกับ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ท�ำหน้าที่ clearing house ของ 3 กองทุนหลัก คือ กองทุนประกัน
สังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยนอกได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นการ
รักษาพยาบาลจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้น และได้ตกลงท�ำบันทึกความร่วมมือในการเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ
ของระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือระบบ E-Claim กับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการรักษา
สิทธิของประชาชนเมือ่ ประสบภัยจากรถ ให้สามารถใช้สทิ ธิได้ทวั่ ถึงและมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยการใช้ขอ้ มูลระหว่างกันจะเป็นไปด้วย
ความระมัดระวัง และไม่ละเมิดสิทธิของประชาชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ การตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ท�ำให้เกิดความร่วมมือ
ในการดูแลประชาชนในด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต สนับสนุนการดูแลผู้ประสบภัยจากรถกรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉินและช่วยให้
สปสช. สามารถท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินและระบบข้อมูลต่างๆ (Clearing
House) ในระบบการประกันสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น

4. การบูรณาการการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นส�ำหรับการรักษาพยาบาล
ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จ�ำกัด จัดกิจกรรมในงาน E-claim
Awards 2014 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยภายในงานมีการจัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานการจ่ายค่าเสียหาย
เบือ้ งต้นผ่านระบบสินไหมอัตโนมัตเิ พือ่ ทบทวนและเสริมความรูค้ วามเข้าใจการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัตแิ ก่ผแู้ ทนโรงพยาบาลและบริษทั
ประกันภัย และการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ในระบบข้อสนเทศระหว่าง
ส�ำนักงาน คปภ. และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

5. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ด้านการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
1) ประชุมหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านประกันภัย ร่วมกับ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 โดยจะเน้นการสร้างเครือข่ายด้วยระบบไอที มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง
คปภ. กับ สคบ. เข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายของ สคบ. ที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลท�ำให้การด�ำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านการประกันภัยมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ มีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม รวมทัง้ ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับสิทธิประโยชน์
ด้านการประกันภัยอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการหารือของทัง้ สองหน่วยงานในครัง้ นีจ้ ะมีการพัฒนาไปสูก่ ารจัดท�ำบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยส�ำหรับผู้บริโภคต่อไป
2) ประชุมหารือแนวทางในการเพิ่มความร่วมมือต่อกันด้านวิชาการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท รวมถึงการพัฒนากระบวนการ
ระงับข้อพิพาทด้วยวิธไี กล่เกลีย่ และวิธอี นุญาโตตุลาการ ร่วมกับเลขาธิการส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ คปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
1. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการวิเคราะห์และวางแผนก�ำลังคน และพัฒนาระบบการบริหารความก้าวหน้า
ในอาชีพ โดยจัดจ้างบริษัท เฮย์กรุ๊ป จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินตามแผนการน�ำโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�ำแหน่งงานไปปฏิบัติใช้จริง ซึ่งได้
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการด�ำเนินงานแล้วดังนี้
		 1. สรุปความท้าทายและรูปแบบของผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�ำแหน่งงาน
		 2. ก�ำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการผลกระทบ กรณีที่ควรด�ำเนินการเร่งด่วน
		 3. ก�ำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการผลกระทบ กรณีที่ควรด�ำเนินการในระยะถัดไป
		 4. ขั้นตอนการน�ำกลยุทธ์จัดการผลกระทบไปสู่การปฏิบัติ
		 5. วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าย่อย (Sub Value Chain) ของงานในแต่ละสายงานระดับผู้ช่วยเลขาธิการและจัดท�ำรายละเอียด
ของงาน (IRMA)
		 6. ประเมินค่างาน

54 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ปรับปรุงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานรายบุคคล โดยก�ำหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
2 ส่วน คือ ตามตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) ที่มี 3 ระดับ ได้แก่ ตัวชี้วัดระดับส�ำนักงาน ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน และตัวชี้วัดรายบุคคล และ
ประเมินสมรรถนะ (Competency) โดยให้มสี ดั ส่วนคะแนนการประเมินตามระดับต�ำแหน่งงาน เพือ่ ผลักดันภารกิจของส�ำนักงานให้บรรลุ
เป้าหมายเป็นไปตามทีก่ �ำหนดและมีทศิ ทางเดียวกัน และเพือ่ พัฒนาความรู้ สมรรถนะของพนักงานให้เหมาะสมและมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานของส�ำนักงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในปี 2558 ส�ำนักงาน คปภ. ได้มอบทุนการศึกษาแก่พนักงานที่มีผลการเรียนและผลการปฏิบัติงานในระดับดี จ�ำนวน 1 ทุน
โดยเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขา Accounting and Finance สถาบันการศึกษา University of Southampton
จัดกิจกรรมรณรงค์การปรับพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ จ�ำนวน 12 ครัง้ อาทิ การบรรยาย “ตระหนักรูว้ า่
คุณคือใครใน คปภ.” และการจัดกิจกรรม “คปภ. ก้าวไกล ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว”

2. การพัฒนากฎหมายด้านการประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการพัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย โดยได้มีการจัดการอบรมสัมมนาเพื่อท�ำความเข้าใจใน
หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันชีวติ และการประกันวินาศภัยทีม่ กี ารแก้ไขปรับปรุง เกีย่ วกับการก�ำกับดูแล
บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย โดยวางโครงสร้างให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี (Corporate
Governance) ตั้งแต่การเริ่มเข้ามาประกอบธุรกิจประกันภัย ระหว่างการด�ำเนินธุรกิจจนถึงเลิกกิจการ และการตรวจสอบบริษัท
ประกันภัย มาตรการแทรกแซงและการแก้ไขฐานะหรือการด�ำเนินการของบริษัท การก�ำกับดูแลคนกลางประกันภัย และหลักการของ
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
5 มีนาคม 2558 ซึ่งมีการแก้ไขในประเด็นโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจประกันภัย
การก�ำหนดให้กองทุนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ช�ำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช�ำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยแทนบริษัท
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยได้ โดยไม่ต้องรอให้ได้รับช�ำระหนี้จากกระบวนการล้มละลาย
ก่อนขอรับช�ำระหนีจ้ ากกองทุนฯ และการก�ำหนดให้กองทุนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยมีอ�ำนาจในการกู้ยืมเงิน หรือออกตราสารทาง
การเงินอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการบริหารกองทุนก�ำหนด รวมทัง้ เป็นผูช้ �ำระบัญชีตามที่ คปภ. แต่งตัง้ โดยจัด
อบรมสัมมนาให้แก่บริษทั ประกันภัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล
เลอคองคอร์ด รัชดาภิเษก

