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ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์
ของส�านักงาน คปภ.
ปี 2563



แผนส�านักงาน คปภ. ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2559-2563)

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ส�านักงาน คปภ.
เป็นหน่วยงานก�ากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยที่เป็นภูมิคุ้มกัน
ของประเทศในการบริหารความเสี่ยง

ให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน

To Promote
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทเสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง มั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

To Protect
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย 

ให้ ได้รับความเป็นธรรมจากประกันภัย

To Regulate
ก�ากับและพัฒนาธุรกิจประกันภัย

ให้มีความเข้มแข็งมั่นคง
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1.1	ยกระดับความรูข้องกลุม่เป้าหมาย	(Change-Agent	และ	Multipliers)	ในพืน้ทีส่�าคญัทัว่ประเทศ	เพือ่ให้มคีวามเข้าใจ	สามารถ 

	 สร้างประโยชน์จากระบบประกันภัย	 และน�าไปขยายผลต่อสาธารณชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น	 และเอื้อต่อ 

	 การเติบโต	เพิ่มความมั่นคงและความน่าเชื่อถือให้ภาคอุตสาหกรรม

1.2	ผลักดันให้ภาคธุรกิจประกันภัย	 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง	 เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนา 

	 ภาคอุตสาหกรรม

1.3	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ส�านักงาน	คปภ.	เป็นที่รู้จัก	และให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนอย่างชัดเจน	 

	 และกว้างขวางมากขึ้น	ผ่านการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	และกิจกรรมต่างๆ	อย่างสม�่าเสมอ

2.1	พัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต

2.2	ยกระดบัระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลให้เป็นมาตรฐาน	โดยครอบคลมุการปรบัโครงสร้างองค์กรและถ่ายทอดสือ่สาร 

	 ให้โครงสร้างใหม่สามารถเป็นท่ีเข้าใจได้ง่าย	 และเอื้อต่อการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว	 รวมถึงการวางแผนอัตรา 

	 ก�าลังคนและการพัฒนาระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

2.3	พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในที่เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของส�านักงาน	คปภ.

2.4	เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดและสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร	เพื่อให้เป็นที่รับรู้เข้าใจ	และซาบซึ้งได้ง่ายและรวดเร็ว

พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงาน  
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็ว คุ้มค่า และ
เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านบทบาทการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร

ยุทธศาสตร์
ของส�านักงาน คปภ.

ส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน ตลอดจน 
ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ของตลาด และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพ 
ให้ระบบประกันภัยของประเทศ
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4.1	พัฒนามาตรฐานการก�ากับตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ให้ธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็งมีการบริหารงานที่ดี

4.2	พัฒนากฏหมายแม่บทด้านการประกันภัยให้มีความทันสมัย	เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ	และส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย 

	 มีความเข้มแข็ง	มีการบริหารงานที่ดี

4.3	เพิ่มศักยภาพการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย	 เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบสนอง 

	 ความต้องการและความเสี่ยงของผู้บริโภคได้ทันสถานการณ์

4.4	ปรับปรุงการประกันภัยตาม	 พ.ร.บ.	 คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ	 โดยมุ ่งเน้นการปรับวงเงิน	 ปรับโครงสร้าง 

	 ตลาดประกันภัยรถภาคบังคับ	และการจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

4.5	ยกระดับพฤติกรรมทางตลาด	 และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้มีมาตรฐานและสามารถบังคับใช ้

	 กฏหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1	ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน	 ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และการผลักดัน 

	 ให้กฏหมายและกรอบการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในแต่ละประเทศ	 มีความสอดคล้องเป็นไป 

	 ในทิศทางเดียวกัน	(Harmonization	of	rules	and	regulations)	ในการเป็นกลไกส�าคัญที่เพิ่ม 

	 โอกาสในการขยายกิจการไปสู่ประเทศในภูมิภาคอาเชียน	(CLMV)

3.2	พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

5.1	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

	 ของส�านักงาน	คปภ.	และเพิ่มบทบาทการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ในการเผยแพร่ความรู้

5.2	พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กร	การเผยแพร่

	 ความรู้	และให้บริการต่อสาธารณชน

สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรและ 
ส ่ง เสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 
เพ่ือเพ่ิมอัตราการเติบโตและสภาพคล่อง
ของภาคอุตสาหกรรม

พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูล 
เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพระบบประกันภยัของประเทศ
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

พัฒนาระบบการก�ากับและตรวจสอบด้านเสถียรภาพ 
พฤติกรรมการปฏิบัติและการคุ ้มครองสิทธิประโยชน์
ประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อม่ันของ
สาธารณชนต่อระบบประกันภัย
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(ส�านักงาน คปภ.)

ภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว โครงสร้างการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 มีผลบังคับใช ้

เมื่อวันที่	 1	 กันยายน	 2550	 ส่งผลให้	 “กรมการประกันภัย”	 ปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร 

จากส่วนราชการเป็น	 “ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  

หรือ ส�ำนักงำน คปภ.”	เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบหนึ่ง	มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีภารกิจในการก�ากับ

ดูแล	ตรวจสอบ	ส่งเสริม	และพัฒนาธุรกิจประกันภัย	รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

ด้านการประกันภัย	 โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับ	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 และส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต,)

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย	 ก�ากับ	 

ตรวจสอบ	ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย	ประกอบด้วย

บทบาท ภารกิจ
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ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา	มหาวิทยาลัยทักษิณ	และ	หลักสูตร

การป้องกันราชอาณาจักร	 (วปอ.)	 รุ่น	 52	 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์	 บริหารงานด้านการเงิน	 

การบัญชี	 และด้านกฎหมายภาษีอากร	 ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ	 ให้ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงการคลังในปัจจุบัน	 เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ 

ในกระทรวงการคลัง	ได้แก่	อธิบดีกรมศุลกากร	อธิบดีกรมสรรพากร	ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	เป็นต้น	

	 	 นอกจากนัน้	ยังด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในรฐัวิสาหกิจและบรษิทั	ได้แก่	ประธานกรรมการบรษิทัท่าอากาศยานไทย	 

จ�ากัด	(มหาชน)	ประธานกรรมการธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบกับ	

ได้อุทิศตนเพื่อภาคการศึกษาและทางศาสนา	โดยเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	และกรรมการบริหาร

มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ฝ่ายคฤหัสถ์

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

นายประสงค์  พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการโดยต�าแหน่ง

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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ส�าเร็จการศึกษาปริญญาโท	 เศรษฐศาสตร ์มหาบัณฑิต	 M.A.	 

(Economics )	 จาก	 Weste rn	 Mich igan	 Un ive rs i t y	 

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 (นบส.)	

รุ่นที่	 58	 หลักสูตร	 The	 Practice	 of	 Trade	 Policy,	 Harvard	

Kennedy	School,	USA	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	

รุ่นท่ี	 54	 และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย	์

(TEPCoT)	 รุ่นท่ี	 6	 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการค้า	 

ทั้งในและต่างประเทศ	ซึ่งก่อนที่จะได้รับโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน	 เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญของ

กระทรวงพาณิชย์	 อาทิ	 อธิบดีกรมการค้าภายใน	 เอกอัครราชทูต	 

ผู้แทนถาวรไทย	 ประจ�าองค์การการค้าโลก	 ณ	 นครเจนีวา	 อธิบดี 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	เป็นต้น	

	 	 ปัจจุบันท่านด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหลายหน่วยงาน	 อาทิ	

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	 และ 

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เป็นต้น

คณะกรรมการโดยต�าแหน่ง

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 ด ้านเศรษฐศาสตร ์	 จาก	 

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ท่านเป็นผู้มีความรู้	 

ความสามารถและประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและ 

การธนาคาร	 ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ	 แต่งต้ังเป็นผู้ว่าการธนาคาร 

แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน	 เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน	 

ใ นตล าด เ งิ นและตล าดทุ น 	 ทั้ ง ภ า ค รั ฐ และ เ อกชน	 อ าท	ิ 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	 สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ	 ธนาคารไทยพาณิชย	์ 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 รองผู ้จัดการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร	

ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย	 และท่ีปรึกษาสถาบันวิจัย 

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย	

	 	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ	

อาทิ	 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห ่งชาติ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 คณะกรรมการ 

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 คณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ	เป็นต้น

ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
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นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล พลต�ารวจตรี 
ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากโรงเรียน 

นายร้อยต�ารวจ	 รุ่นที่	 37	 และเนติบัณฑิตไทยจากส�านักอบรมศึกษา	

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต	และ

รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	ประสบการณ์ท�างานเคยด�ารงต�าแหน่ง

ส�าคัญหลายต�าแหน่ง	 อาทิ	 ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรีและ 

รองผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

	 	 ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวฒุใินหลายหน่วยงาน	 

อาทิ	 คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

เลขานุการในคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและ

กิจการต�ารวจ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	และคณะอนุกรรมการพิจารณา

ปัญหากฎหมายและค�าอุทธรณ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต	 (เกียรตินิยมอันดับ	1	 เหรียญทอง)	 

จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย ,	 นิ ติศาสตรมหาบัณฑิต	 (LL .M. )	 

Harvard	 Law	 School,	 Cambridge	 Massachusetts,	 U.S.A.	 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 (M.B.A)	 University	 of	 California	 

at	 Berkeley	 U.S.A.	 และเนติบัณฑิตไทย	 (นบท.)	 ส�านักอบรม

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	เริ่มท�างานที่	ก.ล.ต.	ในปี	2535-2547	 

มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	 ตลาดทุน	 และระหว่างประเทศ	 

เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ	 อาทิ	 อธิบดีกรมบังคับคดี	 และอธิบดีกรม 

คุมประพฤติ	

	 	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการในหลายหน่วยงาน	 อาทิ	 

คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 และ 

บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด

เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์และเนติบัณฑิตไทยจากส�านักอบรมศึกษากฎหมาย 

แห่งเนติบัณฑิตยสภา	 รวมทั้งผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกัน 

ราชอาณาจักร	รุ่นที่	46	เป็นผู้มีความรู้	ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	

เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญด้านกฎหมายและการเมืองหลายต�าแหน่ง	 

อาทิ	 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติในสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 กรรมการ 

ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

	 	 ป ัจจุบันด�ารงต�าแหน ่งกรรมาธิการยกร ่างรัฐธรรมนูญ	

กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย	 คณะกรรมการอ�านวยการ

โรงงานยาสูบ	 กรรมการบริษัท	 ปตท.	 ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 และกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	 สาขาวิศวกรรม

ไฟฟ้า	 จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวล	 ประเทศออสเตรเลีย	 และ

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร ่วมเอกชน	 (ปรอ.)	 

รุ่นที่	22	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

	 	 ป ัจจุบันท ่านด�ารงต�าแหน ่งกรรมการในคณะกรรมการ 

ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง	 อาทิ	 บริษัท	 ปตท.	 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ธนาคารกรุงไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 

(ส�านักงาน	 คปภ.)	 นอกจากนั้น	 ยังอุทิศตัวท�างานด้านการต่อต้าน 

การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง	 อาทิ	 องค์กร 

ต่อต้านการคอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ	 กระทรวงการคลัง	 และ	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	เป็นต้น

นายอัชพร จารุจินดานายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารธุรกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย 
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ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต	 จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 และปริญญาโทบริหารธุรกิจ-การเงินการธนาคาร	 จาก

มหาวทิยาลยั	North	Texas	State	สหรฐัอเมรกิา	รวมทัง้ผ่านการศึกษา

จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 (วปอ.)	 รุ่นที่	 53	 มีประสบการณ์

ท�างานเคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญหลายต�าแหน่งของกระทรวงการคลัง	 

อาทิ	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง	 ส�านักงานปลัดกระทรวง

การคลัง	 ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	 ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานเศรษฐกิจการคลงั	เป็นต้น	รวมถึงเคยได้รบัต�าแหน่งกรรมการ 

ในคณะกรรมการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง	 

อาทิ	 บริษัท	 ปตท.	 ค้าสากล	 จ�ากัด	 บริษัท	 รถไฟฟ้า	 ร.ฟ.ท.	 จ�ากัด	 

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	เป็นต้น

ส�าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท	Master	of	Science	in	Management	

Administration	 จาก	 Northrop	 University	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	

และผ่านหลกัสตูรต่างๆ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	

(IOD)	ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการเงิน

	 	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระ	 

และที่ปรึกษาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง	 อาทิ	 บริษัท	 

อีสเทิร์นโพลีเมอร์	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	บริษัท	เอ็ม	พิคเจอร์ส	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	 

บริษัทหลักทรัพย ์จัดการกองทุน	 กรุงไทย	 จ�า กัด	 (มหาชน)	 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย	(ส�านักงาน	คปภ.)	เป็นต้น

นายวัชรา ตันตริยานนท์ นายสุวิชญ โรจนวานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์
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นายประสัณห์  เชื้อพานิช

ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรีทางด้านบัญชี	จากคณะพาณชิยศาสตร์

และการบัญชี	 (เกียรตินิยมอันดับ	 2)	 และประกาศนียบัตรข้ันสูง

ทางการสอบบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	นอกจากนั้น	ยังส�าเร็จ 

การศึกษาหลักสูตร	Executive	Management	Program	จาก	Ivey	

School	of	Business,	University	of	Western	Ontario	ประเทศ

แคนาดา	 และหลักสูตร	 Leading	 Professional	 Services	 Firms	

จาก	 Harvard	 Business	 School	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เป็น

ผู ้มีความรู ้และมีประสบการณ์การท�างานด้านบัญชีและการตรวจ

สอบมาอย่างยาวนาน	 โดยได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

และผู ้ทรงคุณวุฒิด ้านการบัญชีในหลายหน ่วยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชน	 อาทิ	 กรมบัญชีกลาง	 และส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ	 (สคร. )	 กระทรวงการคลัง	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (ส�านักงาน	 คปภ.)	 เป็นต้น	

นอกจากนั้น	 ท่านยังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	 และกรรมการ

อิสระในบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง	อาทิ	ธนาคารไทยพาณิชย์	

จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	พีทีที	โกลบอลเคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	และ

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจาก	 University	 of	

Essex	และระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก	University	of	Bristol	

สหราชอาณาจักร	 เริ่มการท�างานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนจะมา

ร่วมงานกับ	 ก.ล.ต.	 และได้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ	 ปี	 2558-2561	 

นอกจากนั้น	 ยังเคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในภาคเอกชน	 อาทิ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เครือธนาคารกสิกรไทย	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และ	 บริษัท	

บิ๊กซี	ซูเปอร์เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 ป ั จ จุ บั นด� า ร งต� า แหน ่ ง เ ป ็ น ก ร รมการผู ้ ท ร ง คุณ วุฒิ 

ในคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย	 กรรมการ

ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 รวมทั้ง 

เป็นท่ีปรกึษาด้านการก�ากับดูแลกิจการ	สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบัญชี

นายรพี สุจริตกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันภัย

16 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต	 สาขาการเงิน 

การธนาคาร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ด้วยเกียรตินิยมอันดับ	 2	 

และระดับปริญญาโท	 MDS.	 (Economic	 Policy	 and	 Planning),	 

Institute	 of	 Social	 Studies,	 the	 Hague,	 the	 Netherlands	 

เป็นผู ้มีความรู ้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และเสนอแนะ

นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	 ด้านการเงินการคลัง	 

การลงทุน	 การพัฒนาตลาดทุนและการคุ ้มครองผลประโยชน ์

ทางการเงิน	ตลอดจนการก�ากับดแูลสถาบันการเงิน	และการด�าเนนิงาน 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 การระดมทุนในตลาดเงิน 

ของไทยและต่างประเทศ	 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย	 รวมท้ัง 

ความร่วมมือกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ	 อาทิ	 ธนาคารโลก	

ธนาคารพฒันาเอเชีย	โดยได้เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคญัในหลายหน่วยงาน	

อาทิ	ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ผู้ตรวจการกระทรวง

การคลัง	ที่ปรึกษาส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กรรมการบริหารส�ารอง	

ธนาคารโลก	 กรุงวอชิงตัน	 ดี	 ซี	 สหรัฐอเมริกา	 ประธานกรรมการ

ส�านกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่นบ้าน	(องค์การ

มหาชน)	(สพพ.)