3. การพัฒนากฎหมายการประกันภัยทางทะเล
ส�ำนักงาน คปภ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความจ�ำเป็นในการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล
พ.ศ. ... โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เพือ่ พัฒนา ส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานด้านการประกันภัยทางทะเล ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการศึกษาถึงความจ�ำเป็นและแนวทางในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล รวมทั้งได้มี
การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
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4. การจัดท�ำโครงสร้างฐานข้อมูลการประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ศึกษาและจัดท�ำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) เพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัย สนับสนุนการก�ำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ด้านการด�ำเนินงานของบริษัทประกันภัย
พฤติกรรมทางการตลาดในการรับประกันภัยและการจัดการด้านสินไหมทดแทน การประมาณการเงินส�ำรองประกันภัย การบริหารความ
เสีย่ ง และการก�ำหนดอัตราเบีย้ ประกันภัยตามความเสีย่ งเพือ่ รองรับการผ่อนคลายการก�ำกับอัตราเบีย้ ประกันภัยในอนาคต และยกระดับ
การด�ำเนิ น กิ จ การของอุต สาหกรรมประกัน ภัยให้มีความมั่ น คง มี ก ารบริ ห ารงานที่ ดี ตลอดจนเป็ น ที่ เ ชื่ อ มั่ น ของประชาชนและ
ภาคอุตสาหกรรม โดยรวมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทได้พัฒนาและทดสอบโปรแกรม (Programming & Testing)
เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในขั้นตอนการทดสอบด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและจัดเตรียมระบบเพื่อการทดสอบโดยภาคธุรกิจ
(Industrial Wide Test)

5. การปรับปรุงเว็บไซต์ส�ำนักงาน คปภ.
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ส�ำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) เพือ่ ให้การสืบค้นข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ใช้บริการ มีประสิทธิภาพและสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น โดยเริ่มใช้งานเว็บไซต์ส�ำนักงาน คปภ. ใหม่ ตั้งแต่วันที่
3 ธันวาคม 2558

56 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
6. การพัฒนาระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร ดังนี้
6.1 จัดท�ำแผนบริหารความเสี่ยงของส�ำนักงาน คปภ. ประจ�ำปี 2558 โดยประมวลผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ของปี 2557 และการระบุความเสี่ยงของหน่วยงาน พร้อมประเมินโอกาสและผลกระทบครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และ
ยังได้มีการก�ำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงส�ำหรับการติดตามประเมินผลเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
6.2 จัดท�ำนโยบายการบริหารความเสีย่ งองค์กร ซึง่ ได้เผยแพร่ในอินทราเน็ตของส�ำนักงาน คปภ. ส�ำหรับคูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง
ของส�ำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด (PwC)) ทบทวนและวิเคราะห์
กรอบการด�ำเนินการบริหารความเสีย่ ง พร้อมจัดท�ำหลักเกณฑ์และคูม่ อื การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของส�ำนักงาน คปภ.
ในประเด็นทีม่ สี าระส�ำคัญ คือ 1) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบการบริหารความเสีย่ งในแต่ละระดับ 2) ปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งระดับองค์กรให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี และการอธิบายปัจจัยเสีย่ ง เหตุการณ์ความเสีย่ ง และผลกระทบให้สะท้อนเหตุการณ์
ความเสี่ยงที่ชัดเจนขึ้น
6.3 จัดอบรมความรูก้ ารส่งเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารความเสีย่ งองค์กร ดังนี้ อบรมผูบ้ ริหารระดับสูง หัวข้อเรือ่ งธรรมาภิบาล
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อ�ำนวยการสถาบัน IOD เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 อบรมผู้บริหาร
ระดับกลาง หัวข้อเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง โดยได้รบั เกียรติจากคุณวารุณี ปรีดานนท์ บริษทั PwC เป็นวิทยากร เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
2558 อบรมผูบ้ ริหารระดับต้น หัวข้อเรือ่ งกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งองค์กรและการน�ำไปปฏิบตั ิ เพือ่ ร่วมกันวิเคราะห์ความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึ้นในองค์กร ส�ำหรับปี 2559 โดยคุณสมนึก วิวัฒนะ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2558

7. การส�ำรวจทักษะทางการประกันภัยประจ�ำปี พ.ศ. 2558
ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้นักศึกษาปริญญาโทคณะสถิติประยุกต์ ท�ำการส�ำรวจทักษะทางการ
ประกันชีวติ ซึง่ ประกอบไปด้วยความรูค้ วามเข้าใจ พฤติกรรม และทัศนคติดา้ นการประกันชีวติ ของประชาชน ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย และน�ำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและ
เป็นประโยชน์ต่อส�ำนักงาน คปภ. ในการก�ำหนดแนวทางและกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงและเชื่อมั่นต่อ
ระบบประกันภัย โดยมีจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 3,004 ตัวอย่าง ประกอบด้วยข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งคณะผู้จัดท�ำได้สรุปผล และจัดท�ำรายงานผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการส�ำรวจทักษะทางการประกันชีวิต
ภายใต้หวั ข้อ “ความรูเ้ กีย่ วกับการประกันชีวติ ของคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยมีการน�ำเสนอผลงานวิชาการรางวัลการพัฒนา
ในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล
เลอคองคอร์ด

8. การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการประกันภัย
8.1 ส�ำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ให้กับบุคลากรประกันภัยทั้งภายในและภายนอก ด้านการประกันภัย
การเงินและการลงทุน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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หลักสูตรส�ำหรับผู้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Curriculum) ระดับผู้บริหารระดับต้น และ
ผู้บริหารระดับกลางให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและธุรกิจประกันภัย ความเสี่ยงภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องส�ำหรับธุรกิจ
ประกันภัย เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานของส�ำนักงาน คปภ. จ�ำนวน 8 หลักสูตรโดยมีผู้เข้ารับการอบรม
รวมทั้งสิ้น 500 คน
		
หลักสูตรส�ำหรับภาคบุคคลภายนอก ได้แก่ หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) (มีผู้อบรมจ�ำนวน 93 คน) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมผู้น�ำทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการผลักดันให้การประกันภัย
เข้าถึงประชาชนทุกระดับ รวมถึงพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งได้มีพิธีเปิด
การอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

8.2 การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจ�ำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวง
การคลัง กล่าวเปิดงาน โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการและงานวิจยั ด้านการประกันภัย การบริหารความเสีย่ ง และสาขาอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการประกันภัย ได้มีการพิจารณาผลงาน และตัดสินให้มีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 รางวัล คือ รางวัลวิจัยดีมี 1 รางวัล ผลงานชื่อ
“On Approximating the Ruin Probability and the Minimum Initial Capital of the Finite-Time Risk Process by Separated
Claim Technique of Motor Insurance” และรางวัลชมเชยมี 1 รางวัล ผลงานชื่อ “A Condition for Reducing the Finite-Time
Ruins Probability under Proportional Reinsurance and the Minimum Initial Capital Problem under Investment Control
in the Discrete-Time Surplus Processes / The Minimizing the initial capital for the discrete-time surplus process with
investment control under alpha-regulation” เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอคองคอร์ด

58 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ผลส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับส�ำนักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ปี 2558
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับส�ำนักงาน คปภ. ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำผล
ป้อนกลับของผูใ้ ช้บริการมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของส�ำนักงาน คปภ. ให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผูใ้ ช้บริการได้มากขึน้ และได้ก�ำหนดให้น�ำผลการส�ำรวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการด้านการประกันภัย เป็นตัวชีว้ ดั ของส�ำนักงาน คปภ.
อีกด้วย
การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับส�ำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ ด้าน
ความเป็นธรรม ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการเข้าถึงบริการจาก 5 กระบวนงาน ได้แก่ 1) การให้บริการออกใบอนุญาต/ต่ออายุ
ใบอนุญาตตัวแทน-นายหน้าประกันภัย (บุคคลธรรมดา) 2) การให้บริการออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย (นิตบิ คุ คล)
3) การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น 4) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย และ 5) สายด่วนประกันภัย 1186 ซึ่งส�ำนักงาน คปภ.
ได้รับการประเมินรอบ 12 เดือนของปี 2558 อยู่ที่ระดับความพึงพอใจมาก คือ อยู่ที่ระดับคะแนน 4.58 (จากคะแนนเต็ม 5)
นอกจากนี้ ในปี 2558 ส�ำนักงาน คปภ. ได้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส�ำหรับกระบวนงานการขอรับความเห็นชอบ
ด้านการประกันภัยของส�ำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง เพิ่มเติมอีก 5 กระบวนงาน ได้แก่ 1) การขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
2) การขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 3) การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน 4) การขอวาง/ขอคืนเงิน
ส�ำรองประกันภัยของบริษัทประกันภัย และ 5) การขออนุญาตเปิดสาขาบริษัทประกันภัย โดยได้รับระดับคะแนนความพึงพอใจภาพรวม
รอบ 12 เดือนของปี 2558 อยู่ที่ระดับคะแนน 4.29 (จากคะแนนเต็ม 5)

รายงานประจำ�ปี 2558

ทิศทางและแนวโน้ม
ของธุรกิจประกันภัย
ปี 2559

ส่วนที่

5
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60 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ธุรกิจประกันภัยในปี 2558 มีการขยายตัวเล็กน้อยจากปีก่อนที่ร้อยละ 5.46 โดยธุรกิจประกันชีวิต ขยายตัว
ร้อยละ 6.91 และธุรกิจประกันวินาศภัย ขยายตัวร้อยละ 1.92 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเมืองภายในประเทศและ          
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอลง ท�ำให้ความต้องการด้านการประกันภัยของประชาชนลดลง และขึ้นอยู่กับความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคและ GDP ของประเทศเป็นส่วนใหญ่
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทย ปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.8 - 3.8
ดังนั้น ส�ำนักงาน คปภ. จึงใช้วิธีค�ำนวณด้วยวิธีอนุกรมเวลา Box - Jenkins ในการประมาณการแนวโน้มเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของ
ธุรกิจประกันภัยในปี 2559 จากสถานการณ์ปจั จุบนั ส�ำนักงาน คปภ. คาดการณ์วา่ ธุรกิจประกันภัยจะขยายตัวต่อเนือ่ งอยูท่ รี่ อ้ ยละ 8.02
คิดเป็นมูลค่าเบี้ยประกันภัยประมาณ 801,923 ล้านบาท แยกเป็นธุรกิจประกันชีวิต มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 9.55 คิดเป็นมูลค่า
เบี้ยประกันภัยประมาณ 584,116 ล้านบาท และธุรกิจประกันวินาศภัยมีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.12 คิดเป็นมูลค่าเบี้ยประกันภัย
ประมาณ 217,807 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2558

ภาคผนวก

ส่วนที่

6

61

62 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการในส่วนของผูท้ รงคุณวุฒิทไี่ ด้รับการแต่งตัง้ จาก คปภ. และกรรมการอิสระ จ�ำนวน
4 ท่าน โดยมีนางธาริษา วัฒนเกส เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร นางวณี
ทัศนมณเฑียร เป็นกรรมการตรวจสอบ และนายเกียรติศกั ดิ์ ค�ำสมาน ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมครอบคลุมขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย ในรอบปี 2558 ได้มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น จ�ำนวน 5 ครั้ง โดยประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน สายบริหาร และฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกหน่วยงาน ซึ่งผลการปฏิบัติงานและการด�ำเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในในการจัดท�ำงบการเงิน จากงบการเงินประจ�ำไตรมาส และงบการเงินประจ�ำ
ปี 2558 ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�ำงบการเงิน
มีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. สอบทานระบบบริหารความเสีย่ ง ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน
และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน โดยการสอบทานดังกล่าว ไม่พบประเด็น
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า ส�ำนักงาน คปภ. มีระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน
และกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ส�ำนักงาน คปภ. สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายของส�ำนักงาน
3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร มีความเหมาะสม ทันสมัย และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
4. สอบทานให้ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในมีความเป็นอิสระ และก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร โดยได้พจิ ารณาขอบเขต
การปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2558 การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่ส�ำคัญ
ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปี 2559 งบประมาณ จ�ำนวนบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปอย่างเพียงพอเหมาะสม
จากการด�ำเนินงานในรอบปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นโดยสรุปว่า ส�ำนักงาน คปภ. มีระบบควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ การด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงินได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ

(นางธาริษา วัฒนเกส)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
18 มีนาคม 2559
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ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท
ประเภท

หมายเหตุ

2558

2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.1

542,814,724.10

551,298,164.88

เงินลงทุนชั่วคราว

4.2

3,017,802,098.50

2,277,364,864.94

ลูกหนี้

4.3

405,804,338.83

367,677,471.57

ลูกหนี้อื่น

4.4

367,640.52

3,315,229.35

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

4.5

4,473,856.77

9,421,464.47

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4.6

9,066,506.66

12,121,669.42

3,980,329,165.38

3,221,198,864.63

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

4.7

594,407,002.90

594,407,002.90

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

4.8

291,635,495.66

306,589,039.55

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

4.9

65,849,413.11

25,026,565.93

274,000.00

246,460.00

952,165,911.67

926,269,068.38

4,932,495,077.05

4,147,467,933.01

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

64 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท
ประเภท

หมายเหตุ

2558

2557

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้

4.10

17,873,399.13

14,634,333.96

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

4.11

32,567,808.61

26,576,761.12

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

4.12

12,094,040.39

19,682,045.38

62,535,248.13

60,893,140.46

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน

4.13

4,028,836.58

3,931,541.02

ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ

4.13

41,917,120.29

32,510,668.25

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย

4.13

400,006,518.56

326,546,223.04

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

445,952,475.43

362,988,432.31

รวมหนี้สิน

508,487,723.56

423,881,572.77

ส่วนของทุน
ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย

4.14

120,538,099.76

120,538,099.76

ทุนประเดิมจากรัฐบาล

4.15

100,000,000.00

100,000,000.00

4,203,469,253.73

3,503,048,260.48

รวมส่วนของทุน

4,424,007,353.49

3,723,586,360.24

รวมหนี้สินและส่วนของทุน

4,932,495,077.05

4,147,467,933.01

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการ

(นายชูฉัตร ประมูลผล)
ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2558
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งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท
ประเภท

หมายเหตุ

2558

2557

รายได้
รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย

3.1.1 , 4.16

1,505,308,780.49

1,423,271,528.46

รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย

3.1.2 , 4.17

202,792,700.00

207,759,600.00

85,581,116.52

82,951,056.52

4,748,876.75

5,807,125.45

1,798,431,473.76

1,719,789,310.43

รายได้จากดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.18

780,213,336.59

751,940,185.61

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

4.19

307,225,143.92

300,665,512.70

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

4.20

10,572,000.00

9,827,000.00

1,098,010,480.51

1,062,432,698.31

700,420,993.25

657,356,612.12

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4.21

700,420,993.25

657,356,612.12
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : บาท
ประเภท

ทุนรับโอนจาก
กรมการประกันภัย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