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยม)	จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และเนติบัณฑิตไทย	สมัยที่	36	จากนั้นได้รับ

พระราชทานทุน	 “มูลนิธิอานันทมหิดล”	 ไปศึกษาจนส�าเร็จระดับปริญญาโท	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	 (LL.M.)	 จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ 

มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนยี	รวมทัง้ได้รบัปริญญาเอก	นติศิาสตรดุษฎบัีณฑิต	(S.J.D.)	จากมหาวทิยาลยัเพนซิลเวเนยี	และผ่านการศกึษาหลกัสตูร

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	2549)	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.	รุ่นที่	16)	หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม

ทางปกครองระดับสูง	(บยป.	รุ่นที่	4)	หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.	รุ่นที่	2)	หลักสูตร	Director	Certification	Program	

(DCP)	รุน่ที	่216/2016	หลกัสตูรนกับรหิารระดับสงูด้านการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ	(วธอ.	รุน่ที	่3)	และหลกัสตูรผูบ้ริหารระดับสงู 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน	 (วตท.	 รุ่นที่	 24)	 ก่อนได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย	มีประสบการณ์การท�างานเป็นที่ปรึกษากฏหมายบริษัทกฏหมายที่มีชื่อเสียงในกรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	และนครซานฟรานซิสโก	ประเทศ

สหรัฐอเมริกา	ก่อนกลับมาเริ่มชีวิตรับราชการที่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์	ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษา 

ศาลยุติธรรม	 อาทิ	 ผู้พิพากษาและเลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	 โฆษกศาลยุติธรรม	 ผู้พิพากษา 

และเลขานุการศาลแพ่ง	 และรองเลขานุการศาลฎีกา	 ก่อนจะมารับต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ	 

เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 และได้รับ 

การแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง	 นอกจากนี้	 ยังเคยด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน	 ในด้านวิชาการ	 ดร.สุทธิพล	 ทวีชัยการ	 เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชากฏหมายการค้าระหว่างประเทศและกฏหมายทรัพย์สิน 

ทางปัญญา	 ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 มหาวิทยาลัย 

ธรุกิจบัณฑิตย์	และเป็นอาจารย์บรรยายวิชาทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศของส�านกัอบรมศกึษากฏหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา	

รวมทั้งยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ของหลายสถาบัน	ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

	 	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการหลายองค์กร	อาทิ	รองประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต	รองประธานกรรมการบริหาร

กองทุนประกันวินาศภัย	 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	 (กนส.)	 กรรมการและ	 Standing	 Committee	 ของสมาคมกฏหมายอาเซียน 

ประจ�าประเทศไทย	และที่ปรึกษากองทุนศาสตราจารย์สัญญา	ธรรมศักดิ์

ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ
เลขาธิการ

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

18 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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ส่วนที่ 2 โครงสร้างองค์กร



แผนภูมิองค์กร

คณะอนุกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการเงินและ

ทรัพย์สิน

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณ

คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน

แผนพัฒนาการประกันภัย

ฝ่ายตรวจสอบ
กิจการภายใน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส�านักเลขาธิการ

รองเลขาธิการด้านกฏหมาย 
คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์

รองเลขาธิการ
ด้านตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายบริหาร

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกฏหมายและคดี

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ

20 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

คณะอนุกรรมการ
กฏหมาย

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และคดี

เลขาธิการ

สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง

ส�านักนายทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ

รองเลขาธิการ
ด้านก�ากับ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกลยุทธ์องค์กร

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายก�ากับธุรกิจและการลงทุน

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายก�ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายพัฒนามาตรฐานการก�ากับ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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ดร.สุทธิพล  
ทวีชัยการ

เลขาธิการ
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย

ผู้บริหารระดับสูงส�านักงาน คปภ.

22 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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นายชูฉัตร
ประมูลผล

รองเลขาธิการ ด้านก�ากับ

นายชนะพล  
มหาวงษ์

รองเลขาธิการ 
ด้านกฏหมาย คดี 
และคุ้มครองสิทธิประโยชน์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายส่งเสริม
และประกันภัยภูมิภาค

นายสุรินทร์
ตนะศุภผล

นางสาววสุมดี  
วสีนนท์

รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ

24 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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นางมยุรินทร์
สุทธิรัตนพันธ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายกลยุทธ์องค์กร

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายก�ากับธุรกิจและการลงทุน

นายสมประโชค
ปิยะตานนท์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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น.ส.ชญานิน
 เกิดผลงาม

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายพัฒนามาตรฐานการก�ากับ

นายอาภากร
ปานเลิศ

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายก�ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

26 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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น.ส.ชัชวริน
โชติชูตระกูล

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหาร

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

นายชัยยุทธ  
มังศรี
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นายอดิศร
พิพฒัน์วรพงศ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายกฏหมายและคดี

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ

นางสาวอายุศรี 
ค�าบรรลือ

28 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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นายจอม
จีระแพทย์

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ

คนกลางประกันภัย

ผู้ช่วยเลขาธิการ 
สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย

นายอรรถพล 
พิบูลธนพัฒนา

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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ส่วนที่ 6 ภาคผนวก



	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการ 

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 ประกอบด้วย 

กรรมการจ�านวน	 4	 ท่านจากกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิใน	 คปภ.	

และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	ดังนี้	

	 	 1.	นายประสัณห์	เชื้อพานิช		 ประธานกรรมการตรวจสอบ

	 	 2.	นายรพี	สุจริตกุล		 	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 	 3.	นายวัชรา	ตันตริยานนท์		 กรรมการตรวจสอบ

	 	 4.	นางวณี	ทัศนมณเฑียร	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 	 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการตรวจสอบ	 เนื่องจาก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน	 คปภ.	 ครบวาระ	 และมีการแต่งต้ังกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2563	ซึ่งที่ประชุม	คปภ.	

ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 จ�านวน	 3	 ท่าน	 มีผลตั้งแต่วันที่	 

9	ธันวาคม	2563	ประกอบด้วย

	 	 1.	นายไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

	 	 2.	นายรพี	สุจริตกุล		 	 	 กรรมการตรวจสอบ	

	 	 3.	นายวรวิทย์	เจนธนากุล			 กรรมการตรวจสอบ

	 	 โดยมี	 นางเยาวภา	 ศรีวัฒนศักด์ิ	 ผู ้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส	 

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน	 ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ (ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) 

นางณปภัช	 เดชธัญญนนท์	 ผู ้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส	 ฝ่ายตรวจสอบ 

กิจการภายใน	 ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	 (ต้ังแต ่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน)

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ	 

โดยได้รับความร่วมมอือย่างดจีากทกุหน่วยงาน	เพือ่เป็นกลไกทีม่ปีระสทิธิภาพ

ตามที่ได้รับมอบหมายจาก	คปภ.	และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	

ในรอบปี	 2563	 มีการประชุมทั้งสิ้นจ�านวน	 7	 ครั้ง	 ทั้งนี้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบชุดใหม่ได้ร่วมประชุมภายหลังจากเข้าด�ารงต�าแหน่งจ�านวน	 

1	ครัง้	ซ่ึงผลการปฏบัิติงานและการด�าเนนิการของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีสาระส�าคัญ	สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้สอบทานงบการเงินของส�านกังาน	คปภ.	

รายไตรมาส	และ	งบการเงินประจ�าปี	2563	ก่อนน�าเสนอต่อ	คปภ.	โดย

ร่วมกับสายบริหารในการพิจารณางบการเงิน	 การเปิดเผยข้อมูลประกอบ

งบการเงิน	 นโยบายการบัญชี	 และประมาณการที่ส�าคัญ	 เพื่อให้มั่นใจว่า	

กระบวนการจัดท�างบการเงินมีความถูกต้อง	 เช่ือถือได้	 และเป็นไปตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ของไทย	(TFRS full version)	โดยใน 

ปี	2563	ส�านกังาน	คปภ.	ได้เริม่ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัที	่9	 

(TFRS9) เครือ่งมอืทางการเงิน	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัท่ี	15	 

(TFRS15)	รายได้	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	16 (TFRS16) 

สัญญาเช่า	 และมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับที่	 19	 (TAS19)	 ผลประโยชน์

พนักงาน	 ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง	 มีการเปิดเผยข้อมูล	 

ทีเ่ป็นสาระส�าคัญเพยีงพอและเหมาะสม	พร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกต	ข้อเสนอแนะ	

และรับทราบแนวทางแก้ไข	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร	

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้สอบทานการบริหารความเสีย่งและการ

ควบคมุภายใน	โดยพจิารณาจากรายงานการประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง 

และการควบคุมภายในของส�านักงาน	 คปภ.	 รอบปี	 2563	 และประชุม 

ร่วมกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน	 ทั้งนี้	 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส�านักงาน	

คปภ.	มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	และการควบคุมภายใน	ท�าหน้าที่

ก�าหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร	 รวมถึง 

จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ	 

และติดตามดูแลผลการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในเป็นประจ�า 

ทุกไตรมาส	 คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า	 ส�านักงาน	 คปภ.	 จัดให้มี 

ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	 สร้าง 

ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า	 ส�านักงาน	 คปภ.	 สามารถบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 รวมท้ังมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบและ

นโยบายของส�านักงาน

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
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3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได ้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัย 

การเงินการคลังของรัฐ	 พ.ศ.	 2561	 อ�านาจหน้าที่	 สภาพแวดล้อม 

ขององค์กร	 มีความเหมาะสม	 ทันสมัย	 และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	

4. การพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของส�านักงาน คปภ.

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้ทราบและเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท	 

ดีลอยท์	ทู้ช	โธมัทสุไชยยศ	สอบบัญชี	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของส�านักงาน	

คปภ.	 ซ่ึงมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบรายงาน

ทางการเงิน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563

5. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้สอบทานให้ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

มคีวามเป็นอสิระ	และก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สากล	 มีประสิทธิผล	 และประสิทธิภาพ	 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น	ดังนี้		

	 	 •	 อนมุติัแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	2564	ซ่ึงฝ่ายตรวจสอบ 

	 	 	 กิจการภายในได้จัดท�าบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง	 

	 	 	 และขอบเขตทีค่รอบคลมุกระบวนงานต่างๆ	ทีส่�าคัญขององค์กร

	 	 •	 ทบทวนและปรับปรงุกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	เพือ่พจิารณา 

	 	 	 ความเหมาะสมของอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	มีความ 

	 	 	 เหมาะสม	ทนัสมยั	และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏบัิติงาน 

	 	 	 วิชาชีพการตรวจสอบภายใน

	 	 •	 สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ 

	 	 	 ภายใน	 และวิเคราะห์อัตราก�าลังของผู ้ตรวจสอบภายใน 

	 	 	 ด้านเทคโนโลยีสารเทศ	 เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วน 

	 	 	 เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

	 	 •	 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ	และการติดตามผลการแก้ไข 

	 	 	 หรือปรับปรุงตามประเด็นข้อตรวจพบท่ีส�าคัญ	 ตลอดจน 

	 	 	 ให้ค�าแนะน�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	

	 	 ในรอบปี	 2563	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าท่ี 

ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก	คปภ.	และเป็นไปตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้ระบไุว้ 

ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ	 และมีความเห็นโดย

สรุปว่า	ส�านักงาน	คปภ.	มีการจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อมูลที่ส�าคัญครบถ้วนเช่ือถือได้	 และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรอง

ทั่วไป	ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	

การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล	เหมาะสม	

เพียงพอ	และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ	การด�าเนินงานสอดคล้อง

กับกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(นายไกรฤทธิ์	อุชุกานนท์ชัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

19		มีนาคม		2564
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รายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็น

	 	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“ส�านักงาน คปภ.”)  

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน	 

และงบกระแสเงินสด	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 ณ	 วันที่	 

31	 ธันวาคม	 2563	 และผลการด�าเนินงาน	 และกระแสเงินสดส�าหรับ 

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 

การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของ

ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากส�านักงาน	

คปภ.	 ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�าหนด 

โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 และตามข้อก�าหนดของจรรยาบรรณ

ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีก่�าหนด	โดยสภาวิชาชพีบัญชีในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง

กับการตรวจสอบงบการเงิน	 และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	 ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 

การตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี้	 ข้าพเจ้าเช่ือว่า 

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข ้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช ้

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

	 	 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้

	 	 1.	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.3	ส�านักงาน	คปภ.	ได้น�า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก	และได้พบข้อผิดพลาด

และการจัดประเภทรายการใหม่	โดยส�านักงาน	คปภ.	ได้ปรับปรุงย้อนหลัง

และจัดประเภทรายการใหม่

	 	 2.	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	 8.17.1	 และข้อ	 8.29.1	 ใน

ระหว่างปี	 2563	 ศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาส�าหรับคดีท่ีพนักงาน 

ที่เกษียณอายุและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตฟ้องร้อง

ส�านักงาน	คปภ.	บางคดี	 โดยพิพากษาให้ส�านักงาน	คปภ.	ต้องช�าระเงิน 

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตพร้อมดอกเบ้ียแก่พนักงานดังกล่าว 

บางคดี	 และส�านักงาน	 คปภ.	 ได้มีค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เพื่อแต่งตั้งคณะท�างานพิจารณา

กลั่นกรองกรณีค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต	 โดยคณะท�างาน 

ดงักล่าวได้เสนอประเด็นเพือ่พจิารณาและความเห็นเบ้ืองต้นเข้าสูก่ารพจิารณา

ของคณะอนุกรรมการกฎหมาย	 และท่ีประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย

ได้พิจารณาประเด็นเพื่อพิจารณาและแสดงความเห็นเบ้ืองต้น	 และเสนอ

ประเดน็เพือ่พจิารณาและความเห็นเบ้ืองต้นเข้าสูก่ารพจิารณาของทีป่ระชุม

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมกระประกอบธรุกิจประกันภยั	และเมือ่วันที่	

29	มกราคม	2564	ที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย	มีมติเห็นชอบแนวทางการด�าเนินงานของส�านักงาน	คปภ.	

เก่ียวกับข้อบังคบัคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั 

ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทนุการบริการในอดตีตามทีส่�านกังาน	คปภ.	เสนอ	 

โดยให้ส�านักงาน	คปภ.	ด�าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ	และระเบียบ 

ทีเ่ก่ียวข้องในการเบกิจ่ายค่าตอบแทนตามต้นทนุการบรกิารในอดีตซ่ึงได้เคย 

บันทึกบัญชีไว้ในปีก่อนๆ	 ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวต่อไป	 

(ดูวรรคเรื่องอื่น ย่อหน้า 1.1)

	 	 ทั้งนี้	ส�านักงาน	คปภ.	ได้มีการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินส�าหรับ

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต	 จากการน�าการรายงานทางการเงิน 

มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก	(ดูวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นย่อหน้า 1)

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำานักงาน คปภ.)
รายงานประจำาปี 2563
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	 	 3.	 หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.1	ส�านักงาน	คปภ.	มิได้น�า

กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัมารวมในการจดัท�างบการเงินของส�านกังาน	คปภ.	

เนื่องจากส�านักงาน	 คปภ.	 ไม่มีอ�านาจควบคุมกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

ดังกล่าว	และกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัดงักล่าวการด�าเนนิงานแยกต่างหาก 

จากส�านักงาน	คปภ.	(ดูวรรคเรื่องอื่น ย่อหน้า 1.2)

	 	 ทั้งนี้	ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

เรื่องอื่น

	 	 1.	 งบการเงินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2562	 

(ก่อนการปรับปรุงใหม่และการจัดประเภทรายการใหม่) และยอดคงเหลือ 

ยกมา	ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	(ก่อนการปรับปรุงใหม่และการจัดประเภท

รายการใหม่)	ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอืน่	ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างมเีง่ือนไข	

และมีวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น	 ตามรายงานลงวันที่	 18	 มิถุนายน	

2563	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

	 	 1.1	ความเห็นอย่างมีเง่ือนไขส�าหรับค่าใช้จ่ายบุคลากรส่วนที่เป็น 

	 	 	 ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบรกิารในอดตี	และหนีส้นิไม่หมนุเวียน 

	 	 	 ในส่วนของค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตรอจ่าย	 

	 	 	 ตามมติคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

	 	 	 ประกันภัยให้มีการต้ังเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการ 

	 	 	 ในอดีตเพื่อเป ็นบ�าเหน็จเพิ่มเ ติมแก ่พนักงานที่มาจาก 

	 	 	 กรมการประกันภัยและกระทรวงพาณิชย์	 ส�านักงาน	 คปภ.	 

	 	 	 ได้เร่ิมทยอยรับรูค่้าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดตีรอจ่าย 

	 	 	 ในปี	 2553	 และได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วนในปี	 2554	 

	 	 	 ซ่ึงรายจ่ายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน	 อาจจะเป็นรายจ่าย 

	 	 	 ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	 โดยผู้สอบบัญชีอื่นได้เคยรายงาน 

	 	 	 เก่ียวกับความไม่แน่นอนดังกล่าวไว้ในงวดปี	 2561	 และใน 

	 	 	 งวดปี	 2562	 ความไม่แน่นอนดังกล่าวยังมีอยู่	 (ดูวรรคข้อมูล 

   และเหตุการณ์ที่เน้น ย่อหน้า 2)

	 	 1.2	วรรคข ้อมูลและเหตุการณ์ ท่ี เน ้น	 ในเรื่องที่ส�านักงาน 

	 	 	 คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

	 	 	 มไิด้น�าทนุหมนุเวียนทีไ่ม่เป็นนติบิคุคล	จ�านวน	1	กองทนุ	ทีอ่ยู่ใน 

	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

	 	 	 ประกันภัย	 มารวมในงบการเงินของส�านักงานคณะกรรมการ 

	 	 	 ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 เนื่องจาก 

	 	 	 กระทรวงการคลังยังมิได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	 

	 	 	 ฉบับท่ี	 35	 เร่ือง	 รายงานการเงินรวม	 (ดูวรรคข้อมูลและ 

   เหตุการณ์ที่เน้น ย่อหน้า 3)

	 	 2.	 หลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินท่ีกล่าวไว้

ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นและวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ

บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน	เก่ียวข้องเฉพาะในส่วนของการตรวจสอบ

รายงานทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อมูลอื่น

	 	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล

ซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี	แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบ

บัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น	 ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ 

ในรายงานของผู้สอบบัญชี

	 	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ

ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

	 	 ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการตรวจงบการเงิน	คอื	

การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่มคีวามขัดแย้งท่ีมสีาระส�าคัญกับงบการเงิน

หรอืกับความรูท้ีไ่ด้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า	หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่

มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

	 	 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี	 หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่า 

มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าต้อง 

สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและฝ่ายบริหารของ

ส�านักงาน	คปภ.

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับ
ดูแลต่องบการเงิน

	 	 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน 

เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และ 

รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้

สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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	 	 ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมิณ 

ความสามารถของส�านักงาน	คปภ.	ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	เปิดเผยเรื่อง 

ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	(ตามความเหมาะสม)	และการใช้เกณฑ์

การบัญชีส�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิ

ส�านกังาน	คปภ.	หรอืหยุดด�าเนนิงานหรือไม่สามารถด�าเนนิงานต่อเนือ่งต่อไปได้

	 	 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกระบวนการ 

ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของส�านักงาน	คปภ.