120,538,099.76

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายปี 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายปี 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

120,538,099.76
120,538,099.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนประเดิม
จากรัฐบาล

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่า
รวมส่วนของทุน
ค่าใช้จ่ายสะสม

100,000,000.00 2,845,691,648.36 3,066,229,748.12
-

657,356,612.12

657,356,612.12

100,000,000.00 3,503,048,260.48 3,723,586,360.24
-

700,420,993.25

700,420,993.25

100,000,000.00 4,203,469,253.73 4,424,007,353.49
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
ประเภท

2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

700,420,993.25

657,356,612.12

58,152,115.62

58,708,507.54

ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์

82.00

16,266.57

รายได้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน

(1,147,434.43)

(921,927.26)

(85,581,116.52)

(82,951,056.52)

89,134,934.05

93,690,234.63

760,979,573.97

725,898,637.08

ลูกหนี้ (เพิ่มขึ้น)

(38,126,867.26)

(27,961,450.93)

ลูกหนี้อื่นลดลง

2,947,588.83

4,051,602.50

264,227.70

(4,780,961.46)

(498,654.77)

(100,673.27)

รายการปรับกระทบยอดรายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

รายได้ดอกเบี้ย
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)

(27,540.00)

-

เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น

3,239,065.17

6,246,060.75

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)

5,991,047.49

(1,641,834.52)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่วย : บาท
ประเภท

2558

2557

(12,500.00)

(157,500.00)

เงินอนุญาโตตุลาการเพิ่มขึ้น (ลดลง)

1,737,098.00

(1,122,551.00)

เงินค�้ำประกันสัญญา (ลดลง) เพิ่มขึ้น

(9,285,397.99)

3,789,730.30

(57,205.00)

(287,731.97)

เงินสมทบบริษัทประกันภัยรับล่วงหน้า (ลดลง)

เงินรับล่วงหน้าอื่นๆ (ลดลง)
เงินค่าปรับรอน�ำส่งกรมบัญชีกลางเพิ่มขึ้น

30,000.00

-

ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพเพิ่มขึ้น

9,406,452.04

8,879,830.83

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายเพิ่มขึ้น

73,460,295.52

73,891,390.89

810,047,183.70

786,704,549.20

(740,437,233.56)

(390,430,993.39)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสด (จ่าย) จากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสด (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะยาว

-

(192,144,002.90)

เงินสด (จ่าย) จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(32,760,770.92)

(58,988,529.92)

เงินสด (จ่าย) จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(45,332,620.00)

(17,613,669.84)

(818,530,624.48)

(659,177,196.05)

(8,483,440.78)

127,527,353.15

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

551,298,164.88

423,770,811.73

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

542,814,724.10

551,298,164.88

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�ำนักงาน คปภ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2550
ภายใต้พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยการเปลีย่ นสถานะจากกรมการประกันภัย สังกัด
กระทรวงพาณิชย์ เป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็น
ส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย ให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านการประกันภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย
ปัจจุบันส�ำนักงาน คปภ. มีสถานประกอบการตั้งอยู่ ณ เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอดคล้องกับระบบการบัญชีที่กระทรวงการคลังได้วางไว้
ตามเกณฑ์คงค้าง
2.2 รอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
2.3 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่น�ำมาปฏิบัติ
		 ส�ำนักงาน คปภ. ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2557) วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2558 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 19
บัญญัติว่า “กิจการของส�ำนักงาน ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่า
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน”

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินของส�ำนักงาน คปภ. มีดังต่อไปนี้
3.1 การรับรู้รายได้
		 3.1.1 รายได้เงินสมทบที่รับจากบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต รับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างที่บริษัทต้องน�ำส่ง
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และอัตราเงินสมทบทีบ่ ริษทั ประกัน
วินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องน�ำส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศ ณ วันที่ 22
มกราคม 2551 เริ่มใช้บังคับส�ำหรับการค�ำนวณเงินสมทบตั้งแต่งวดปี 2551
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		 3.1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ รับรู้รายได้เมื่อได้รับช�ำระเงินค่าธรรมเนียม
		 3.1.3 รายได้จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี รับรู้รายได้เมื่อได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของส�ำนักงาน คปภ.
		 3.1.4 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
		 ค่าใช้จา่ ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน ส่วนอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
		 อาคารและอุปกรณ์จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ เมื่อมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตาม
อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
		 อาคาร		
20 ปี
		 อุปกรณ์
5 ปี
		 ยานพาหนะและอุปกรณ์
5 ปี
		 ส่วนค่าปรับปรุงอาคารเช่า บันทึกเป็นสินทรัพย์และค�ำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ใน
สัญญาเช่า
		 อุปกรณ์ทไี่ ด้รบั โอนมาจากกรมการประกันภัยใช้ราคาสุทธิ ณ วันทีร่ บั โอนเป็นราคาทุนและค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาตามหลักเกณฑ์
ข้างต้น
		 รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งท�ำให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของสินทรัพย์
เพิม่ ขึน้ อย่างเป็นสาระส�ำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษารับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดขึ้น
3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จา่ ยในการจัดซือ้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส�ำนักงาน คปภ. และจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่าหนึ่งปี
แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ซึ่งค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ และสิทธิการเช่า แสดงด้วยราคาทุนหลังจากหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และค่าตัดจ�ำหน่าย
ค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
		 โปรแกรมเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์
5 ปี
		 สิทธิการเช่าอาคารตามอายุสิทธิการเช่าแต่ไม่เกิน
10 ปี
3.5 วัสดุคงเหลือที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่ถึง 5,000 บาท ณ วันที่ซื้อมาถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ได้มาทั้งจ�ำนวน
3.6 ประมาณการหนี้สิน
		 ส�ำนักงาน คปภ. จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และสามารถประมาณการมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
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3.7 หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 3.7.1 ทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค
			
ส�ำนักงาน คปภ. บันทึกทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั จากการบริจาค เป็นสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภายใต้บญ
ั ชีรายได้รอการรับรูจ้ ากการ
รับบริจาคทรัพย์สนิ และรายได้รอการรับรูด้ งั กล่าวจะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้จากการรับบริจาค ตามสัดส่วนของค่าเสือ่ มราคาของทรัพย์สนิ
ที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี
		 3.7.2 ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ
			
ตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ที่พ้นสภาพ พ.ศ. 2553 ได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงาน คปภ. ตั้งเงินส�ำรองค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่พ้นสภาพ โดยพนักงานน�ำส่งเงินเพื่อ
เข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือนจ�ำนวนร้อยละศูนย์จุดหกของเงินเดือนพนักงาน และส�ำนักงาน คปภ. จ่ายเงินสมทบโดยจัดสรรจากรายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่ายจ�ำนวนร้อยละศูนย์จุดสี่ต่อปีในสิ้นปีงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
			
เงินจ่ายสมทบเข้าโครงการค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
		 3.7.3 ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต
			
ภาระผูกพันของส�ำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับโครงการค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ศาลปกครอง จึงรับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ ตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทน
ตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2554
3.8 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 ให้พนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน และให้ส�ำนักงาน คปภ. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของส�ำนักงาน คปภ. ภายใต้กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
เงินส่วนที่ส�ำนักงาน คปภ. จ่ายสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ประเภท

2558

เงินสด
เงินฝากธนาคาร

2557
400.00

1,600.00

336,000.00

196,600.00

- ประเภทออมทรัพย์

342,478,324.10

348,287,958.29

- ประเภทประจ�ำ 3 เดือน

200,000,000.00

202,812,006.59

542,814,724.10

551,298,164.88

- ประเภทกระแสรายวัน

รวม
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4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จ�ำนวน
3,017,802,098.50 บาท และจ�ำนวน 2,277,364,864.94 บาท ตามล�ำดับ
4.3 ลูกหนี้
		 ลูกหนีจ้ ากบริษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและบริษทั ประกอบธุรกิจประกันชีวติ ทีจ่ ะต้องน�ำส่งเงินสมทบให้แก่ส�ำนักงาน
คปภ. ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่บริษัท
ประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องน�ำส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศ
ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ประเภท

2558

2557

ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

133,580,624.67

129,552,522.43

ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต

272,223,714.16

238,124,949.14

405,804,338.83

367,677,471.57

รวม
4.4 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
ประเภท
ลูกหนี้เงินยืมเพื่อทดรองจ่าย

2558

2557

115,850.00

2,490,950.00

ลูกหนี้เงินค่าปรับผิด พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย

-

35,617.50

ลูกหนี้เงินกู้ยืม - โครงการช่วยผู้ประสบอุทกภัย

-

713,000.00

ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

251,790.52

75,661.85

367,640.52

3,315,229.35
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4.5 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ประเภท

2558

2557

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - ค่าเช่าทรัพย์สิน

3,190,577.64

7,847,935.42

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - ค่าเบี้ยประกันภัย

1,283,279.13

1,573,529.05

4,473,856.77

9,421,464.47

รวม
4.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
ประเภท
วัสดุส�ำนักงานและคอมพิวเตอร์
รายได้ค่าเช่าค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
รวม

2558

2557

971,002.95

473,374.54

11,292.00

10,265.64

8,084,211.71

11,638,029.24

9,066,506.66

12,121,669.42

4.7 เงินลงทุนระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำไม่ต�่ำกว่า 1 ปี จ�ำนวน 594,407,002.90 บาท
และจ�ำนวน 594,407,002.90 บาท ตามล�ำดับ

264,350,565.42

52,159,576.45

186,193,236.21

66,262,196.03

51,930,541.98

ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร

ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ครุภัณฑ์อื่นๆ

647,808,268.09

19,163,334.00

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

7,748,818.00

ต้นงวด

ที่ดิน

ประเภท

34,005,500.91

31,299,704.00

-

131,759.00

1,325,924.53

1,248,113.38

-

-

เพิ่ม

ราคาทุน

52,738,887.70

265,598,678.80

19,163,334.00

7,748,818.00

ปลายงวด

45,943,561.46

68,992,513.30

4,972,721.46

-

ต้นงวด

83,201,252.10

66,262,196.03

39,749,564.19

56,971,255.93

1,567,731.07 680,246,037.93 341,219,228.54

28,993.88

-

792,123.91 185,532,871.30 124,589,612.20

746,613.28

-

-

-

ลด

4.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย

48,958,962.80

8,687,743.14

7,665,467.00

15,949,816.62

1,956,620.33

13,741,149.01

958,166.70

-

เพิ่ม

47,153,593.51

48,408,316.45

64,636,722.93

34,792,935.65

1,625,473.10

45,785,512.39

5,585,294.19

1,567,649.07 388,610,542.27 291,635,495.66

28,990.88

-

13,232,445.84

7,748,818.00

ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์-สุทธิ

82,733,662.31 182,865,016.49

5,930,888.16

-

ปลายงวด

792,069.91 139,747,358.91

746,588.28

-

-

-

ลด

ค่าเสื่อมราคาสะสม

หน่วย : บาท
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48,994,803.15

132,272,119.48

66,262,197.03

51,207,934.98

ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ครุภัณฑ์อื่นๆ

		

263,262,610.42

ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร

59,815,264.92

768,630.00

-

54,314,395.16

3,644,284.76

1,087,955.00

-

-

เพิ่ม

ราคาทุน

52,159,576.45

264,350,565.42

19,163,334.00

7,748,818.00

ปลายงวด

40,102,315.80

55,637,321.77

4,014,554.76

-

ต้นงวด

51,930,541.98

66,262,196.03
31,456,998.20

48,740,461.33

918,813.89 647,808,268.09 293,878,420.21

46,023.00

1.00

393,278.43 186,193,236.21 113,926,768.35

479,511.46

-

-

-

ลด

48,243,355.65

8,338,586.99

8,230,794.60

11,049,276.30

6,311,339.53

13,355,191.53

958,166.70

-

เพิ่ม

45,943,561.46

39,749,564.19

56,971,255.93

12,180,977.79

9,290,940.10

61,603,624.01

6,216,014.99

902,547.32 341,219,228.54 306,589,039.55

46,021.00

-

14,190,612.54

7,748,818.00

ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์-สุทธิ

หน่วย : บาท

68,992,513.30 195,358,052.12

4,972,721.46

-

ปลายงวด

386,432.45 124,589,612.20

470,093.87

-

-

-

ลด

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ในงวดปี 2558 และ 2557 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าเสื่อมราคาประจ�ำงวดเป็นจ�ำนวนรวม 48,958,962.80 บาท และจ�ำนวน 48,243,355.65 บาท ตามล�ำดับ

588,911,817.06

19,163,334.00

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

7,748,818.00

ต้นงวด

ที่ดิน

ประเภท

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
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72,031,880.00

4,939,710.00

สิทธิการเช่า

งานระหว่างด�ำเนินการ ค่าพัฒนาระบบ

59,301,100.00

45,095,880.00

4,920,120.00

-

9,285,100.00

เพิ่ม

ราคาทุน

72,031,880.00

สิทธิการเช่า

113,858,955.86

18,373,669.84

4,939,710.00

-

-

13,433,959.84

เพิ่ม

ราคาทุน

-

70,969,574.26

15,499,999.00

20,376,486.51

ต้นงวด

4,939,710.00

72,031,880.00

15,500,000.00

39,401,035.70

ปลายงวด

360,000.00 131,872,625.70

360,000.00

-

-

-

ลด

96,380,907.88

-

68,337,311.92

12,399,999.96

15,643,596.00

ต้นงวด

-

-

-

-

-

ลด

10,465,151.89

-

2,632,262.34

3,099,999.04

4,732,890.51

เพิ่ม

-

-

-

-

-

ลด

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

9,193,152.82

-

2,636,579.63

-

6,556,573.19

เพิ่ม

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม

ในงวดปี 2558 และ 2557 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าตัดจ�ำหน่ายประจ�ำงวดเป็นจ�ำนวนรวม 9,193,152.82 บาท และจ�ำนวน 10,465,151.89 บาท ตามล�ำดับ