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 
งบการเงิน

	 	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่น 

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ี 

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต 

หรือข้อผิดพลาด	 และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของ

ข้าพเจ้าอยู่ด้วย	ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง 

แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ ์

มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน	 และมาตรฐานการสอบบัญชี 

จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้

เสมอไป	 ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานที่ 

ขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกันจะมผีลต่อการตัดสนิใจ

ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน	จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

	 	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 

การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ

และการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู ้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

	 	 •	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 

	 	 	 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก 

	 	 	 การทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธี 

	 	 	 การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได ้

	 	 	 หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ 

	 	 	 ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูล 

	 	 	 ทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทจุริต 

	 	 	 จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	เนื่องจากการทุจริต 

	 	 	 อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 

	 	 	 การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล	 การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม 

	 	 	 ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

	 	 •	 ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับ 

	 	 	 การตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ 

	 	 	 สถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น 

	 	 	 ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของส�านกังาน	คปภ.

	 	 •	 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ 

	 	 	 การด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ 

	 	 	 บญัชีทีไ่ด้รบั	สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมสีาระส�าคัญทีเ่ก่ียวกับ 

	 	 	 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย 

	 	 	 อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของส�านักงาน	คปภ.	ในการ 

	 	 	 ด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 

	 	 	 ไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของ 

	 	 	 ผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล 

	 	 	 ที่เก่ียวข้องในงบการเงิน	 หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 

	 	 	 ไม่เพียงพอ	 ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุป 

	 	 	 ของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ 

	 	 	 ในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตุการณ์ 

	 	 	 หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้ส�านักงาน	 คปภ.	 

	 	 	 ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

	 	 •	 ประเมินการน�าเสนอ	 โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน 

	 	 	 โดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ 

	 	 	 และเหตกุารณ์ในรูปแบบทีท่�าให้มกีารน�าเสนอข้อมลูโดยถูกต้อง 

	 	 	 ตามที่ควรหรือไม่

	 	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู ้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ	 

ทีส่�าคัญ	ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผน

ไว้และประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ	 รวมถึงข้อบกพร่อง 

ที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 

การตรวจสอบของข้าพเจ้า	

นันทวัฒน์	ส�ารวญหันต์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7731

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 

สอบบัญชี จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่	25	พฤษภาคม	2564

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำานักงาน คปภ.)
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เอกสารแนบ   หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Attachment    Notes to Financial Statements

QR	Code	แสดงเอกสารแนบ

เอกสารแนบ Attachment
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ส่วนที่ 3 ภาพรวม
ภาวะธุรกิจประกันภัยไทย 
ประจ�าปี 2563



ภาวะธุรกิจประกันภัยไทยรอบ 12 เดือน ปี 2563

เบี้ยประกันภัย
เดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2559 - 2563

อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัย (%YoY)
เดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2559 - 2563
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รวม

ชีวิต

วินาศภัย

รวม

567,974

209,743

777,717

600,256

218,834

818,690

627,559

231,990

859,550

610,558

244,055

854,612

600,013

252,716

852,729

6.52

0.26

4.76

5.68

4.14

5.27

4.55

6.21

4.99

-2.71

5.20

-0.58

-1.73

3.55

-0.22

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563

รายงานผลการด�าเนินงานของระบบประกันภัย 
และพัฒนาการที่ส�าคัญ

รอบ 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม) ปี 2563 ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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การเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย
Insurance Business Growth

เบี้ยประกันภัย
Premium

(ล้านบาท/Million Baht)

2562 2563

Q1 Q2 Q3 Q4 ม.ค. - ธ.ค.
Jan - Dec Q1 Q2 Q3 Q4 ม.ค. - ธ.ค.

Jan - Dec

*GDP (YoY) 2.8 2.4 2.7 1.3 2.3 (2.1) (12.1) (6.4) (4.2) (6.1)

รวม (Total)
  % YoY

207,208 
(4.09)

206,900 
0.34

208,073 
(0.10)

232,431 
1.45

854,613 
(0.58)

212,967 
2.78

195,700 
(5.41)

206,694 
(0.66)

237,368 
2.12

852,729 
(0.22)

ประกันชีวิต 
(Life Insurance)
  % YoY

147,857 
(7.02)

147,050 
(1.82)

148,857 
(2.15)

166,794 
0.10

610,558 
(2.71)

149,375 
1.03

135,996 
(7.52)

143,793 
(3.40)

170,848 
2.43

600,013 
(1.73)

ประกันวินาศภัย
(Non-life Insurance)
  % YoY

59,351 
4.07

59,850 
6.21

59,216 
5.47

65,637 
5.07

244,055 
5.20

63,592 
7.15

59,703 
(0.25)

62,901 
6.22

66,520 
1.35

252,716 
3.55

1.1

หมายเหตุ	 *GDP	(YoY)	จากเวปไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

32 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
รายงานประจำาปี 2563



  ภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคม - ธันวาคม ในปี 2563 ผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.1 เมือ่เทยีบจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน จากปัจจัยด้านการใช้จ่าย ด้านการอุปโภคบริโภค ภาคเอกชนกลับมา

ขยายตวั การลงทนุภาคเอกชนและการส่งออกสนิค้าลดลงในอตัราท่ีชะลอลง 

ในขณะที่ การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐขยายตัว ส่วนการส่งออกบริการ 

ลดลงต่อเนื่อง ด้านการผลิต สาขาเกษตรกรรมกลับมาขยายตัว การผลิต

สาขาอตุสาหกรรม สาขาทีพ่กัแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขนส่งและ

สถานท่ีเก็บสนิค้า และสาขาการขายส่งการขายปลกีและการซ่อมแซมฯ ลดลง 

ในอัตราท่ีชะลอลง ขณะท่ีการผลิตสาขาไฟฟ้าและก๊าซฯ ลดลงต่อเนื่อง  

(ที่มา	:	ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

  ธุรกิจประกันภัยเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2563 มีเบี้ยประกันภัย 

รับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 852,729 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.22 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจ 

ประกันชีวิต จ�านวนรวมท้ังสิ้น 600,013 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.73  

และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย จ�านวนรวมทั้งสิ้น 

252,716 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 3.55 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน  

เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพเพิ่มข้ึน  

ส่งผลให้การเติบโตของประกันสุขภาพโดยรวมมีอัตราการเติบโตสูงข้ึน  

ร้อยละ 10.87 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธุรกิจประกันชีวิต

  ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตเติบโตลดลง ร้อยละ 1.73 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดยีวกันของปีก่อน โดยมสีดัส่วนการรับประกันภยัมากทีส่ดุ 3 อนัดับแรก  

ได้แก่ ประเภทสามัญ ร้อยละ 65.67 สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ร้อยละ 14.26 

และประเภทกลุ่ม ร้อยละ 6.80 ทั้งนี้ พบว่าในส่วนของสัญญาเพิ่มเติม 

(ประกันอุบัติเหตุ	สุขภาพ	และอื่นๆ) ประกันชีวิตควบการลงทุน (Universal 

Life	และ	Unit-linked) และประกันแบบบ�านาญ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น

จากการให้ความส�าคัญกับสุขภาพของประชาชน ประกอบกับการแสวงหา 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต รวมถึงกระแสภาวะ

สังคมผู้สูงวัยและการวางแผนวัยเกษียณที่เพิ่มมากขึ้น 

ธุรกิจประกันวินาศภัย

  ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโต ร้อยละ 3.55 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสัดส่วนการรับประกันภัยตามล�าดับ 

ได้แก่ ประกันภัยรถภาคสมัครใจ ร้อยละ 50.40 ประกันภัยอุบัติเหตุ 

ร้อยละ 12.21 ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดและประกันภัยทรัพย์สิน 

(IAR	 และ	 Property) ร้อยละ 10.56 ประกันภัยรถภาคบังคับ ร้อยละ  

7.39 และประกันสุขภาพ ร้อยละ 6.26 ทั้งนี้ พบว่า ในส่วนของประกัน

สุขภาพมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญจากการให้ความส�าคัญกับ

สขุภาพของประชาชนทีเ่พิม่มากข้ึน รวมถึงผลของการแพร่ระบาด COVID-19 

ในปีทีผ่่านมา โดยผลดังกล่าวยังส่งผลให้ประกันภยัการเดนิทางปรบัตวัลดลง

อย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากกิจกรรมการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวที่ลดลงใน

สถานการณ์ COVID-19 
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ผลการดำาเนินงาน
Performance

ที่มา	:	ส�านักงาน	คปภ.

1.2

  ในส่วนของผลการด�าเนินงานเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2563 

ธุรกิจประกันชีวิต มีก�าไรสุทธิ 35,633 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 28.20 เมื่อ

เทยีบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนหลักการเกี่ยวกับการ 

จัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินและการด้อยค่า

ของเคร่ืองมือทางการเงิน และมีการก�าหนดให้ตั้งเงินส�ารองเพื่อรองรับ 

ผลเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนจากสินทรัพย์และภาระผูกพัน (Expected	

Credit	Loss:	ECL)	ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในส่วนของก�าไร (ขาดทุน) จากการ 

รบัประกันภยั ธรุกิจประกันชีวิตยังคงมผีลก�าไร (ขาดทุน) จากการรบัประกันภยั 

ที่เป็นบวก เนื่องจากค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ที่ลดลง ในส่วนของธุรกิจประกันวินาศภัย มีก�าไรสุทธิ 13,749 ล้านบาท 

เติบโตร้อยละ 25.49 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากก�าไร  

(ขาดทุน) จากการรับประกันภัยเติบโตข้ึน 10,450 ล้านบาท ขยายตัว

ร้อยละ 499.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ภาพรวมทั้ง

อตุสาหกรรมธรุกิจประกันภยั มกี�าไรสทุธริวมทัง้สิน้ 49,382 ล้านบาท หดตวั 

ร้อยละ 18.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

Unit : Billion baht NonlifeLife

Total Net Profit
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ส่วนที่ 4 ผลการด�าเนินงาน
ของส�านักงาน 
ปี 2563



  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินงานที่ส�าคัญตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายที่ก�าหนด โดยคณะกรรมการ คปภ. ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย 

ฉบับที่ 3 (พ.ศ.	2559	-	2563) และภารกิจหลักในการก�ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และคุ้มครอง

ประชาชน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
Strategy 1

การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย 
Increasing the potential of the insurance industry

เป้าประสงค์ : บริษทัประกันภยัมีความม่ันคง เข้มแขง็ทางการเงิน มีการดำาเนินธรุกิจอย่างมีคณุภาพ 
และเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน

เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
Increasing capability of the operators

  เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงเข้มแข็งทางการเงิน และ 

มีขีดความสามารถในการรับประกันภัยตลอดจนเพื่อรองรับความเสียหาย 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยด�าเนินการ ดังนี้

การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 
(RBC 2)

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการด�ารงเงินกองทุน

ตามระดับความเสี่ยง ดังนี้

  • ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภัย เรือ่ง ก�าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทนุ รวมทัง้หลกัเกณฑ์  

วิธีการ และเง่ือนไขในการค�านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/ 

วินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่กองทุน 

เสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี ้

ภาคเอกชนมกีารจดัต้ังแล้วเสรจ็เป็นต้นไป เพือ่ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การด�ารง

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงให้สอดคล้องกับลักษณะและความเสี่ยง 

1.1

รอบ 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม) ปี 2563 ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ของกองทุนเสริมสภาพคล่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะเนื่องจากกองทุน 

เสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี ้

ภาคเอกชนจดัตัง้ข้ึน โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ดแูลเสถียรภาพตลาดตราสารหนี้

ภาคเอกชน โดยเฉพาะการระดมทุนในตลาดแรกให้ท�างานได้เป็นปกติ และ 

ลดทอนความเสี่ยงเชิงระบบต่อภาคเศรษฐกิจและระบบการเงิน ตลอดจน 

ให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องระยะสั้นแก่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่มีคุณภาพ

และยังมฐีานะการด�าเนนิงานดีอยู่ แต่ประสบปัญหาสภาพคล่องเพยีงช่ัวคราว

รายงานผลการด�าเนินงานของระบบประกันภัย 
และพัฒนาการที่ส�าคัญ
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  • ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภัย เรือ่ง ก�าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทนุ รวมทัง้หลกัเกณฑ์  

วิธีการ และเง่ือนไขในการค�านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/ 

วินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการค�านวณ

เงินกองทุนส�าหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากราคาตราสารทุนให้สะท้อน

ผลจากการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (hedging	 instruments) และ

ปรับปรุงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยง 

ด้านประกันภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  นอกจากนี้ ส�านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจาก

ภาคธรุกิจต่อร่างประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภยั เรือ่ง ก�าหนดประเภทและชนดิของเงินกองทุน รวมทัง้หลกัเกณฑ์  

วิธีการ และเง่ือนไขในการค�านวณเงินกองทุนของบริษทัประกันชีวิต/วินาศภยั 

(ฉบับท่ี	 4)	 พ.ศ. .... ซ่ึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุน 

ในบางประเดน็ให้สอดรบักับสภาวการณ์ปัจจบัุน โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ขยาย

โอกาสในการลงทุนของธุรกิจประกันภัยท้ังในและต่างประเทศ ตลอดจน 

ส่งเสริมให้มีการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากข้ึนและเป็นการเพิ่มความ

สามารถในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้ 

ส�านักงาน คปภ. จะน�าเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ 

ดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยในเดือนมกราคม 2564

โครงการประเมินโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรม
ประกันภัยจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

  ส�านกังาน คปภ. ได้ด�าเนนิโครงการประเมนิโอกาสและศักยภาพของ

อุตสาหกรรมประกันภัยจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

(Eastern	Economic	Corridor	 :	EEC) เพื่อศึกษาแนวทางและทิศทาง

การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

(EEC) ของภาครัฐ รวมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะเกิดข้ึน

ทางเศรษฐกิจ การลงทุน และอุตสาหกรรมของประเทศ และศึกษาโอกาส

ของอตุสาหกรรมประกันภยัในการรองรบัการขยายตัวของเศรษฐกิจและการ

ลงทุนในเขตพื้นที่โครงการฯ ทั้งในบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมการพัฒนา

อตุสาหกรรมประกันภยัภายใต้โครงการฯ และบทบาทเชิงรับในการตอบสนอง

ความต้องการการประกันภยัท่ีเพิม่ข้ึนจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและ

การลงทุนในพืน้ทีอ่นัเป็นผลมาจากการพฒันาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพเิศษ

ภาคตะวันออก (EEC) โดยน�าผลการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อเสนอมาตรการ

เชิงนโยบายในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัยให ้

สอดรับการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ของภาครัฐ และความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคในเขตพื้นที่

โครงการฯ 

  ทัง้นี ้ส�านกังาน คปภ. ได้จดัอบรมสมัมนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับโอกาสของธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 28 

กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค  

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อผลักดันให้มีการน�าการประกันภัยไปใช ้

ในการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีการลงทุน 

ในสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆ เช่น การลงทุนในหุ้นกู้ของบรษิทัทีอ่ยู่ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก 

(EEC) เป็นต้น โดยมี ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการที่ปรึกษาโครงการ อีอีซี  

และวิทยากรจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ การคลัง บรรยาย 

ให้ความรู้เก่ียวกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้โครงการ อีอีซี และ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงโอกาสของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 

ในการด�าเนินโครงการ อีอีซี ตามนโยบายของภาครัฐ 

การประเมินความทนทานของระบบประกันภัยภายใต้ 
สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจ�าลอง (Stress Test) 

  ส�านักงาน คปภ. ได้ก�าหนดให้บริษัทประกันภัยทุกบริษัทจัดท�าการ

ทดสอบสถานะของบริษทัภายใต้สถานการณ์ความเสีย่งจ�าลอง (Stress	Test) 

ประจ�าปี 2563 โดยให้บริษัทประกันชีวิตประมาณการฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 

2563 และ 2564 บรษิทัประกันวนิาศภยัประมาณการฐานะการเงิน ณ สิน้ปี  

2563 ตามแผนธุรกิจของบริษัทและใช้เป็นสถานการณ์ฐานในการทดสอบ 

โดยสถานการณ์ท่ีใช้ในการทดสอบสถานะของบริษทั มทีัง้สิน้ 2 สถานการณ์ 

ซึ่งเป็นสถานการณ์ความเสี่ยงร่วม	(Common	risk	scenarios) ใช้ร่วมกัน

ระหว่าง ส�านักงาน คปภ. ธปท. และ ก.ล.ต. โดยปัจจัยเสี่ยง (Risk	factor) 

มาจากความเสี่ยงจากต่างประเทศและความเสี่ยงภายในประเทศ ดังนี้

  1) สถานการณ์ V-shape ปัจจัยเสี่ยงจากการค้าและการผลิตโลก

ชะลอตัวรุนแรง เกิด global risk aversion ท�าให้เงินลงทุนไหลออกจาก 

EMs และ risky assets ซ่ึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรง 

ในปีแรก และใช้นโยบายการเงินการคลังช่วย ท�าให้มีการฟื้นตัวได้ในปีที่ 2 

  2) สถานการณ์ L-shape เกิดจากการหยุดชะงักของการค้าและ

ห่วงโซ่อุปทานโลก ท�าให้เศรษฐกิจโลกเคลื่อนท่ีเข้าสู่ new normal ที่มี  

lower growth และ high price ในระยะกลาง ครัวเรือนและธุรกิจ 

มีปัญหา ด้านงบดุล เกิด NPL และการ default หุ้นกู้ในวงกว้าง อุปสงค์

ด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอาคารชุด ทั้งจากผู้ซ้ือในประเทศและ 