รวม

360,000.00

15,500,000.00

ระบบงาน Back office

งานระหว่างด�ำเนินการ ค่าพัฒนาระบบ

25,967,075.86

ต้นงวด

ค่าพัฒนาระบบ

ประเภท

40,750,490.00

76,952,000.00

15,500,000.00

48,686,135.70

ปลายงวด

9,285,100.00 181,888,625.70 106,846,059.77

9,285,100.00

-

-

-

ลด

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

131,872,625.70

15,500,000.00

ระบบงาน Back office

รวม

39,401,035.70

ต้นงวด

ค่าพัฒนาระบบ

ประเภท

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

106,846,059.77

-

70,969,574.26

15,499,999.00

20,376,486.51

ปลายงวด

116,039,212.59

-

73,606,153.89

15,499,999.00

26,933,059.70

ปลายงวด

25,026,565.93

4,939,710.00

1,062,305.74

1.00

19,024,549.19

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน - สุทธิ

หน่วย : บาท

65,849,413.11

40,750,490.00

3,345,846.11

1.00

21,753,076.00

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน - สุทธิ

หน่วย : บาท
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4.10 เจ้าหนี้ ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ประเภท

2558

เจ้าหนี้กองทุนประกันชีวิต - เงินค่าปรับค้างน�ำส่ง
เจ้าหนี้กองทุนประกันวินาศภัย - เงินค่าปรับค้างน�ำส่ง

150,000.00

2557
-

4,296,980.00

920,125.00

462,072.92

326,753.52

เจ้าหนี้เงินสมทบบริษัทประกันวินาศภัย

7,657,472.39

3,527,296.41

เจ้าหนี้ทั่วไป

5,306,873.82

9,860,159.03

17,873,399.13

14,634,333.96

เจ้าหนี้เงินสมทบบริษัทประกันชีวิต

รวม
4.11 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
ประเภท

2558

ค่าจ้างบริการ

2557

19,668,176.03

12,362,481.96

ค่าสาธารณูปโภค

1,592,873.53

1,616,336.49

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่งกรมสรรพากร

3,625,512.80

3,349,661.34

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานทั่วไป

7,681,246.25

9,248,281.33

32,567,808.61

26,576,761.12

รวม

		 ค่าจ้างบริการ จ�ำนวน 19.67 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดการระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษา
ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในส�ำนักงาน คปภ. ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย มีมาตรฐานและง่ายต่อการตรวจสอบ ค่าจ้างเหมาบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงระหว่างส�ำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค และค่าบ�ำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
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4.12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ประเภท

2558

2557

เงินค่าปรับรอน�ำส่งกรมบัญชีกลาง

30,000.00

เงินสมทบบริษัทประกันภัยรับล่วงหน้า

98,000.00

110,500.00

เงินอนุญาโตตุลาการ

8,831,444.09

7,094,346.09

เงินค�้ำประกันสัญญา

3,129,296.30

12,414,694.29

เงินรับล่วงหน้าอื่นๆ

5,300.00

62,505.00

12,094,040.39

19,682,045.38

รวม

-

		 เงินค่าปรับรอน�ำส่งกรมบัญชีกลาง จ�ำนวน 30,000 บาท เป็นเงินค่าปรับที่ส�ำนักงาน คปภ. เปรียบเทียบปรับบริษัท
ประกันภัยตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ ไม่เป็นทรัพย์สนิ และรายได้ของส�ำนักงาน คปภ.
ที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550
ส�ำนักงาน คปภ. จึงน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
4.13 หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ประเภท

2558

2557

4,028,836.58

3,931,541.02

ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ

41,917,120.29

32,510,668.25

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย

400,006,518.56

326,546,223.04

445,952,475.43

362,988,432.31

รายได้รอการรับรู้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน

รวม

		 รายได้รอการรับรู้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน เป็นการรับบริจาคทรัพย์สินจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และทยอยรับรู้
เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี
		 ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ มติที่ประชุมคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เห็นชอบให้ส�ำนักงาน คปภ. ตั้งเงินส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพที่เข้าร่วม
โครงการโดยจัดสรรจากรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจ�ำนวนร้อยละศูนย์จุดสี่ต่อปี ในสิ้นปีงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสมทบเป็นรายเดือนจ�ำนวนร้อยละศูนย์จุดหกของเงินเดือนพนักงาน
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		 ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย มติที่ประชุมคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 13 กันยายน 2553 และครั้งที่ 11/2553 วันที่ 21 ตุลาคม 2553 เห็นชอบในหลักการให้มีการตั้งเงินค่าตอบแทน
ตามต้นทุนบริการในอดีตเพื่อเป็นบ�ำเหน็จเพิ่มเติมแก่พนักงานที่มาจากกรมการประกันภัย และกระทรวงพาณิชย์ โดยก�ำหนดวงเงินไว้
ประมาณ 679.05 ล้านบาท โดยทยอยตั้งในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ได้บันทึกรับรู้เงินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตเป็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรคู่กับค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย ซึ่งรายจ่ายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน อาจจะเป็นรายจ่ายที่
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เคยรายงานเน้นเรื่องความไม่แน่นอนตั้งแต่งวดปี 2554 ตามรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 โดยมีการเบิกจ่ายจริง จ�ำนวน 23.37 ล้านบาท
		

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ยอดยกมา
บวก บันทึกเพิ่มเติม
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ยอดยกไป

326,546,223.04
67,503,800.00
5,956,495.52
400,006,518.56

		 ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตเป็นเงินค่าตอบแทนทีส่ �ำนักงาน คปภ. จ่ายให้กบั พนักงานเมือ่ เกษียณอายุตามข้อบังคับ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2554 (ประกาศ
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2554) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ต่อมาพนักงานเกษียณอายุที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน
ตามต้นทุนบริการในอดีตได้ยนื่ ฟ้องส�ำนักงาน คปภ. เพือ่ เรียกเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตพร้อมดอกเบีย้ ผิดนัดตามกฎหมาย
ต่อศาลปกครอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.23 ก.
ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต
4.14 ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550
มีผลบังคับใช้ ได้เปลี่ยนสถานะจากกรมการประกันภัย เป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(ส�ำนักงาน คปภ.) พร้อมทั้งโอนบรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และภาระผูกพันของกรมการประกันภัยที่มีอยู่ให้
ส�ำนักงาน คปภ. โดยถือยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ของกรมการประกันภัย ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการทรัพย์สิน หนี้สินและสิทธิต่างๆ โดยในงวดปี 2552 คณะกรรมการดังกล่าว
ตรวจสอบเสร็จพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบว่าทรัพย์สินต่างๆ ของกรมการประกันภัยที่โอนมาเป็นของส�ำนักงาน คปภ. ณ วันที่
เปลี่ยนสถานะ มีรายการถูกต้อง ครบถ้วน และยอดทุนรับโอนจากกรมการประกันภัยถูกต้องตรงกับรายการทุนรับโอนที่ปรากฏใน
งบการเงิน จ�ำนวน 120,538,099.76 บาท
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4.15 ทุนประเดิมจากรัฐบาล
ในปี 2551 ส�ำนักงาน คปภ. ได้รับจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมจากรัฐบาล จ�ำนวน 100,000,000.00 บาท
4.16 รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศและมีผลบังคับ ให้บริษัทประกอบธุรกิจ
ประกันภัยต้องน�ำส่งเงินสมทบให้ส�ำนักงาน คปภ. ตั้งแต่ในงวดปี 2551 รายได้เงินสมทบจากบริษัทประกันภัย ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ประเภท

2558

2557

เงินสมทบบริษัทประกันวินาศภัย

520,940,314.77

509,981,139.47

เงินสมทบบริษัทประกันชีวิต

984,368,465.72

913,290,388.99

1,505,308,780.49

1,423,271,528.46

รวม
4.17 รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
ประเภท

2558

2557

รายได้ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

65,020,200.00

64,210,000.00

รายได้ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต

53,325,300.00

53,168,600.00

รายได้ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต

59,712,000.00

64,893,200.00

8,699,750.00

7,958,200.00

16,035,450.00

17,529,600.00

202,792,700.00

207,759,600.00

รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการอบรม
รวม
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4.18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ประเภท

2558

เงินเดือน

2557

587,006,781.38

559,854,361.42

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

81,751,718.89

77,067,126.15

ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต

67,503,800.00

67,503,800.00

เงินเพิ่มค่าครองชีพ

11,906,117.36

12,016,645.16

210,000.00

209,354.84

63,870.00

144,990.00

ค่าตอบแทนวิชาชีพ

1,432,258.06

1,455,000.00

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร

1,311,003.25

1,184,526.00

16,981,099.62

14,818,243.24

ค่าใช้จ่ายการศึกษาของพนักงาน

1,979,690.01

5,606,298.95

เงินสมทบค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ

7,193,725.90

6,879,157.24

เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

286,882.00

150,000.00

ค่าตอบแทนตามโครงการ MSP

-

1,979,550.00

2,586,390.12

3,071,132.61

780,213,336.59

751,940,185.61

ค่าตอบแทนพิเศษ สปพ.
ค่าล่วงเวลาและค่าท�ำงานในวันหยุด

ค่ารักษาพยาบาล

ค่าเบี้ยประกันภัยบุคคล
รวม

		 ในปี 2558 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าใช้จ่ายบุคลากร จ�ำนวน 780.21 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนตามต้นทุน
การบริการในอดีต จ�ำนวน 67.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายจ่ายที่มีความไม่แน่นอน อาจเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ส�ำนักงาน คปภ.
ได้บนั ทึกรับรูค้ า่ ตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตเป็นค่าใช้จา่ ยบุคลากรคูก่ บั ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายด้วยจ�ำนวน
เดียวกัน
		 เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน จ�ำนวน 286,882.00 บาท เกิดจากกรณีพนักงานถึงแก่กรรมในขณะทีเ่ ป็นพนักงาน ส�ำนักงาน
คปภ. จะจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน โดยท�ำประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ไว้ให้กับบริษัทประกันชีวิต แล้วส�ำนักงาน คปภ.
จะจ่ายเป็นค่าปลงศพตามระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือครอบครัว
กรณีพนักงานถึงแก่กรรม พ.ศ. 2552
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4.19 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ประเภท

2558

ค่าวัสดุส�ำนักงานใช้ไป

2557

11,790,984.75

8,836,910.29

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,761,884.74

7,117,630.01

ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และเผยแพร่

1,791,283.57

2,911,415.81

ค่าวัสดุอื่นๆ

1,110,001.03

2,086,513.34

15,939,329.00

15,968,340.01

ค่าเช่ายานพาหนะ

9,243,857.15

3,590,166.67

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์

2,609,000.04

2,609,000.04

ค่ารับรองและพิธีการ

384,229.21

407,514.39

19,056,797.41

19,044,988.42

ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

4,300,657.90

4,304,945.91

ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ

14,304,185.66

16,532,954.69

ค่าสมาชิกสถาบันประกันภัยต่างประเทศ

1,148,186.00

1,006,232.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา

1,350,000.00

3,410,000.00

ค่าเบี้ยประกันภัย

2,384,468.84

2,012,713.79

ค่าสาธารณูปโภค

20,912,909.84

22,429,306.87

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

58,152,115.62

58,708,507.54

500,000.00

500,000.00

15,386,841.76

5,371,362.03

ค่าธรรมเนียม

1,325,063.84

2,009,117.70

ค่าจ้างบริการ

102,710,785.83

103,369,693.18

ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน

5,013,449.32

5,182,249.48

ค่าภาษี

2,055,419.32

1,784,262.30

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตัวแทนนายหน้าประกันภัย

8,564,449.90

10,626,785.05

ค่าเบี้ยประชุมบุคคลภายนอก

484,000.00

250,000.00

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

945,243.19

594,903.18

307,225,143.92

300,665,512.70

ค่าเช่าทรัพย์สิน - ที่ดินและอาคาร

ค่าใช้จ่ายในการประชุมและสัมมนา

ค่าสอบบัญชี
ค่าประชาสัมพันธ์

รวม
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		 ค่าเช่ายานพาหนะ จ�ำนวน 9.24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเช่ารถยนต์ ส�ำหรับใช้ในส�ำนักงาน คปภ. ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ซึ่งรวมค่าประกันภัย ค่าภาษีรถยนต์ และค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษารถยนต์ไว้ด้วย
		 ค่าประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 15.39 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ้างผลิตสือ่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ประกันภัย 200” และ
ค่าจ้างจัดการออกแบบ ตกแต่งการจัดงาน “วันประกันภัย” ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านประกันภัยสู่ประชาชน
ตอบสนองนโยบายหลักของส�ำนักงาน คปภ. ที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงระบบประกันภัย
ได้อย่างทั่วถึง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันภัย และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่จะ
ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญของการประกันภัย
4.20 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ประเภท

2558

2557

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คปภ.

5,880,000.00

5,880,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คปภ.

2,660,000.00

2,915,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่นๆ

200,000.00

64,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

468,000.00

304,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย

300,000.00

-

1,064,000.00

664,000.00

10,572,000.00

9,827,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการอื่นๆ
รวม
4.21 ผลการด�ำเนินงาน

หน่วย : บาท
2558

2557

รายได้

1,798,431,473.76

ค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

เพิ่ม (ลด)

%

1,719,789,310.43

78,642,163.33

4.57

1,098,010,480.51

1,062,432,698.31

35,577,782.20

3.35

700,420,993.25

657,356,612.12

43,064,381.13

6.55

		 ในปี 2558 ส�ำนักงาน คปภ. มีรายได้จ�ำนวน 1,798,431,473.76 บาท และมีค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 1,098,010,480.51 บาท
ผลการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 43,064,381.13 บาท โดยในปี 2558 และ 2557 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�ำนวน
700,420,993.25 บาท และจ�ำนวน 657,356,612.12 บาท ตามล�ำดับ
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4.22 การจัดประเภทรายการใหม่
		 รายการในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายการใน
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
เดิม

ใหม่

จ�ำนวนเงิน

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
เปรียบเทียบตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ

ค่าเบี้ยประชุมบุคคลภายนอก

60,000.00

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
เปรียบเทียบตาม พ.ร.บ. ประกันชีวิต