ต่างประเทศลดลง ซ่ึงจะส่งผลกระทบอยู่อย่างยืดเย้ือโดยไม่ได้มีการฟื้นตัว

กลับมาสู่สภาพปกติ หรือมีลักษณะเป็น Lower for Longer 

  นอกจากนี้ ได้ก�าหนดให้บริษัทประกันชีวิตทดสอบการเกิด mass 

lapse กล่าวคือ มีการขาดอายุ/เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจ�านวนมาก 

เนื่องมาจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ประชาชนมีรายได้ลดลง ท�าให้ไม่สามารถ

จ่ายเบีย้ประกันภยัต่อไปได้ หรอืมคีวามต้องการสภาพคล่องเพิม่เติมจากการ

เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

  ทัง้นี ้ส�านกังาน คปภ. ได้ขอความร่วมมอืภาคธรุกิจให้ท�าการทดสอบ 

ภาวะวิกฤต กรณสีถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) เป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยให้ประเมิน 

ผลกระทบในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า ซึ่งปัจจัยเสี่ยงด้านประกันภัยก�าหนด

ให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1.5 คนจาก 1,000 คน และอัตราการเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทนเร่ืองค่ารักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน 10% และปัจจัยเสี่ยง

มหภาคก�าหนดให้ใช้ปัจจยัและค่าพารามเิตอร์เท่ากับปัจจยัและค่าพารามเิตอร์ 
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ที่ส�านักงาน คปภ. ก�าหนดให้ภาคธุรกิจจัดท�า Stress Test ประจ�าปี 2563 

ในสถานการณ์ L-shape และได้น�าเสนอผลการทดสอบภาวะวิกฤต กรณี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

ในการประชุมคณะกรรมการ คปภ. ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซ่ึง 

ผลการทดสอบพบว่า ธุรกิจประกันภัยในภาพรวมยังคงแข็งแกร่งและ

สามารถรองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี มีเพียงบริษัทประกันชีวิต 

ขนาดเล็กเพียง 2 แห่ง ที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต�่ากว่า

ระดบัทีก่ฎหมายก�าหนด (100%) และ ต�า่กว่าระดับอตัราส่วนความเพยีงพอ 

ของเงินกองทุนส�าหรับการก�ากับดูแล (Supervisory	 CAR)	 (120%)	 

โดยผลกระทบต่อระดับเงินกองทุนจากความเสี่ยงจากการรับประกันภัย 

(Insurance	risk) อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า และผลกระทบส่วนใหญ่มาจาก

ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 

  นอกจากนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้น�าเสนอผลการทดสอบสถานะ

ของบริษัทภายใต้สถานการณ์ ความเสี่ยงจ�าลอง (Stress	Test) ประจ�าปี  

2563 ซ่ึงได้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการประชุมคณะกรรมการ  

คปภ. ณ เดือนเมษายน 2563 พบว่า ระบบประกันภัยมีความทนทาน 

ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจมหภาคจ�าลองในระยะ 1 ปี ข้างหน้า	(สิ้นปี	2563)	

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในปี 2563 ยังอยู่ในระดบัท่ีจ�ากัด และหากสถานการณ์

ยังคงต่อเนื่องไปถึงปี 2564 ผลกระทบก็จะมีมากขึ้น โดยเฉพาะต่อบริษัท

ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยส�านักงาน คปภ. จะติดตามการเปลี่ยนแปลง

ของปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปัจจัยท่ีมี 

ผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจประกันภัยในระดับสูง ได้แก่ อัตราผลตอบแทน 

พันธบัตรรัฐบาลไทยที่ไม่มีดอกเบี้ย Spread ของหุ้นกู้ และราคาตราสารทุน  

รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โดยอาจก�าหนดให้บริษัทท�าการทดสอบ Stress Test เพิ่มเติม หากเห็นว่า

สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย 
  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการปรับปรุงกฎเกณฑ์การลงทุนให้เอื้อ

ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

  1. ออกประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

การถือตราสารทนุในนติิบคุคลทีจ่ดัตัง้ข้ึนเพือ่ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ในประเทศไทยของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งมีผลบังคับ

ใช้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

  2. การจัดท�าร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไข การถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนเพื่อประกอบกิจการ

การดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทยของบริษัทประกันชีวิต/

บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับฟังความคิดเห็นจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร 

  3. การจัดท�าร่างประกาศ คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น  

ฉบับที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายโอกาสในการลงทุน การเพิ่ม

โอกาสในการสร้างผลก�าไรจากการลงทุนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว 

อตัราดอกเบ้ียต�า่ รวมถึงสนบัสนนุการลงทุนแบบกระจายความเสีย่ง	(Asset	

Allocation)

  ทั้งนี้ ร ่างประกาศดังกล ่าวได ้ รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุม 

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกันภยั คร้ังที ่1/2564  

วันท่ี 29 มกราคม 2564 อนุญาตให้บริษัทประกันภัยสามารถลงทุนใน 

กองทุนรวม ทั้งในและต่างประเทศที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหนี้ท่ีมี

อันดับความน่าเช่ือถือต�่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้	 (Non-Investment	

Grade) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนสุทธิ (NAV)  

ของกองทุน และปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนในกรณี ตราสารหนี ้

ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่า Investment Grade จากเดิมที่บริษัท 

ต้องจ�าหน่ายในโอกาสแรกที่กระท�าได้ เป็นอนุญาตให้บริษัทประกันภัย

สามารถถือครองตราสารดังกล่าวต่อไปได้ซ่ึงการลงทุนทั้งทางตรงและ 

ผ่านกองทุนรวม เมื่อน�าไปนับรวมกับสินทรัพย์ลงทุนอื่นต้องไม่เกินร้อยละ 5 

ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท
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ยกระดับมาตรฐานการดำาเนินธุรกิจประกันภัย
Improving Operational Standard of Insurer1.2

การศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
ของส�านักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัยไทย 

  ส�านักงาน คปภ. ได้ว่าจ้างบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุไชยยศ  

ที่ปรึกษา จ�ากัด เป็นท่ีปรึกษาเพื่อด�าเนินโครงการศึกษาสภาพแวดล้อม 

ทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของส�านกังาน คปภ. และธรุกิจประกันภยัไทย  

รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการก�าหนดทิศทางและนโยบาย

ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทย เพื่อน�าไปใช้ประกอบการจัดท�าร่าง

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 ซ่ึงมีระยะเวลาด�าเนินการ 5 ปี  

ระหว่าง พ.ศ. 2564 - 2568 โดยได้มีการน�าเสนอร่างกรอบแผนพัฒนาการ

ประกันภัย ฉบับที่ 4 ต่อคณะกรรมการ คปภ. ในการประชุมคณะกรรมการ 

คปภ. คร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 ซ่ึงที่ประชุม 

มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย  

ฉบับที่ 4 ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ ดังนี้ “ระบบประกันภัยไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน 

และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ภาครัฐและประชาชน ทุกคนเข้าถึงการประกันภัยและใช้ประโยชน์ในการ

รองรับความเสี่ยง” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ 

ให้สอดรบักับสภาพแวดล้อมใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างวัฒนธรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงด้านการประกันภัยให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ 

และสังคมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

ประกันภัยเพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจประกันภัย ซึ่งคณะกรรมการ คปภ.  

ได้ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาการประกันภยั ฉบบัท่ี 4	(พ.ศ.	2564	-	2568)	

เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 

  เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีและให้บริการ

ที่มีคุณภาพ รวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ�านาจ ในการจัดการของ

บริษัทประกันภัย มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  

โดยด�าเนินการ ดังนี้

การยกระดับการก�ากับดูแลและการบริหารความเสี่ยง
ด้านดจิิทลั (Digital Risk Management and Governance) 

  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการทบทวนปรับปรุงความเหมาะสม

ของข้อก�าหนดและการบังคับใช้ประกาศให้เหมาะสมสอดคล้องกับขนาด 

ลกัษณะ ความซับซ้อน และความเสีย่งของบรษิทัตามข้อสงัเกตของทีป่ระชุม

คณะกรรมการ คปภ. โดยหารือกับที่ปรึกษา	(บริษัท	เอซิส	โปรเฟสชั่นนัล	

เซ็นเตอร์	จ�ากัด)	และผู้เชี่ยวชาญด้าน ความมั่นคงปลอดภัยของส�านักงาน 

เพื่อทบทวนและปรับปรุงข้อก�าหนดต่างๆ ในร่างประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การก�ากับ

ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

ประกันชีวิต/วินาศภัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่  

22 พฤษภาคม 2563 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564  

เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้จัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบ 

การก�ากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบริษัทประกันภัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม Swissotel  

Le Concorde กรุงเทพฯ รัชดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจมุมมอง 

และผลกระทบจากการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เพื่อให้สามารถ 

สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้องค์กร  

มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถด�าเนินธุรกิจอย่างมั่นคง รวมถึงสร้าง 

ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ประชาชน น�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ยั่งยืนต่อไป

การก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนินการในการป้องกัน
และปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย

  ส�านกังาน คปภ. ได้ด�าเนนิการก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนนิการ

ในการป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลประกันภัย ดังนี้

  1) ออกประกาศ คปภ. เร่ือง ให้บริษัทประกันชีวิตย่ืนรายงาน 

เกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. 2563 และประกาศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัท 

ประกันวินาศภัยย่ืนรายงานเก่ียวกับการฉ้อฉลประกันภัย พ.ศ. 2563 ซ่ึง

ก�าหนดให้บริษัทรายงานผลการด�าเนินการเก่ียวกับการฉ้อฉลประกันภัย  

และรายงานพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีลักษณะเป็นการฉ้อฉล 

ประกันภัย เพื่อให้ส�านักงาน คปภ. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ พฤติกรรม 

และลักษณะของการกระท�าท่ีอาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกันภัย และ

สามารถก�าหนดแนวทางในการยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงาน และ

บรรเทาความเสยีหายจากการฉ้อฉลประกันภยั ประกอบกับเพือ่ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานสากลในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ซ่ึงในการบังคับใช้

ประกาศทั้งสองฉบับ จะต้องมีการออกประกาศนายทะเบียน เพื่อก�าหนด
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แบบรายงาน พฤติกรรมที่อาจมีลักษณะเป็นการ ฉ้อฉลประกันภัย และ 

ช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย

  2) จัดท�าร่าง “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ก�าหนดแบบรายงาน 

พฤตกิรรมทีอ่าจมีลกัษณะเป็นการฉ้อฉลประกนัภัย และช่องทางการรายงาน

การฉ้อฉลประกันภัย ส�าหรับบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ... และประกาศ 

นายทะเบยีน เรือ่ง ก�าหนดแบบรายงาน พฤตกิรรมทีอ่าจมีลกัษณะเป็นการ

ฉ้อฉลประกันภัย และช่องทางการรายงานการฉ้อฉลประกันภัย ส�าหรับ

บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ... ” เพื่อรองรับการบังคับใช้ประกาศ คปภ. 

ข้างต้น โดยร่างประกาศนายทะเบียนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะ

ท�างานเพือ่ศกึษาและจดัท�าหลกัเกณฑ์ และแนวทางปฏบิตัเิก่ียวกับการป้องกัน

และปราบปรามการฉ้อฉลประกันภยั ซ่ึงประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย  

สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และ

สมาคมนายหน้าประกันภยัไทย และได้น�าออกรับฟังความคดิเห็นเป็นการทัว่ไป 

ในระหว่างวันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

  2.1)  ก�าหนดรูปแบบพฤติกรรมที่อาจเป็นการฉ้อฉล โดยแบ่ง 

    ออกเป็นพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากผู้เอาประกันภัยในขณะท่ี 

    ขอเอาประกันภัย ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย และ 

    ในขณะทีม่กีารเรยีกร้องให้ใช้เงินหรอืค่าสนิไหมทดแทนตาม 

    สัญญาประกันภัย รวมถึงกรณีท่ีเกิดจากบุคลากรภายใน 

    บริษัท กรณีตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย

  2.2)  ก�าหนดช่องทางการรายงานผ่านระบบบนเว็บไซต์ของ 

    ส�านักงาน 

  2.3)  ก�าหนดให้บรษิทัน�าส่งรายงานในครัง้แรกภายในสามสบิวนั 

    นับแต่วันสุดท้ายของไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2564

  3) ออกระเบียบส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกจิประกนัภัยว่าด้วยการด�าเนินการเกีย่วกบัคดฉ้ีอฉลประกนัภัย 

พ.ศ. 2563 เพื่อให้การด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง การพิจารณา หรือ

การด�าเนนิการอืน่ใดท่ีเก่ียวกับคดฉ้ีอฉลประกันภยัเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

  3.1)  ก�าหนดว่าคดีฉ้อฉลประกันภัย หมายถึง คดีความผิดทาง 

    อาญาตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรา 108/3 มาตรา 108/4  

    และมาตรา 108/5 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

    พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 114/3 มาตรา  

    114/4 และมาตรา 114/5 แห่งพระราชบัญญัติประกัน 

    ชีวิต พ.ศ. 1535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 45 แห่ง 

    พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  

    และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  3.2)  การร้องเรยีนคดีฉ้อฉลประกันภยัต่อส�านกังาน คปภ. ต้องท�า 

    เป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นตามที่ส�านักงาน คปภ. ก�าหนด

  3.3)  ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพจิารณากลัน่กรอง 

    คดีฉ้อฉลประกันภัย ประกอบด้วยผู้แทนส�านักงาน คปภ.  

    และผูท้รงคณุวุฒภิายนอกซ่ึงมคีวามเช่ียวชาญด้านกฎหมาย  

    คด ีนติิวิทยาศาสตร์ หรือการฉ้อฉลประกันภยั เป็นกรรมการ 

  4) เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย ส�านักงาน คปภ. จึง

ตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการฉ้อฉลประกันภัยแก่ประชาชนและผู้เอาประกันภัยให้มีความรู้  

ความเข้าใจ และรู้เท่าทันภัยที่อาจเกิดข้ึน จึงได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  

โมช่ัน อินโฟกราฟฟิก (Motion	 Infographic) ความรู ้เก่ียวกับการ

ฉ้อฉลประกันภัย เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความรู้เก่ียวกับการฉ้อฉล 

ประกันภัย เพื่อให้ประชาชนและผู้เอาประกันภัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

ถูกต้อง รวดเร็วในทุกสถานการณ์ และสื่อสารสู่สาธารณชนในวงกว้าง 

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมส�าหรับการบังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
เรื่อง สัญญาประกันภัย

  ส�านักงาน คปภ. ได้ว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส  

เอบีเอเอส จ�ากัด (PwC) ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อด�าเนินการจัดท�า 

ข้อเสนอแนะหรอืแนวปฏบัิต ิ(Guidelines)	ประเมนิความพร้อมและผลกระทบ  

(Gap	 and	 Impact	Analysis)	ของธุรกิจประกันภัยทั้งในส่วนของบริษัท 

ประกันภัยและส�านักงาน คปภ. ตลอดจนจัดท�าแผนกลยุทธ์ (Strategic	

Road	 Map) และออกแบบงบการเงิน และ รายงานฐานะการเงินและ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงจัดท�าแนวทางการวิเคราะห์

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย แนวทางการ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ากับดูแล และการตรวจสอบกิจการและฐานะ 

การเงินบริษัทประกันภัย รวมทั้งจัดฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ เพื่อให้การเตรียมความ

พร้อมเป็นไปอย่างรอบคอบและปฏบัิตไิด้จรงิ โดยเมือ่วันที ่30 มกราคม 2563  

ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการจัดตั้งคณะท�างานย่อย เพื่อรองรับประเด็น

จากข้อก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญา

ประกันภัย รวม 4 คณะ อันได้แก่ 1) คณะท�างานย่อยด้านสัญญาประกันภัย 

และการวัดมูลค่า 2) คณะท�างานย่อยด้านความเสี่ยง สมมติฐาน และการ
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ประกันภัยต่อ 3) คณะท�างานย่อยด้านนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 

และ 4) คณะท�างานย่อยด้านผลกระทบทางภาษี ซ่ึงองค์ประกอบของ 

แต่ละคณะจะมีผู้แทนจากส�านักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และ

สมาคมประกันวินาศภยัไทย เพือ่พจิารณาประเดน็จากข้อก�าหนดในมาตรฐาน

และก�าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

  โดยในช่วงปลายปี 2563 ส�านักงาน คปภ. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา 

ได้เริม่ด�าเนนิการส�ารวจความพร้อมและผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับดังกล่าวต่อการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย	 (Gap	

and	Impact	Analysis) โดยจัดท�าแบบสอบถามเพื่อใช้ส�ารวจความพร้อม 

ในแต่ละด้านของบริษัทประกันภัย เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความรู ้

ความเข้าใจของบุคคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานะการเตรียม 

ความพร้อม และประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัย  

รวมถึงข้อเสนอแนะและความกังวลท่ีบริษัทประกันภัยมีต่อการปฏิบัต ิ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี 24 

พฤศจิกายน 2563 ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบสอบถามเพื่อสื่อสาร

ท�าความเข้าใจ รวมถึงตอบประเด็นซักถามทีบ่รษิทัประกันภยัอาจจะมคี�าถาม

ต่อแบบสอบถาม ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าให้บริษัทประกันภัยเข้าใจ

เจตนารมณ์ และสามารถตอบแบบสอบถามได้อย่างครบถ้วน เพื่อน�าข้อมูล 

ทีไ่ด้รับไปประมวลผล ประเมนิความพร้อมและผลกระทบของธุรกิจประกันภยั 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

การพัฒนาหลักสูตรในการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจ
ประกันภัย ส�าหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัทประกันภัย

  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดประชุมร่วมกับสถาบันส่งเสริมกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 1 กนัยายน 2563 เพื่อหารือรายละเอียดแผนการ

ด�าเนินงานและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ

การพัฒนาหลักสูตรการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจประกันภัย ตามโครงการ 

“พัฒนาหลักสูตรในการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจประกันภัย ส�าหรับ 

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัทประกันภัย” 

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดท�าแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2563 และจะน�าไป

ด�าเนินการจัดอบรมต่อ โดยก�าหนดแผนการด�าเนินงานไว้ในปี 2564 

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยและยกระดับพฤติกรรมทางตลาด
ของระบบประกันภัย 
Protection of the insured’s rights and improving insurance market conduct 
in order to ensure that the operations of the insurance system

1.3

  เพื่อให้ระบบประกันภัยมีการด�าเนินการและให้บริการประชาชน 
ด้วยความเป็นธรรมและประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย  
โดยด�าเนินการ ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย
ผ่านช่องทางเล็กทรอนิกส์ 

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

กรมธรรม์ประกันภัยที่ เสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับบริษัท 

ประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563  

เพื่อให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายผ่าน 

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงในระบบเว็บไซต์ของส�านักงาน คปภ. https://

guruprakanphai.oic.or.th ตามรูปแบบและวิธีการที่ก�าหนดไว้ในประกาศ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ โดยการ

ด�าเนินงานตามประกาศฉบับดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล 

เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลของแบบการ

ประกันชีวิต การประกันอบัุติเหตสุ่วนบุคคล และการประกันภยัอบัุตเิหตุการ

เดินทาง เช่น เงื่อนไขความคุ้มครอง การจ่ายเงินผลประโยชน์ อัตราเบี้ย

ประกันภัย ข้อยกเว้น เงื่อนไข ที่ส�าคัญของกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไข

การรับประกันภัยของแต่ละบริษัท เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าว เป็นประโยชน์

ต่อการพิจารณาในการตัดสินใจท�าประกันภัยของประชาชน นอกจากนี้  

ยังได้มกีารพฒันาระบบตรวจสอบการขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการทีเ่สนอขาย

กรมธรรม์ประกันภยัทางอเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ให้ผูเ้อาประกันภยัสามารถตรวจ

สอบรายช่ือผู้ประกอบการที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้มีการ

เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
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การก�ากับดูแลผู้ประเมินวินาศภัย
  จากการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  

โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	(ฉบับที่	4)	พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 มีสาระส�าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ 

ก�ากับดูแลผู้ประเมินวินาศภัย คือ การปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของผู้ได้รับ 

ใบอนุญาตเป็น ผู้ประเมินวินาศภัย จากเดิมผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น “บุคคล

ธรรมดา” เปลี่ยนเป็น “นิติบุคคล” รวมถึงได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ของ

ประเภทกรมธรรม์และจ�านวนเงินเอาประกันภัยท่ีต้องด�าเนินการประเมิน 

วินาศภัยโดยใช้ ผู้ประเมินวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากส�านักงาน คปภ. 

ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการประเมินวินาศภัยและ 

การคุ้มครองผู้เอาประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท้ังนี้ ส�านักงาน 

คปภ. ได้ออกประกาศ คปภ.เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธกีารและเง่ือนไขในการขอรบั 

ใบอนญุาตและการขอต่ออายุใบอนญุาตเป็นผูป้ระเมนิวินาศภยั การตรวจสอบ 

และประเมนิวินาศภยั พ.ศ.2562 เพือ่ก�าหนดคณุสมบัตแิละลกัษณะต้องห้าม

ของผู้ประเมนิวินาศภยัและผูต้รวจสอบและประเมนิวินาศภยัในสงักัด ก�าหนด

หลกัเกณฑ์ความพร้อมในการประกอบธุรกิจประเมนิวินาศภยั ก�าหนดวิธกีาร

ในการขอรับใบอนญุาตและขอต่ออายุใบอนญุาตเป็นผูป้ระเมนิวินาศภยั และ

ก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย
  ในปี 2563 ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการออกใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประเมนิวินาศภยัทีเ่ป็นนติบิคุคลและมคุีณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายใหม่
แล้ว จ�านวน 74 บริษัท โดยมีผู้ตรวจสอบและประเมิน วินาศภัยในสังกัด 
จ�านวน 208 ราย ซึ่งการออกใบอนุญาตดังกล่าวส�านักงาน คปภ. ได้มีการ
ปรับปรงุกระบวนการภายในให้มปีระสทิธภิาพมากย่ิงข้ึน อกีทัง้ยังได้น�าระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กับผูข้อรบัใบอนญุาต และเพือ่รองรบั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  นอกจากนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการศึกษาและร่วมมือกับ 

ทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องเพือ่จดัท�าร่างประกาศส�านกังาน คปภ. เรือ่ง หลกัสตูร

การอบรมและทดสอบความรู้ผูต้รวจสอบและประเมนิวนิาศภยั และหลกัเกณฑ์  

เง่ือนไขการรับรองสมาคมหรือสถาบันให้เป็นผู้อบรมและทดสอบความรู้  

พ.ศ. .... เพื่อสร้างหลักสูตรการอบรมและทดสอบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ของภาคธุรกิจ พัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย  

ซ่ึงจะส่งผลให้ผู ้ เอาประกันภัยได ้รับบริการจากผู ้ประเมินวินาศภัย 

ด้วยความเป็นธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และเสริมสร้าง 

ความเชื่อมั่นของผู้เอาประกันภัยต่อระบบประกันภัย

การก�ากับดูแลตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย 
  ส�านักงาน คปภ. ได้ให้ความส�าคัญกับการท�าหน้าที่ของตัวแทน 
ประกันภัยและนายหน้าประกันภัยอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ เพื่อดูแลให้
ผู้เอาประกันภัยได้รับการบริการที่ดีและได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีครบถ้วนจาก
การประกันภัย รวมถึงพัฒนาศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวแทน
ประกนัภัยและนายหนา้ประกนัภยั ให้มจีรรยาบรรณและปฏิบตัหิน้าทีต่ามที่
กฎหมายก�าหนด โดยด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายอนบัุญญัตใิห้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพรบ.ประกันชีวิต/วินาศภัย	(ฉบับที่	4) พ.ศ. 2562 ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้การควบคุมและก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคัดเลือกคนกลางประกันภัย ได้แก่ 
  1) หลักเกณฑ์ วิธีการออก และเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของ
บรษิทัประกนัภัย และการด�าเนินการของตวัแทนประกนัวนิาศภัย/นายหน้า
ประกันภัย และธนาคาร ซึ่งได้ก�าหนดให้บริษัทประกันภัยต้อง มีระบบงานที่
มีประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพการขายกรมธรรม์ประกันภัย มีการให้
บริการอย่างเป็นธรรมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การพัฒนาและออกกรมธรรม์
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ประกันภัย ตลอดจนการบริหารจัดการ การดูแล ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิผลในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภยั นอกจากนัน้ ได้ปรับปรงุ
แก้ไขให้ส�านักงาน คปภ. มีอ�านาจในการก�ากับดูแลการด�าเนินการเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยโดยตรง  
ต่างจากเดิมที่ก�ากับดูแลผ่านบริษัทประกันภัย รวมถึงเพิ่มหลักเกณฑ์ให้  
ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีระบบหรือกระบวนงานเพื่อรองรับ 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านทางโทรศัพท์ ท�าให้ประชาชนและ 
ผู้เอาประกันภัยได้รับบริการที่ดีจากผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
  2) หลักเกณฑ์การศึกษาวิชาประกันภัย และหลักสูตร วิธีการ และ
เง่ือนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย ส�าหรับผู้ขอรับใบอนุญาต 
เป็นตัวแทนประกันภัย และนายหน้าประกันภัย ซ่ึงประเด็นการปรับปรุง
แก้ไขที่ส�าคัญ มีดังนี้ 
  (1) ก�าหนดให้ผูข้อรับใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกันภยั และนายหน้า 
   ประกันภยั ทีผ่่านหลกัสตูรวิชาการประกันชีวิตตามประกาศนยีบตัร 
   หรือคุณวุฒิในการประกอบอาชีพการประกันชีวิตท่ีส�านักงาน 
   ให้ความเห็นชอบ ไม่ต้องผ่านการทดสอบความรู้ 
  (2) ก�าหนดให้ผลการสอบความรู้การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน 
   ประกันภัย และนายหน้าประกันภัย มีผลไม่เกิน 2 ปี เพื่อให้ 
   ตวัแทนประกันชีวิต/วินาศภยั และนายหน้าประกันภยั มคีวามรู้ 
   ที่ทันสมัย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาในทางปฏิบัติ จึงได้ก�าหนด 
   ให้มีระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้เงื่อนไขข้อดังกล่าวไว้ 1 ปี
  (3) ปรับปรงุแก้ไขระยะเวลาการตัดสทิธสิอบ หากผูเ้ข้าสอบความรู้ 
   กระท�าการทุจริต หรือ มีส่วนร่วมทุจริตในการสอบ หรือให้ผู้อื่น 
   เข้าสอบแทน จากเดิมก�าหนดตัดสิทธิสอบ 3 ปี เปลี่ยนเป็น 5 ปี  
   เพือ่ให้สอดคล้องกับลกัษณะต้องห้ามของตัวแทนประกันภยัและ 
   นายหน้าประกันภัย กรณีมีพฤติกรรมไม่สุจริต ตามที่ก�าหนดไว้ 
   ในประกาศ คปภ. เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  
   การขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเป็น 
   ตวัแทนประกันชีวิต/วินาศภยั และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภยั  
   พ.ศ. 2562

 
การด�าเนินการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัย
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับการระงับ 

ข้อพิพาทด้านประกันภัยด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ดังนี้ 

  1) ออกระเบยีบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตลุาการ (ฉบบัที ่3)  

พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้กระบวนการระงับข้อพิพาท

ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการระหว่างผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับ

ความเสยีหายตามสญัญาประกันภยักับบรษิทัประกันภยั ภายใต้การด�าเนนิงาน 

ของส�านักงานฯ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมยิ่งขึ้น  

รวมถึงลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินการ ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

  2) ออกประกาศส�านักงาน คปภ. เรื่อง ทะเบียนอนุญาโตตุลาการ 

ส�านักงาน คปภ. 2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง โดยปรับปรุง

ทะเบียนอนุญาโตตุลาการของส�านักงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ และเป็น

ปัจจุบัน ซึ่งได้มีการปรับปรุงทะเบียนอนุญาโตตุลาการเดิมและขึ้นทะเบียน

อนุญาโตตุลาการใหม่ รวมท้ังสิ้น 108 ท่าน ท�าให้คู่พิพาทสามารถเลือก

อนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยข้อพิพาทได้เพิ่มมากขึ้น 

  3) จัดท�าคู ่มือการปฏิบัติงานด้านอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้

อนุญาโตตุลาการเจ้าของส�านวน รวมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้อง น�าไปใช้เป็น

เครื่องมือช่วยปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดทั้งเพื่อให้ การ

ด�าเนนิงานเป็นบรรทดัฐานเดียวกัน สร้างความเป็นธรรมและความน่าเช่ือถือ

แก่ประชาชนและภาคธุรกิจประกันภัยต่อไป

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

  ส�านักงาน คปภ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยพันต�ารวจเอกทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล  
ผูอ้�านวยการสถาบันนติวิิทยาศาสตร์ (สนว.) เมือ่วันที ่13 พฤศจกิายน 2563 
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สถาบันวิทยาการประกันภยัระดับสงู โดยมวัีตถุประสงค์
เพือ่คุม้ครองสทิธติามสญัญาประกันภยัของผูเ้สยีชีวิตและผูท้ีม่สีทิธเิรยีกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภยั รวมทัง้ส่งเสริมธรุกิจประกันภยัให้มกีารบริหารงาน 
ที่ดี ลดปัญหาข้อพิพาทประกันภัยด้วยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 
ที่ชัดเจน ตลอดจนเพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนิติวิทยาศาสตร์และการประกันภัยเชิงรุก 
แก่บุคลากรภายใต้การก�ากับดูแล ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ซึ่งการท�า  
MOU ครัง้นีจ้ะเสรมิสร้างความร่วมมอืด้านการพฒันาการก�ากับดแูลด้านการ
ประกันภยัให้มศัีกยภาพและขีดความสามารถในการปฏบัิตงิานย่ิงข้ึน รวมทัง้
การให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเช่ียวชาญระหว่างกัน  
น�ามาซ่ึงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย เนื่องจาก
ทั้งสองหน่วยงานมีความช�านาญทั้งในด้านประกันภัยและนิติวิทยาศาสตร์ 

การยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ประชาชนด้านการประกันภัย 

  เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน และระบบประกันภัย 
ในภาพรวม ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการ ดังนี้

  1) จดัสมัมนาผู้ไกล่เกล่ียและผู้ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้อง ระหว่างวันที่  

31 มกราคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บาลิออสรีสอร์ท เขาใหญ่ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
รายงานประจำาปี 2563
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จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบนโยบายการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้าน

การประกันภัย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�านวนทั้งสิ้น 91 คน ประกอบด้วย  

ผูไ้กล่เกลีย่ และผูป้ฏบิตังิานทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่เตรียมความพร้อมให้ผูไ้กล่เกลีย่

ทราบถึงพัฒนาการด้านประกันภัยแบบใหม่ๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคสภาพปัญหาการไกล่เกลี่ยในปีที่ผ่านมา โดยมี

การถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้ไกล่เกลี่ยมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ

ระดมความคดิเห็นจากบทเรยีนทีเ่กิดข้ึนจริงจากการปฏบัิติงาน การไกล่เกลีย่

ข้อพพิาท เพือ่น�าไปพฒันาการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมทัง้ 

มีการแบ่งกลุ่มย่อยท�ากิจกรรม workshop เพื่อระดมสมองและตกผลึก 

ความคิดในประเด็นต่างๆ อาทิ ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าขาดประโยชน์

จากการใช้รถและค่าเสื่อมสภาพ การประกันชีวิต ความเสียหายต่อร่างกาย

และอนามยั ความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ และประเดน็ข้อพพิาทอืน่ๆ ท่ีน่าสนใจ 

เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับประกันภัยแบบ Universal life/Unit linked เป็นต้น 

นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายความรู้เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

และการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท การบรรยายความรูเ้ก่ียวกับผลติภณัฑ์ประกันภยั 

รปูแบบใหม่ และจดักิจกรรมเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างผูไ้กล่เกลีย่และพนกังาน

  2) จัดงานสัมมนาอนุญาโตตุลาการ ส�านักงาน คปภ. ประจ�าปี  

2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และสนับสนุนความรู ้ทางวิชาการเก่ียวกับกฎหมายด้านการประกันภัย 

ที่มีการแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ 

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกระบวนการพิจารณา 

ด้านประกันภัยของอนุญาโตตุลาการ และเปิดโอกาสให้อนุญาโตตุลาการ 

ได้พบปะและแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทัง้เตรยีมความพร้อม

รองรับการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยในยุค New Normal โดยการน�า

ระบบ e-Arbitration มาใช้ในการรับค�าเสนอข้อพพิาท ค�าคดัค้าน การวางเงิน

เป็นหลกัประกัน	(e-Payment) และการส่งร่างค�าช้ีขาดของอนญุาโตตุลาการ 

ซึ่งจะด�าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

  3) จัดอบรมหลักสูตรส�าหรับผู้ประสงค์ที่จะสมัครข้ึนทะเบียน 

รายชือ่ผู้ช�านาญการ (บคุคลภายนอก) ชดุที ่3 เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ไกล่เกลีย่ 

ข้อพิพาทด้านการประกันภัย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ โรงแรม

สวิสโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการประกันภยั ให้กับบุคคล

ภายนอกทีม่คีวามประสงค์จะข้ึนทะเบียนรายช่ือผูช้�านาญการ จ�านวนทัง้สิน้  

91 คน ซ่ึงมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกจากหลายสาขา

อาชีพ อาทิ ผู้ประนีประนอมของศาล ทนายความ อาจารย์ เจ้าของธุรกิจ 

ข้าราชการบ�านาญ เป็นต้น โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดใน 60 ล�าดับแรก จึง

จะมสีทิธิข้ึ์นทะเบียนรายช่ือผูช้�านาญการ	(บุคคลภายนอก)	เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็น

ผูไ้กล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านการประกันภยั ซ่ึงการคัดเลอืกผูช้�านาญการในครัง้นี้ 

ก�าหนดให้มกีารอบรมทีเ่น้นทกัษะความรู้ด้านกฎหมายประกันภยั กฎระเบียบที่

เก่ียวข้องกับการประกันภยั และความรูเ้ก่ียวกับผลติภณัฑ์ประกันภยั เพือ่เป็น 

พื้นฐานความรู้ทางด้านประกันภัยให้กับผู้สมัครที่มีทักษะทางด้านไกล่เกลี่ย 

  4) จัดสัมมนาอนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ย ส�านักงาน คปภ. 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก 

กรุงเทพฯเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเสนอ 

แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งประเด็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้าน

การระงับข้อพิพาทด้านประกันภัย เพื่อให้อนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ย 

มีประสบการณ์และสามารถรับมือกับข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 

ย่ิงข้ึน ในขณะเดียวกัน เป็นการเตมิเต็มองค์ความรูเ้ก่ียวกับข้อพพิาท รวมถึง 

กฎกตกิาทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป เพือ่ให้การปฏบัิตงิานเกิดประสทิธภิาพสงูสดุ 

นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

ด�าเนนิกระบวนการพจิารณา โดยมอีนญุาโตตลุาการและผูไ้กล่เกลีย่เข้าร่วม

สัมมนา จ�านวน 120 คน 

  5) จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และ 

สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 

2563 ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเลขาธิการ

ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานท่ีส�าคัญ 7 ประการ ให้แก่บุคลากร ดังนี้  

1) การลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาด้านการประกันภัยต้องท�างานเชิงรุก

ด้วยความรวดเร็ว 2) ให้จัดท�าคู่มือและออกแบบฟอร์มส�าหรับการจัดเก็บ

ข้อมูล เพื่อน�ามาพัฒนาจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัย 3) การด�าเนินโครงการ

อาสาสมคัรประกันภยัให้จดัท�าคู่มอือาสาสมคัรประกันภยั เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอื 

ในการถ่ายทอดความรู้ 4) การพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย  

ให้ด�าเนินการอย่างรอบคอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 5) ให้ใช ้

แนวทางการปรบัปรงุกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ และคู่มอืตีความกรมธรรม์

ประกันภยัรถยนต์ ส�านกังาน คปภ. เพือ่ความชัดเจนและช่วยลดข้อร้องเรยีน 

6) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันภัย เพื่อสนับสนุนงานคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์ 7) งานสายด่วน คปภ. 1186 เป็นภารกิจด่านแรกที่ต้องให้

ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน จ�าเป็นจะต้อง

มีการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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  6) จดัประชมุมอบนโยบายส�าหรบัผู้ช�านาญการ (บคุคลภายนอก) 

เพือ่ท�าหน้าทีผู้่ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านการประกนัภยั ส�านักงาน คปภ. ชดุใหม่  

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิทยาการ

ประกันภยัระดับสงู โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ช้ีแจงและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ 

หลักเกณฑ์ข้ันตอนการด�าเนินการของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการ 

ประกันภยั กระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของส�านกังาน คปภ. และเติมเตม็

องค์ความรู้เก่ียวกับกฎกติกาในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ด้านประกันภัยให้กับผู้ไกล่เกลี่ยชุดใหม่ (ชุดที่	3) จ�านวน 60 คน รวมทั้ง 

แต่งตัง้คณะกรรมการผู้ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านการประกันภยั ส�านกังาน คปภ. 

ชุดใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายในการด�าเนินงานไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทด้านการประกันภัยในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการน�า 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนและขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทด้านการประกันภัยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยน�าระบบ Video หรือ Web Conference  

รวมทั้งระบบ Application LINE มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ย 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน

  7) ออกค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 10/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ

กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัย

รถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย และพกิดัอตัราเบีย้

ประกันภัยรถยนต์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และปฏิบัติ

ในทิศทางเดียวกันระหว่างส�านักงาน คปภ. ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย  

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะท�าให้ลดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแล

กับภาคธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย 

ส�านักงาน คปภ. จึงได้ออกค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 66/2563 เรื่อง ให้ใช้คู่มือ

ตีความกรมธรรม์ประกันภยัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจากรถ คูม่อืตีความกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครอง 

ผูป้ระสบภยัจากรถ และคูม่อืตีความกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์แบบคุ้มครอง

เฉพาะภัย โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 

  8) ออกค�าสั่งที่ 338/2563 แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาก�าหนด

ราคามาตรฐานอ้างอิงค่าซ่อมรถยนต ์ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และ 

ค�าสั่งที่ 592/2563 แต่งต้ังคณะท�างานพิจารณาศึกษาและรวบรวมข้อมูล

เพือ่ก�าหนดราคามาตรฐานอ้างองิค่าซ่อมรถยนต์ชุดย่อย ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 

2563 ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคา

ค่าซ่อมรถยนต์เสนอต่อคณะท�างานพิจารณาก�าหนดราคามาตรฐานอ้างอิง

ค่าซ่อมรถยนต์ให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่

ประชาชนผู้บริโภค และด�าเนินการอื่นๆ ตามที่เลขาธิการหรือคณะท�างาน

พิจารณาก�าหนดราคามาตรฐานอ้างอิงค่าซ่อมรถยนต์มอบหมาย เพื่อเป็น 

เคร่ืองมือในการพิจารณาก�าหนดอัตราค่าซ่อมรถยนต์ ลดข้อพิพาท 

ทีอ่าจเกิดข้ึน และสอดคล้องกับการด�าเนนิงานตามค�าสัง่นายทะเบียนท่ี 10/2563 

เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถ เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  

และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ได้มีการก�าหนดเง่ือนไขว่า ในกรณ ี

ไม่สามารถตกลงจ�านวนเงินเพือ่ทดแทนความเสยีหายได้ ให้ใช้ราคามาตรฐาน 

ทีส่มาคมประกันวินาศภยัไทยร่วมกับสมาคมอูก่ลางการประกันภยั และสมาคม

การซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยก�าหนด

  9) จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วม 

ด้านการประกันภัย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และได้รายงานผลการ 

ด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัยในปี 2563 ต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคและการมส่ีวนร่วมด้านการประกันภยั โดยมี 

ผลงานเด่นใน 5 มาตรการที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) มาตรการเร่งรัดเยียวยาและ

ช่วยเหลือประชาชน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้เสียหายจาก

สัญญาประกันภัย 2) มาตรการเพิ่มความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย  

3) มาตรการด้านเทคโนโลยีประกันภัยเพื่อเสริมสร้างสิทธิประโยชน์ของ 

ผู้บริโภค 4) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการระงับข้อพิพาท 

ด้านการประกันภัย และ 5) มาตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจสิทธิที่พึงมีในด้านการประกันภัย ทั้งนี้  

ที่ประชุมได้แสดงความช่ืนชมการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านการ 

ประกันภัยของส�านักงาน คปภ. ในปี 2563 ที่มีความชัดเจนและมีผลงาน

ปรากฏเป็นรูปธรรม และเห็นควรให้ขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ประชาชนด้านการประกันภัยเชิงรุกในปี 2564 รวมทั้งให้มีการติดตามและ

ประเมนิผลหลงัจากมกีารลงพืน้ท่ีระดับอ�าเภอและต�าบล นอกจากนี ้ทีป่ระชุม

ได้ให้ความส�าคัญเก่ียวกับมาตรการเชิงรุกในการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจและประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับประกันภยัให้เข้าถึงประชาชนในทุกรปูแบบ 

ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรมีการผลักดันให้การประกันภัยเข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้กับเยาวชน เพื่อให้ประชาชนรู้จักการ

ออมเงินในรูปแบบของการท�าประกันภัย 

การเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

  ส�านักงาน คปภ. มีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน

และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ด้วยการเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/ 

นายหน้าประกันภยัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย จ�านวน 24 ราย เป็นตวัแทนประกันชีวิต  

จ�านวน 22 ราย และนายหน้าประกันวินาศภัย จ�านวน 2 ราย	(ณ	วันที่	30	

ธันวาคม	2563)	โดยมีสาเหตุของการกระท�าความผิดเกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 1) ได้รับช�าระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจาก ผู้เอาประกันภัย แต่มิได้น�า

เงินค่าเบี้ยประกันภัย ส่งให้บริษัทประกันภัย 2) กระท�าการฝ่าฝืนประกาศ 

คปภ. เร่ืองก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีารออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภยั 

ของบริษทัประกันชีวิต และการปฏบิติัหน้าทีข่องตัวแทนประกันชีวิต นายหน้า 

ประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ.2561

  นอกจากนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 

ร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกค�าสั่งทางปกครอง กรณีพักใช้ เพิกถอน 

ใบอนุญาตบุคลากรประกันภัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม 

สวิสโฮเต็ล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอ

แนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง เพื่อน�าไปประมวลข้อมูลประกอบการ 
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จดัท�าหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาออกค�าสัง่ทางปกครอง กรณพีกัใช้ เพกิถอน  

ใบอนญุาตบุคลากรประกันภยั ท่ีจะมผีลใช้บังคับในอนาคตให้เกิดประสทิธภิาพ

และเกิดความเป็นธรรมต่อไป 

การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

ตามพระราชบัญญัตปิระกัน วินาศภยั พ.ศ. 2535 และประชุมคณะกรรมการ

เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 เพื่อพิจารณา 

การกระท�าความผิดของบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ตลอดจน

ตัวแทนประกันภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติให้เปรียบเทียบปรับบริษัท 

ประเภท Type เรื่องร้องเรียน (เรื่อง)
Complaint (Subject)

ยุติ (เรื่อง)
Terminate (Subject)

ร้อยละ
Percentage

การรบัเร่ืองร้องเรียนและไกล่เกลีย่ ข้อพพิาท โดยเจ้าหน้าที ่(ISC)
Receiving Complaints and Mediating Disputes by Officers (ISC)

10,081 8,905 88.33

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยผู้ช�านาญการ
Mediation by Experts

327 229 70.03

การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ
Dispute Resolution by Arbitration

863 751 87.02

     รวม
     Total

11,271 9,885 87.70

ประกันวินาศภัย จ�านวน 35 เรื่อง เป็นเงินจ�านวน 18,390,360 บาท  

บริษัทประกันชีวิต จ�านวน 5 เรื่อง เป็นเงินรวม 509,870 บาท โดยมีสาเหตุ

ของการกระท�าความผิดเกิดข้ึนหลายฐานความผิด เช่น ฐานกระท�าการ 

ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ฐานกระท�าการจัดสรรเงินส�ารอง 

ส�าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้เงินส�ารองค่าสินไหมทดแทน  

และเงินส�ารองอื่นไม่ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก�าหนด ฐานกระท�าการ 

ย่ืนรายงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ฐานกระท�าการ 

ออกกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย และ 

ใช้อัตราเบี้ยประกันภัย โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก นายทะเบียน และ

ฐานกระท�าการฝ่าฝืนค�าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

การรับเรื่องร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้านการประกันภัย
ข้อมูล	:	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2563

สรุปข้อมูล จ�านวนเรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 จ�านวน 11,271 เรื่อง สามารถด�าเนินการยุติได้จ�านวน 9,885 เรื่อง  

   คิดเป็นร้อยละ 87.70

ปัญหา/อุปสรรค
  1. การปรับปรุงและออกกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 

ต้องด�าเนินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลอดจนท�าการรับฟังความเห็นจาก 

ทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทขนาดเล็กมีระยะเวลาในการปรับตัว  

ประกอบกับการปรับเกณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต้องมีการสร้าง

ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของส�านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย

  2. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 และ 

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ธุรกิจประกันภัยมีโอกาสได้รับ 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทัง้ภายในประเทศและความผนัผวน

ของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกได้อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการ

ประเมินความเสี่ยงที่ได้ด�าเนินการไว้แล้ว จึงต้องมีการติดตามและทบทวน

อย่างต่อเนื่อง

  3. การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพระบบประกันภัยไทย 

เปรยีบเทยีบกับประเทศอืน่ รวมถึงการระบุช่องว่างของระบบประกันภยัไทย  

ต้องใช้ระยะเวลาและข้อมูลที่มีความหลากหลาย ครบถ้วนและถูกต้อง 

จึงจะได้ผลวิเคราะห์ที่ตรงประเด็นและมีคุณภาพ 

  4. ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยมีจ�านวนมาก การก�ากับดูแล 

อาจยังไม่ทั่วถึง หากตัวแทน/นายหน้าประกันภัยกระท�าผิด หรือผิด 

จรรยาบรรณ จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัย

และท�าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย 

  5. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท�าให ้เข ้าถึง 

ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ซ่ึงท�าให ้

รูปแบบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

ดังนั้น แนวทางในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการเสนอขาย

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยจ�าเป็นต้องมีแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
Strategy 2

การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย 
Create Knowledge and Access to Insurance

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจสิทธิ สามารถเข้าถึงการประกันภัย 
และเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย
Creating Insurance Knowledge and Understanding 

  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการประกันภัย และใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

ให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ภาครัฐอื่นๆ และภาคเอกชน โดยการพัฒนาเคร่ืองมือ รูปแบบ วิธีการ  

และสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เหมาะสม  

ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้มีการด�าเนินการ ดังนี้

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด 
“ขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.”

  ส�านักงาน คปภ. มีการด�าเนินโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา 

ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการยกระดับการประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับการประกันภัย  

พ.ร.บ. ให้สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้างและสามารถสื่อสารไปยัง

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ใช้ถนนให้ใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ พ.ศ. 2535 ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ 

ได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ชีวิต 

ร่างกาย และอนามัย อย่างทันท่วงที และเพื่อปลูกจิตส�านึกให้ประชาชน 

เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตระหนักถึงความส�าคัญของการประกันภัย 

พ.ร.บ. และร่วมกันแสดงความรับผิดชอบท่ีดีต่อสังคมผ่านการใช้ระบบ 

ประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง 

  โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล 

โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับข่ีอุ ่นใจ  

เม่ือมีประกันภัย พ.ร.บ.” ส�าหรับหลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวด เปิดกว้าง 

ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปทุกเพศทุกวัยสามารถ 

ส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณา ความยาวไม่เกิน 2 นาที ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

การท�าประกันภัย พ.ร.บ. และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้สาธารณชน 

เกิดความสนใจ และเข้าใจ รวมถึงตระหนักถึงความส�าคัญต่อการ 

2.1

ท�าประกันภัย พ.ร.บ. ซ่ึงโครงการนี้ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ  

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับจาก นักเรียน 

นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 121 ทีม 

จากท่ัวประเทศ โดยคณะกรรมการจากส�านกังาน คปภ. ร่วมกับผูท้รงคุณวุฒิ

จากสายนักโฆษณามืออาชีพ คุณประเวศ นิศากร และจากสายโปรดิวเซอร์

มืออาชีพ คุณอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ ได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานอย่างเข้มข้น 

ให้เหลือ 10 ทีม เพื่อเข้าสู ่กระบวนการติวเข้มในรูปแบบ Special  

Workshop จากนักโฆษณาและโปรดิวเซอร์มืออาชีพ ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ เพื่อน�าองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเอง 

ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ส�านักงาน คปภ. จะน�าไปต่อยอด 

ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองประกันภัย พ.ร.บ.  

ผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการน�าผลงานไปใช้ในการลงพื้นท่ีให้ความรู ้แก่

ประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงใช้ในการรณรงค์ในเทศกาลต่างๆ เพื่อสร้าง 

ความตระหนักรู้และเล็งเห็นความส�าคัญของการท�าประกันภัย พ.ร.บ.  

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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โครงการอบรมความรู้ประกันภัย 
(Training for the Trainers) ส�าหรับการประกันภัย
ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจ�าปี 2563

  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินโครงการอบรมความรู้ประกันภัย 

(Training	 for	 the	 Trainers)	 ส�าหรับการประกันภัยข้าวนาปีและ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจ�าปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ด้านการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ 

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะไปเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่อให้กับเกษตรกร 

รวมทั้งผลักดันระบบการประกันภัยเข้าไปเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการบริหาร 

ความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดข้ึนต่อเกษตรกร โดยปีนี้มีแผนการ 

ลงพื้นที่จ�านวน 5 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดตาก 

จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดพัทลุง ดังนี้

  ครั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 โดย 

ได ้ก�าหนดให ้จังหวัดเพชรบุรี เป ็นจังหวัดแรกในการลงพื้นท่ีพบปะ 

เกษตรกร เนือ่งจากจงัหวัดเพชรบุร ีมพีืน้ท่ีปลกูข้าวนาปีในปีทีผ่่านมา จ�านวน 

263,263 ไร่ มีการท�าประกันภัย จ�านวน 72,344 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 

27.45 ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ในส่วนของพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ มีจ�านวน 161 ไร่ มีการท�าประกันภัยเพียง 1 ไร่ จึงจ�าเป็น 

ต้องเร่งบูรณาการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเก่ียวกับสิทธิ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ และรับทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค 

ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อน�าไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ

การรับประกันภัย และในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดอบรมความรู้ 

ด้านการประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่จะเป็น ผู้ถ่ายทอด

ความรูต่้อให้แก่เกษตรกร ตาม “โครงการอบรมความรูป้ระกนัภัย (Training 

for the Trainers) ส�าหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ประจ�าปี 2563” ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

  ครั้งที่ 2 จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเกาะพลับพลา อ�าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อ 

รับทราบถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ 

ของการท�าประกันภัย และในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดอบรม

ความรู้ด้านการประกันภัยตามโครงการฯ ณ โรงแรม ณ เวลา อ�าเภอเมือง

ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

    ครั้งที่ 3 จังหวัดตาก โดยเลขาธิการ คปภ. พร้อมผู้บริหารส�านักงาน 

คปภ. ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย และคณะวิทยากร ได้ลงพื้นที่ 

จังหวัดตากเพื่อพบปะเกษตรกรผู ้ท�าประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ และรับฟังข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้ท�าประกันภัย เมื่อวันท่ี  

23 มิถุนายน 2563 และในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดอบรม

ความรู้ด้านการประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีจะเป็น 

ผู ้ถ ่ายทอดความรู ้ต่อให้แก่เกษตรกร ตาม “โครงการอบรมความรู ้

ประกันภัย (Training for the Trainers) ส�าหรับการประกันภัยข้าวนาปี 

และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจ�าปี 2563” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  

แม่สอด อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

  ครั้งที่ 4 จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดย

ได้มีการช้ีแจงรายละเอียดของโครงการฯ และรับทราบถึงสภาพปัญหา  

อุปสรรค ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของการท�าประกันภัยข้าวนาปี

และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดอบรม

ความรู้ด้านการประกันภัยตามโครงการฯ ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  ครั้งที่ 5 จังหวัดพัทลุง โดยเลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร และคณะวิทยากร ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมประกันภัย  

ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ณ หอประชุมองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  

ต�าบลเขาเจยีก อ�าเภอเมอืงพทัลงุ จงัหวัดพทัลงุ เมือ่วันท่ี 2 พฤศจกิายน 2563  

เพือ่รบัฟังสภาพปัญหา อปุสรรคข้อคดิเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของการท�า

ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  

ได้มีการจัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยตามโครงการฯ ณ ห้อง Siva 

Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมศิวา รอยัล อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน
  ส�านักงาน คปภ. ร ่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทย  

กองทุนประกันชีวิต และกองทุนประกันวินาศภัย จัดโครงการ “คปภ.  