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ

ค่าเบี้ยประชุมบุคคลภายนอก

60,000.00

4.23 คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
		 พนักงานทีเ่ กษียณอายุ และมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต ตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2554 (ข้อบังคับ) มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 28 ธันวาคม
2554 ได้ยนื่ ฟ้องส�ำนักงาน คปภ. เพือ่ เรียกเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตตามข้อบังคับพร้อมดอกเบีย้ ผิดนัดตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก.
ที่

ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต
ชื่อ - สกุล

1

นายอภิรักษ์ เหล็งขยัน

2

นางปิยนารถ สุกุมลจันทร์

3

นางสุวัฒนา มานะกุล

4

นางสุพานิช พิสุทธิภักดิ์

จ�ำนวนเงิน (ไม่รวม
ดอกเบี้ยตามกฎหมาย)
3,225,600.00

รายละเอียด

เลขคดี

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ส�ำหรับงวดที่ 1, 2 และ 3
และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

ด�ำ 204/2556
ด�ำ 59/2557
แดง 216-7/2558
อ.976-977/2558

ลงวันที่

หมายเหตุ

อยู่ระหว่าง
4 กรกฎาคม 2556
6 มีนาคม 2557 การพิจารณาของ
1 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครอง
สูงสุด
28 กรกฎาคม 2558
และ
20 ตุลาคม 2558

ด�ำ 292/2557

7 พฤศจิกายน 2557

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
เชียงใหม่

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ส�ำหรับงวดที่ 1, 2 และ 3
และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

ด�ำ 1925/2557

20 พฤศจิกายน 2557

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง

ไม่ระบุจ�ำนวนเงิน จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของศาล
และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

ด�ำ 165/2557

20 พฤศจิกายน 2557

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
ระยอง

ไม่ระบุจ�ำนวนเงิน จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของศาล
และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย
4,000,000.00
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ชื่อ - สกุล

จ�ำนวนเงิน (ไม่รวม
ดอกเบี้ยตามกฎหมาย)
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รายละเอียด

เลขคดี

ลงวันที่

หมายเหตุ

5

นายไพรัช จันทรกรานต์

3,240,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

ด�ำ 21/2558

3 มีนาคม 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
สงขลา

6

นางสาวประภาพันธ์
เกิดล�ำเจียก

3,000,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมาย

ด�ำ 580/2558

10 มีนาคม 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง

7

นางอัญชนา บูรณะรัช

3,454,841.70

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ส�ำหรับงวดที่ 1, 2 และ 3
และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

ด�ำ 591/2558

11 มีนาคม 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง

8

นางคมคาย ธูสรานนท์

4,000,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

ด�ำ 1572/2558

28 สิงหาคม 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง

9

นางอนงค์ศิริ ภัยห่าง

ไม่ระบุจ�ำนวนเงิน จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของศาล
และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

ด�ำ 1583/2558

1 กันยายน 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง

ไม่ระบุจ�ำนวนเงิน จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของศาล
และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

ด�ำ 1584/2558

1 กันยายน 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง

10 นางศิริกาญจน์
ค�ำศรีระภาพ

11 นายวิชัย บุญมี

1,872,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ส�ำหรับงวดที่ 2 และ
ดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมาย

ด�ำ 1883/2558

27 ตุลาคม 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง

12 นางสาวช�ำเลือง
ชาติสุวรรณ

2,000,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ส�ำหรับงวดที่ 2 และ
ดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมาย

ด�ำ 2008/2558

17 พฤศจิกายน 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง
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ข. การจ่ายเงินตามกฎหมายแรงงาน
		 พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 19 บัญญัตวิ า่ “กิจการของ
ส�ำนักงาน ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน” ซึ่งปัจจุบัน ส�ำนักงาน คปภ. ยังไม่ได้จัดท�ำ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง จึงมีพนักงานที่เกษียณอายุบางส่วนฟ้องให้ส�ำนักงาน คปภ. จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ตามกฎหมายแรงงาน ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

จ�ำนวนเงิน (ไม่รวม
ดอกเบี้ยตามกฎหมาย)

รายละเอียด

เลขคดี

ลงวันที่

หมายเหตุ

1

นายอภิรักษ์ เหล็งขยัน

439,979.99

จ่ายเงินชดเชยกรณี
เลิกจ้าง ให้เป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน และ
ดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมาย

ด�ำ 316/2557

2 ธันวาคม 2557

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
เชียงใหม่

2

นางปิยนารถ สุกุมลจันทร์

1,270,399.20

จ่ายเงินชดเชยกรณี
เลิกจ้าง ให้เป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน และ
ดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมาย

ด�ำ 315/2557

2 ธันวาคม 2557

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
เชียงใหม่

3

นางสุพานิช พิสุทธิภักดิ์

876,343.00

จ่ายเงินชดเชยกรณี
เลิกจ้าง ให้เป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน และ
ดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมาย

ด�ำ 188/2557

9 ธันวาคม 2557

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
ระยอง

4

นายไพรัช จันทรกรานต์

1,203,920.00

จ่ายเงินชดเชยกรณี
เลิกจ้าง ให้เป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน และ
ดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมาย

ด�ำ 193/2557

25 ธันวาคม 2557

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
สงขลา

5

นางสุวัฒนา มานะกุล

449,040.60

จ่ายเงินชดเชยกรณี
เลิกจ้าง ให้เป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน และ
ดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมาย

ด�ำ 579/2558

10 มีนาคม 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง

6

นายสงวน ปรีชาพัฒน์ ที่ 1
นายวีรวุธ งามจิตวิริยะ ที่ 2
นายภิญโญ บุญน�ำ ที่ 3

425,100.00
453,420.00
990,120.00

จ่ายเงินชดเชยกรณี
เลิกจ้าง ให้เป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน และ
ดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมาย

ด�ำ บ.51/2558

27 มกราคม 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง

รายงานประจำ�ปี 2558

ที่

ชื่อ - สกุล

จ�ำนวนเงิน (ไม่รวม
ดอกเบี้ยตามกฎหมาย)

รายละเอียด

87

เลขคดี

ลงวันที่

หมายเหตุ

7

นางอัญชนา บูรณะรัช

633,688.00

จ่ายเงินชดเชยกรณี
เลิกจ้าง ให้เป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน และ
ดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมาย

ด�ำ 1088/2558

18 มิถุนายน 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง

8

นางสาวประภาพันธ์
เกิดล�ำเจียก

360,299.98

จ่ายเงินชดเชยกรณี
เลิกจ้าง ให้เป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน และ
ดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมาย

ด�ำ 1203/2558

6 กรกฎาคม 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง

9

นางศิริกาญจน์
ค�ำศรีระภาพ

931,328.00

จ่ายเงินชดเชยกรณี
เลิกจ้าง ให้เป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน และ
ดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมาย

ด�ำ 1621/2558

8 กันยายน 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง

10 นางอนงค์ศิริ ภัยห่าง

613,864.00

จ่ายเงินชดเชยกรณี
เลิกจ้าง ให้เป็นไปตาม
กฎหมายแรงงาน และ
ดอกเบี้ยผิดนัดตาม
กฎหมาย

ด�ำ 1620/2558

8 กันยายน 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครอง
กลาง
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