เพื่อชุมชนสู ่ภูมิภาค” ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4 โดยเป็นการลงพื้นท่ีเพื่อ

พบปะประชาชนในลักษณะ “Mobile Insurance Unit” หรือ “ศูนย์

บริการประชาชนด้านการประกันภัยเคล่ือนที่แบบครบวงจร” โดยมีการ 

ประชาสมัพนัธ์บทบาทหน้าทีข่องส�านกังาน คปภ. ให้ความรูเ้ก่ียวกับผลติภณัฑ์

ประกันภัยที่เก่ียวข้องกับชุมชน ให้ความช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียน 

ทีเ่ก่ียวกับการประกันภยั รวมถึงมกีารเข้าร่วมกิจกรรมฐานความรูป้ระกันภยั

สู่วิถีชุมชน ท�าให้ได้รับข้อมูลมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้อง

และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยในปีนี้ ก�าหนดจัดใน 5 จังหวัด 

ซึ่งได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 

2563 ณ ชุมชนคนบางกรวยปลายบาง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ท�ากิจกรรม 5 จังหวัด ดังนี้

  ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ชุมชนบ้านวังกะ 

ต�าบลหนองลู อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

  ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านแหลม

มะขาม ต�าบลแหลมงอบ อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
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  ครั้งที่ 3 จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2563 ณ ชุมชนนาอ้อ  

ต�าบลนาอ้อ อ�าเภอเมือง จังหวัดเลย 

  ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมชนบ้านหอน 

อ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ครั้งที่ 5 จัดข้ึนเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ชุมชนปางห้า  

อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ
  ส�านักงาน คปภ. ด�าเนินการจัดท�าโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ  

โดยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย กองทุนประกันชีวิต และกองทุน 

ประกันวนิาศภยั โดยในปี 2563 มแีผนลงพืน้ท่ี จ�านวน 4 ศนูย์ มวัีตถุประสงค์

เพื่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยและสิทธิประโยชน์

ตามกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและ 

คณุประโยชน์ของการประกันภยั และสามารถใช้การประกันภยั เป็นเครือ่งมอื 

ในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต และทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัว 

ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงกลุม่ผูพ้กิารเป็นกลุม่ทีส่ามารถพฒันาทกัษะการด�ารงชีวิต 

ประจ�าวันให้อยู่ในครอบครัวและสังคมได้พอสมควร สามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสังคมและประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ แต่ผู้พิการส่วนใหญ ่

ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิพื้นฐานบางอย่าง และไม่กล้าเรียกร้องสิทธิ

ให้กับตนเอง ฉะนั้นจึงควรท่ีจะได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานต่างๆ  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเก่ียวกับการส่งเสริม

และพฒันาคณุภาพชีวิตคนพกิาร เพือ่ช่วยเหลอืและให้ได้รับสทิธิข้ันพืน้ฐาน 

ของตนเองและได้รับการส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มท่ี

โดยปราศจากอุปสรรคและการเลือกปฏิบัติ โดยส�านักงาน คปภ. จัดงาน

แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ มูลนิธิ 

พระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อ�าเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  

พร้อมลงพื้นที่ท�ากิจกรรม ดังนี้

  ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่

เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

  ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพ

และอาชีพคนพิการ อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

  ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพ

คนตาบอด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ มูลนิธิส่งเสริม

และพัฒนาคนพิการ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

  ส�าหรับการลงพื้นที่ท้ัง 4 คร้ัง จะมีการถ่ายทอดออกอากาศ 

ผ่านรายการโทรทัศน์ทางช่อง NBT2HD Digital เวลา 17.00 - 17.30 น. 

ทุกวันเสาร์ต่อเนื่อง 5 สัปดาห์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันภัย
แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั่วประเทศ

  1. กลุ่มประชาชนทั่วไป ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมความรู้ 

ด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ เป็นการด�าเนินการ 

ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานเครือข่าย บริษัท

ประกันภยัหรอืหน่วยงานอืน่ในพืน้ที ่เพือ่ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยมรีปูแบบ 

ของการจดักิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภยัให้แก่กลุม่ผูน้�าชุมชน  

อาทิ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อแนะน�าบทบาทหน้าที่ส�านักงาน คปภ. 

และความรู้เก่ียวกับการประกันภัย พ.ร.บ. การประกันภัยภาคสมัครใจ  

การประกันชีวิต และการประกันอุบัติเหตุ รายย่อย	(ไมโครอินชัวรันส์)	

  2. กลุ ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษา โดยเสริมสร ้างความรู ้

ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับเยาวชนผ่านโครงการยุวชนประกันภัย  

ปี 2563 ซ่ึงเป็นโครงการต่อเนือ่งจากปีทีผ่่านมา โดยได้จดัอบรมให้แก่คณะครู 

อาจารย์ ในโรงเรียนและสถานศึกษาในเขตพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ครูอาจารย์ และนักเรียน 

ในโรงเรยีน รวมทัง้สถานศึกษาระดับมธัยมศกึษาและอาชีวศึกษาของภาครัฐ 

และเอกชน และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนน�าความรู้ด้านประกันภัย 

ไปเผยแพร่ให้ผู ้ใกล้ชิดและบุคคลอื่นได้เข้าใจ รวมทั้งช่วยเหลือสังคม 

ในชุมชนท้องถ่ินผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้านการประกันภัย โดยในปี 2563  

ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมประกวดผลงานนักเรียน และกิจกรรมประกวด

โรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย รายละเอียดดังนี้

  1) กิจกรรมประกวดผลงานนักเรียน ได้ด�าเนินการจัดประกวด 

ผลงานนักเรียน ระดับประเทศ	 (ผลงานเพลงและคลิปวี ดีโอสั้น)	 
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เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนส่งผลงานรวมท้ังสิ้น 564 ผลงาน จาก 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ 240 ผลงาน แยกเป็นผลงานรูปแบบเพลง 255 ผลงาน  

และผลงานรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น 309 ผลงาน โดยได ้ประกาศ 

ผลการตัดสินผู ้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนักเรียนระดับประเทศ  

สรุปผลรางวัลได้ดังนี้

  • รางวัลรูปแบบเพลง รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้แก่  

   ทีมเทพนมสร้างสรรค์ประกันภัย จากโรงเรียนเทพศาลา 

   ประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  

   ได ้แก ่ ทีมยุวชนประกันภัย@PATUM จากโรงเรียน 

   ปทมุราชวงศา จงัหวัดอ�านาจเจรญิ รางวัลรองชนะเลศิ อนัดับ 2  

   ได้แก่ ทีมลูกพระศิลา จากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ ์ 

   จังหวัดสุโขทัย

  • รางวัลรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ  

   ได้แก่ ทีม PW.Studio จากโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม  

   จังหวัดหนองคาย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ  

   ได้แก่ ทีม Banrai Studio จากโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  

   จังหวัดอุทัยธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ  

   ได้แก่ ทีมเด็กสร้างภาพพิชัยยาราม จากโรงเรียนวัดพิชัยยาราม  

   จังหวัดชุมพร

  2) กิจกรรมประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย โดย

ส�านักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ด�าเนินการจัดกิจกรรม

ประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย เพื่อประชาสัมพันธ์และ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกันภัย สร้างจิตส�านึกและทัศนคติที่ดีของ

เยาวชนกับการประกันภัย โดยในปี 2563 ได้คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 

ด้านการประกันภัยจ�านวน 9 แห่ง ได้แก่ (1) โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  

จังหวัดยโสธร (2) โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอ�านาจเจริญ (3) โรงเรียน 

พุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก (4) โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี  

จังหวัดเพชรบุรี (5) โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดก�าแพงเพชร  

(6) โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม จังหวัดนครพนม (7) โรงเรียน 

สรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร (8) โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

จังหวัดนครสวรรค์ (9) โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง  

โดยโรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกท้ัง 9 แห่ง จะได้รางวัลสนับสนุนจาก

ส�านักงาน คปภ. ตามกิจกรรมที่โรงเรียนได้น�าเสนอ

  3. กลุ่มหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ได้ด�าเนนิการจดันทิรรศการ

ส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจด้านการประกันภยัในงานมหกรรมการเงิน ซ่ึงเป็น

งานมหกรรมการเงินทีน่�าเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนจากธนาคาร

ของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทการเงิน (Non-Bank) ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย บรษิทัประกันชีวติ บรษิทัประกันวินาศภยั บริษทัหลกัทรพัย์  

รวมทัง้หน่วยงานของรัฐ เช่น ส�านกังาน ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ 

อื่นๆ โดยได้เข้าร่วมงาน Money Expo ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ จังหวัด

อุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่ และอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ�าปี 2564

  ส�านักงาน คปภ. บูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

ประกันภยั ได้ด�าเนนิโครงการรณรงค์ความปลอดภยัทางถนนในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ประจ�าปี 2564 ภายใต้แนวคิด “Save Thai Safe Trip” เมื่อวันที่  

23 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ช้ัน 2 

ส�านักงาน คปภ. โดยได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์ด้านความ

ปลอดภัยทางถนนภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมมอบหมวกนิรภัย 

เพื่อเป็นการปลูกจิตส�านึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน 

การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด ้านความปลอดภัย 

ทางถนนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย การแสดงนวัตกรรมผลงาน

และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าศูนย์บริการ 

ด้านการประกันภยั กิจกรรมให้บริการตรวจเช็คเปลีย่นถ่ายน�า้มนัเคร่ือง และ 

หลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมการรณรงค ์
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ให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัยทางถนน และ 

ปัจจยัเสีย่งต่อการเกิดอบัุติเหตุต่างๆ ภายในบริเวณงาน เช่น การเมาแล้วขับ 

การรักษาวินัยจราจร การใส่หมวกกันน็อก และคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น

การจัดท�าสื่อความรู้ด้านการประกันภัย 
เพื่อรองรับการสื่อสารในยุคดิจิทัล

 ส�านักงาน คปภ. ได้จัดท�าโครงการ “สร้างระบบการให้ความรู ้

ด้านการประกันภัยครบวงจร (Create Insurance Literacy System :  

CILS) เพื่ อใช ้ เป ็นสื่ อกลางและศูนย ์รวมการเผยแพร ่ความรู  ้

ด้านการประกันภัยให้แก่สาธารณชนทั่วประเทศได้เข้าถึงระบบประกันภัย 

ได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม ภายใต้ชื่อ “OIC iPRO รอบรู ้เรื่อง 

ประกันภัยกับมือโปร” รวมท้ังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนา 

การเผยแพร่สื่อความรู ้ด้านการประกันภัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 

ในปัจจุบัน อาทิ การผลิตคลิปวีดีโอ บทความด้านการประกันภัย  

การสัมภาษณ์ Infographic โดยเผยแพร่ผ่านทางช่อง Youtube Channel 

การจัดท�าไมโครไซต์และระบบการค้นหาความรู้ด้านการประกันภัยเช่ือมต่อ 

กับเว็บไซต์หลักขององค์กร โดยการค้นหาผ่าน Google Search ซ่ึงมี 

ยอดเข้าชมไม่น้อย 800,000 ครั้ง

  นอกจากนี้  ยั งได ้ด� า เนินการจัดท� าแผ ่นพับคู ่ มื อความ รู ้ 

ด้านการประกันภัยในแขนงต่างๆ รวมทั้งคู่มือประชาชน เพื่อใช้ควบคู ่

กับการด�าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันของ

ส�านักงาน คปภ.

การจัดสัมมนาในหัวข้อ 
“ประกันภัยถูกทางสร้างเกราะให้ SME”

  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “ประกันภัยถูกทาง 

สร้างเกราะให้ SME” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยและ

สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ�านวน 2 ครั้ง ได้แก่

  • ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงแรม  

สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 

หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม สมาพันธ์ SME ไทย ส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SME) เข้าร่วมกว่า 150 คน 

  • ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม

เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท จังหวัดเลย โดยมีผู้แทนจากสมาคม 

นายหน้าประกันภัยไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

สมาคมธนาคารไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดเลย สภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดเลย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตัวแทน/

นายหน้าประกันภัย อาสาสมัครประกันภัย และผู้ประกอบการธุรกิจ SME 

เข้าร่วมกว่า 150 คน 

พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร 
Prime Minister’s Insurance Awards ประจ�าปี 2563

  ส�านักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ด�าเนินการจัด  

“พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร Prime Minister’s Insurance 

Awards ประจ�าปี 2563” ข้ึน เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ

บริษัทประกันภัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินมั่นคง 

รวมทั้งด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นแบบอย่างที่ดี  

และก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บริษัทประกันภัยต่างๆ ได้แข่งขันกันพัฒนาการ

บริหารจัดการและคุณภาพการให้บริการให้เป็นที่เช่ือมั่นของประชาชน  

รวมทั้งมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจน 

การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนได้มากขึ้น โดยได้จัดงานขึ้นเมื่อ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า 

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล และกล่าวแสดง 

ความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล นอกจากนี้ ได้ขอให้ส�านักงาน คปภ. และ 

ภาคอตุสาหกรรมประกันภยับูรณาการความร่วมมอืกัน เพือ่น�าระบบประกันภยั 

รองรับมาตรการส�าคัญของรัฐบาล อาทิ การขยายผลการประกันภัยพืชผล 

การยกระดับการประกันสุขภาพให้เข้ามาต่อยอดระบบสวัสดิการในปัจจุบัน 

การก�ากับดูแลให้มีการจัดท�าประกันภัยรถ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่ 

ได้รบัความเสยีหายอนัเกิดจากอบุติัเหต ุรวมถึงการน�าระบบประกันภยัเข้าไป

สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โครงการ

รถไฟความเร็วสูงพื้นที่ EEC เช่ือม 3 สนามบิน รวมถึงโครงการรถไฟ 

ทางคู่ทั่วประเทศ การเปิดช่องทางการขายส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ตามโครงการ Travel Bubble ทางออนไลน์ เช่น ผ่านทางแอปพลิเคชัน 

ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการ

ส่งเสริมการประกันภัยส�าหรับคนท�างานทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคแรงงาน 

และประชาชนทั่วไปท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ ให้สามารถใช้การประกันภัย

เครือ่งมอืในการออมเงินเพือ่การเกษยีณอายุ รองรบัการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ 

ซึ่งจะท�าให้ประชาชนมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี 
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งานสัมมนา 5 ภาค คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

  ส�านักงาน คปภ. ได้บูรณาการร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย  

ในการจัดสัมมนา 5 ภูมิภาค คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  

(ฉบับปรับปรุงใหม่)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวทางการปฏิบัติ 

ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันไป เพื่อลด 

ข้อพิพาทที่จะเกิดข้ึนระหว่างบริษัทประกันภัยและปัญหาข้อโต้แย้งระหว่าง

บริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย ตามค�าสั่งนายทะเบียนท่ี 10/2563 

เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ เอกสารประกอบเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย 

และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมี 

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม  

ดังนี้

  ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเอส รัชดา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  

16 ตุลาคม 2563

  ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมคลาสิค คามิโอ ระยอง จังหวัดระยอง  

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

  ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

  ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 

12 พฤศจิกายน 2563

  ครั้งที่ 5 จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง
Promote insurance products in accordance with needs and risks 

2.2

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพ

ความเสี่ยงและความต้องการของประชาชนที่ทันต่อสถานการณ์ ส�านักงาน 

คปภ. จงึมุง่เน้นการส่งเสริมการพฒันาผลติภณัฑ์ประกันภยัส�าหรบัประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสท่ีมีความต้องการ

ความคุ้มครองจากการประกันภัย ท้ังยังช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม 

อีกทางหนึ่ง จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ ดังนี้

  1) การประกันภัยส�าหรับรายย่อย (Micro insurance) ส�าหรับ

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

  กรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับรายย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อให ้

ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง สามารถเข้าถึงระบบประกันภัย 

ได้อย่างทั่วถึง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว รวมท้ัง 

ส่งเสริมให้การประกันภัยมีส่วนช่วยเหลือประชาชนและสังคมมากข้ึน 

ลักษณะส�าคัญของกรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับรายย่อย คือ เบี้ยประกันภัย 

ไม่สงู เง่ือนไขความคุม้ครองเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมจี�านวนเงินคุ้มครอง

ไม่สูงมาก กรมธรรม์ประกันภัยเขียนด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย การจ่ายเบ้ีย

ประกันภัยตามลักษณะของรายได้ (รายวัน/รายเดือน/รายปี)	 ข้ันตอนการ

จ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก มีเงื่อนไขข้อยกเว้นน้อยที่สุด โดยร่วมกับ 

ภาคธุรกิจประกันภยั จดัท�ากรมธรรม์ประกันภยั อุน่ใจปีใหม่พลสั (ประกันภยักลุม่	 

ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งมีเบี้ยประกันภัย 7 บาท โดยเปิดขายระหว่างวันที่ 15 

ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 กรมธรรม์คุ้มครองเป็นระยะเวลา 

30 วันนับต้ังแต่วันที่ท�าประกันภัย โดยเพิ่มเติมความคุ้มครองในส่วนของ 

ค่ารักษาพยาบาล ผู้ที่มีสิทธิเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 70 ปี 

บริบูรณ์ โดยคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า 

สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการ 

ถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสาร 

รถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต  

สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก 

การถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับข่ี 

หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท และ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย	 (ยกเว้นกรณี

เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน	 15	 วันแรก	 นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลา

ประกันภัย)	 จ�านวน 5,000 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563  

มีการจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม	 

ไมโครอินชัวรันส์) รวม 568,947 กรมธรรม์

52 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
รายงานประจำาปี 2563



  2) กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส 

(ไมโครอินชัวรันส์)

  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท 

นิวนอร์มอลพลัส (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งมีเบี้ยประกันภัย 10 บาท เพื่อ

ออกจ�าหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเปิดขายระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 

2563 - 31 มกราคม 2564 กรมธรรม์คุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน  

นับต้ังแต่วันท่ีท�าประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง  

70 ปีบริบูรณ์ โดยคุ้มครอง 5 กรณี คือ 1) กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ 

เท้า การสญูเสยีสายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง เนือ่งจากอบุตัเิหตไุม่รวม

การถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกายและ/หรืออบุติัเหตุขณะขับข่ีหรือโดยสาร

รถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท 2) กรณีเสียชีวิต  

สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก 

การถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือ 

โดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท 3) ค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย	 (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต 

จากการเจ็บป่วยภายใน	14	วันแรก	นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) 

จ�านวน 5,000 บาท 4) ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจ�านวน 

ทีจ่่ายจรงิไม่รวมค่าใช้จ่ายทีเ่ก่ียวกับการจ้างพยาบาลพเิศษ อปุกรณ์ค�า้ยันต่างๆ 

(ยกเว้นไม้ค�า้ยัน) รถเข็นผูป่้วยอวัยวะเทยีมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาล

โดยแพทย์ทางเลอืก (Alternative	medicine) การฝังเข็ม จ�านวน 5,000 บาท  

และ 5) ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

(เมื่อพ้นก�าหนด	 14	 วัน	 นับจากวันเร่ิมต้นระยะเวลาประกันภัย	 และ 

ไม่คุ้มครองถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย)	จ�านวน 3,000 บาท

  ทั้งนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้จัดงานเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัย

กลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563  

ณ ห้องประชุม Auditorium C ASEAN อาคารไซเบอร์เวิลด์ ชั้น 10 

ถนนรัชดาภิเษก 

  3) การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยล�าไย

  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “อุ่นอ๊ก 

อุ่นใจ๋ เม่ือล�าไยมีประกั๋นภัย” โดยมีนายด�ารง จินะกาศ ประธานล�าไย

แปลงใหญ่แม่ทา กล่าวต้อนรับ และนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้า

ส�านักงานจังหวัดล�าพูน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

ส�านักงาน คปภ. คณะผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร คณะผู ้บริหารจาก บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด 

(มหาชน)	และคณะผู้บริหารจาก บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)	

จ�ากัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่พบเกษตรกรผู้ปลูกล�าไย จ�านวน 200 คน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน ์

ตามกรมธรรม์ประกันภยัพชืผลล�าไย ให้แก่เกษตรกรผูป้ลกูล�าไยจงัหวัดล�าพนู 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตสินค้าเกษตร ต�าบลทากาศ อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน

  จากผลการด�าเนินงานรับประกันภัยล�าไยในปี 2562 พบว่า  

มีการจัดท�าประกันภัยรวมทั้งสิ้น จ�านวน 1,053 ฉบับ คิดเป็นเบี้ยประกันภัย  

540,430 บาท โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเรียกร้องเงินชดเชย จ�านวน  

930 ฉบับ คิดเป็นเงินชดเชยประมาณ 3.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แม้ว่า 

การรับประกันภัยในปี 2562 จะประสบผลขาดทุน บริษัทผู้รับประกันภัย 

ทั้งสองบริษัทยังคงด�าเนินการรับประกันภัยล�าไยต่อในปี 2563 เพื่อให ้

โครงการมีความต่อเนื่อง และเพื่อให้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการ

บริหารความเสีย่งให้แก่เกษตรกรผูป้ลกูล�าไย ทัง้นี ้ในปี 2563 ส�านกังาน คปภ.  

ได้บูรณาการร่วมกับ ธ.ก.ส. บมจ. ซมโปะ ประกันภยั และ บมจ. ประกันภยัไทย 

วิวัฒน์ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการประกันภัยล�าไย โดยเร่งประชาสัมพันธ์  

สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรไทยในการท�าประกันภัยพืชผลล�าไย 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ  

อกีทัง้เพิม่พืน้ทีใ่นการรับประกันภยัล�าไยจาก 24 อ�าเภอ ของจงัหวัดเชียงใหม่ 

เป็น 5 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และ

ล�าพูน เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกล�าไยประมาณ 69% ของพื้นที่ปลูกล�าไย

ทั้งประเทศ

  ส�าหรับรูปแบบการรับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยพืชผลล�าไย 

จากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีฝนแล้ง	 (ตรวจวัดด้วยดาวเทียม)	 ส�าหรับรายย่อย 

(ไมโครอินชัวรันส์) ประจ�าปี 2563 จะใช้ข้อมูลน�้าฝนจากระบบดาวเทียม 

GSMAP อย่างเป็นทางการโดยศูนย์ข้อมูลดาวเทียมของ The Remote 

Sensing Technology Center of Japan (RESTEC) ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

ที่ได้รับการยอมรับในประเทศญ่ีปุ่นเช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา นอกจากนี้

กรมธรรม์ประกันภัยพืชผลล�าไยได้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการเพื่อให้

ตรงกับความต้องการของเกษตรกรมากย่ิงข้ึน โดยใช้เกณฑ์การจ่ายเงิน  

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

  (1) เมื่อจ�านวนวันที่เกิดภาวะฝนแล้ง ถึงจ�านวนวันท่ีก�าหนด 

   ในกรมธรรม์เป็นดัชนีฝนแล้ง จะจ่ายเงินชดเชย 900 บาท  

   ต่อหน่วยความคุ้มครอง 

  (2) เมื่อจ�านวนวันที่เกิดภาวะฝนแล้งต่อเนื่องเกินกว่าจ�านวนวันที ่

   ก�าหนดในกรมธรรม์เป็นดัชนีฝนแล้ง บริษัทจะจ่ายเงินชดเชย 

   ต่อวันให้วันละ 60 บาทต่อหน่วยความคุ้มครอง จนกว่า 

   ฝนแล้งจะสิ้นสุด หรือจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย แล้วแต่ 

   เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน 

  ทั้งนี้ จ�านวนเงินชดเชยตามข้อ 1 และข้อ 2 รวมแล้วจะไม่เกิน

จ�านวนเงินชดเชยสูงสุด 2,100 บาทต่อหน่วยความคุ้มครอง ตลอดระยะ

เวลาประกันภัยโดยจ�านวน 1 หน่วยความคุ้มครอง เท่ากับเงินกู้ส�าหรับ 

การเพาะปลกูเพือ่การเอาประกันภยั 10,000 บาท โดยมอีตัราเบีย้ประกันภยั  

399 บาทต่อหน่วยความคุ้มครอง ซ่ึงการจ่ายชดเชยจะแตกต่างจาก 

ปี 2562 คือ ปี 2563 จะใช้เกณฑ์การวัดดัชนีฝนแล้งเพียงเกณฑ์เดียว  

ท�าให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่มีภาวะฝนแล้งเกินกว่าดัชนีฝนแล้ง จะได้ 

รับเงินชดเชยรายวันที่มีฝนแล้งต่อเนื่อง ทั้งนี้ เกษตรกรผู ้ปลูกล�าไย 

ที่กู้เงินผ่าน ธ.ก.ส. สามารถขอท�าประกันภัยผ่านธนาคารได้ จนถึงวันที่ 

28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ความคุ้มครองภัยภาวะฝนแล้งในช่วงเดือน

มีนาคม - เมษายน 2563 
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  4) การพัฒนาประกันภัยทุเรียน

  ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและ 

ส่งออก โดยปัจจุบันมีประกันภัยสวนทุเรียนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย  

จ�ากัด (มหาชน) และประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ	 (กรมธรรม์

มาตรฐาน) ซ่ึงมีข้อมูลความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเหมือนกัน 

คอื ข้อตกลงคุ้มครองความเสยีหายโดยสิน้เชิงจากอบัุติเหตแุละภยัธรรมชาติ  

เช่น ภัยลมพายุ ภัยน�้าท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การหักล�าต้นโดยสัตว์ เป็นต้น 

แต่กรมธรรม์ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจะมีข้อตกลงคุ้มครอง 

ความเสียหายบางส่วนของต้นทุเรียนอันเกิดจากภัยลมพายุ	(การฉีกหรือหัก

ของกิ่งที่แยกออกมาจากล�าต้น	จนกิ่งนั้นไม่สามารถให้ผลผลิตได้อีกต่อไป)

  โดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 ส�านักงาน คปภ. ได้มีการประชุม

หารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

ประกอบกับ ธ.ก.ส. ได้มีการลงพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรีร่วมกับบริษัท ซมโปะ 

ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และเห็นความเป็นไปได้ของ 

การขายกรมธรรม์ประกันภัยทุเรียน ซ่ึงบริษัท ซมโปะ ประกันภัย 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) สนใจท่ีจะท�ากรมธรรม์ประกันภยัทุเรยีนโดยม ี

ข้อตกลงคุ้มครองความเสียหายจากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีฝนแล้ง ซ่ึง ธ.ก.ส.  

มีความคิดเห็นว่า การใช้ดัชนีฝนแล้งจากดาวเทียมของประเทศญ่ีปุ่น 

อาจจะให้ผลทีไ่ม่ตรงกับกรมอตุุนยิมวิทยาของประเทศไทยจงึอาจจะท�าให้เกิด

กรณีข้อพิพาทได้ ทั้งนี้ ส�านักงาน คปภ. ขอรวบรวมข้อมูลและน�ามาหารือ 

ร่วมกับ ธ.ก.ส. อีกคร้ังเก่ียวกับการจัดท�ากรมธรรม์มาตรฐานส�าหรับการ

ประกันภัยทุเรียนต่อไป

  5) การประกันภัยโคเนื้อและโคนม

  การประกันภัยโคเนื้อตามกรมธรรม์มาตรฐานระบุว ่าโคเนื้อ 

ที่ต้องเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และเพื่อการผลิตเนื้อ ตามเลขทะเบียน

โคเนื้อที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือใบรับรองประกันภัย 

โดยโคเนื้อจะต้องมีอายุ 6 เดือน - 15 ปี โดยมีข้อตกลงคุ้มครอง คือ การ

เสียชีวิตของโคเนื้อที่ได้รับความคุ้มครองเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

และการเสยีชีวิตของโคเนือ้ทีไ่ด้รบัความคุ้มครองเนือ่งจากการเจบ็ป่วย และ

มเีอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการเสยีชีวิตของโคเนือ้ทีไ่ด้รบัความ

คุ้มครองเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งทางบกภายในประเทศ

   การประกันภัยโคนมตามกรมธรรม์มาตรฐาน ให้ความ

คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัย (เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม) ได้รับ

ความสูญเสียหรือเสียหาย ได้แก่ 

  (1) กรณีโคนมตาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น�้าท่วม  

   ดินถล่ม พายุ แผ่นดินไหว

  (2) กรณีโคนมตาย อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย

  (3) ความสูญเสียที่เกิดจากการเจ็บป่วยของโคนมด้วยโรคปาก 

   และเท้าเปื่อย จนไม่สามารถให้น�้านมได้ หลังจากพ้นระยะเวลา 

   รอคอย

  (4) ความสูญเสียที่เกิดจากการเจ็บป่วยของโคนมด้วยโรคเต้านม 

   อักเสบจนไม ่สามารถให ้น�้านมได ้โดยการรับประกันภัย  

   ผู้เอาประกันภัยต้องเอาประกันภัยโคนมที่มีอายุตั้งแต่ 18 เดือน  

   แต่ไม่เกิน 8 ปี

  ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ส�านักงาน คปภ. ได้มีการประชุม 

หารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซ่ึง

ธ.ก.ส. ได้ให้ข้อมูลว่า กรมธรรม์ประกันภัยโคเนื้อได้รับความสนใจจาก

เกษตรกรมากกว่ากรมธรรม์ประกันภัยโคนมเนื่องจากค่าเบี้ยไม่สูงมาก และ

การปล่อยสินเชื่อของ ธ.ก.ส. ส�าหรับโคเนื้อเป็นไปได้ด้วยดี แต่จะมีปัญหา

เก่ียวกับเง่ือนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุว่าโคเนื้อต้องเป็นโคเนื้อ 

ทีไ่ด้รบัการฉดีวัคซีน ซ่ึงโดยปัจจบุนัการฉดีวัคซีนจะฉดีให้เฉพาะในช่วงท่ีเกิด 

โรคระบาดจริงๆ จึงท�าให้เกษตรกรมีปัญหาในการท�ากรมธรรม์ประกันภัย 

โคเนื้อ ซ่ึง ธ.ก.ส. จึงได้เสนอให้มีการจัดท�ากรมธรรม์ฯ มาตรฐาน  

เพื่อให ้บริษัทประกันภัยที่สนใจน�าไปใช้ให ้เป ็นรูปแบบเดียวกันและ 

เป็นการท�าประกันภัยภาคสมัครใจ

  6) การประกันภัยรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่)

  ส�านักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ 8 บริษัท

สมาชิกผู้รับประกันภัยรถยนต์รับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซ่ี) ร่วมลงนาม 

ในสัญญาเพื่อจัดต้ังกองกลาง (Pool) ส�าหรับการประกันภัยรถแท็กซ่ี  

เมือ่วันที ่7 กุมภาพนัธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสถาบนัวิทยาการประกันภยัระดับสงู  

ช้ัน 2 ส�านักงาน คปภ. โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

ประเภท 3 ก�าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยราคาเดียว 12,500 บาทต่อคัน  

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ สร้างความมั่นใจ

ให้กับผู้ใช้บริการ และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันภัย โดยมีบริษัท

สมาชิกเข้าร่วมรับประกันภัย ผ่าน Pool ดังกล่าว จ�านวน 8 บริษัท เข้าร่วม 

รับประกันภัยต่อ โดยได้มอบหมายให้บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด 

(มหาชน) เป็นผู้บริหารกองกลางฯ ดังกล่าว ซ่ึงจะท�าให้บริษัทประกันภัย

สามารถบริหารจดัการความเสีย่งและมข้ีอมลูในการก�าหนดอตัราเบ้ียประกันภยั 

ที่เหมาะสม ซ่ึงคาดว่าจะสามารถลดปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

54 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
รายงานประจำาปี 2563



  7) การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย “โดรน” เพื่อลดความเสี่ยง

การแพร่กระจายของโควิด-19

  ส�านักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการน�าโดรนมาใช ้

ส�ารวจภัยความเสียหาย หรือเก็บข้อมูลจากคน สถานที่ท่ีเสี่ยงต่อการ 

ติดเช้ือ โดยมีการเน้นการรักษาระยะห่าง	 (Social	 distancing) ภายใต ้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการนี้ ส�านักงาน คปภ.  

ได้หารือร่วมกับส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)	 

โดยมีนายจุฬา สุขมานพ ผู้อ�านวยการ กพท. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์ 2563 ณ ส�านักงานการบินพลเรือนฯ ตึกไอทีสแควร์ หลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร โดยได้ข้อสรุป ดังต่อไปนี้

  (1) แนวทางในการพัฒนากรมธรรม ์ประกันภัยความรับผิด 

   ตามกฎหมายจากการใช้อากาศยานซ่ึงไม่มีนักบินประเภท 

   อากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน)	 เพื่อใช้ 

   ประกอบการ ข้ึนทะเบียนผู ้ ใช ้ โดรน ซ่ึงจะจัดท�า เป ็น 

   กรมธรรม ์ ประ กันภั ยแบบมาตรฐานร ่ วม กับสมาคม 

   ประกันวินาศภัยไทย ด้วยการสนับสนุนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจาก  

   กพท. เพื่อให้ความคุ้มครองท่ีสอดคล้องกับกฎหมายและเพิ่ม 

   ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารการขึ้นทะเบียน 

  (2) การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับผู้ขนส่งที่ด�าเนินการ 

   รับขนส่งทางอากาศท่ีครอบคลุมถึงผู ้ประกอบการรับขนส่ง  

   (Freight	 Forwarder)	 เพื่อให้การประกันภัยมีความต่อเนื่อง 

   และครอบคลุมตลอดเส ้นทางการขนส ่ง ซ่ึงป ัจจุ บัน 

   มีบริษัทประกันภัยส่วนหนึ่งรับประกันภัยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม 

   จะมีการจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งฯ  

   ฉบับมาตรฐานเพิ่มเติม ซ่ึงมีแนวทางในการพิจารณา 

   รับประกันภัยแบบกลุ่มร่วมกับสมาคมขนส่งฯ ที่เกี่ยวข้อง

  (3) การปรบัใช้โดรนส�าหรบัธรุกิจประกันภยัทีม่ข้ีอจ�ากัดทางกฎหมาย  

   เนือ่งจากการใช้โดรนในการส�ารวจความเสยีหายในพืน้ทีห่่างไกล  

   หรือใช้ส�าหรับตรวจสอบความเสี่ยงก่อนพิจารณารับประกันภัย 

   เป็นการกระท�าที่ขัดกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามท่ีก�าหนด 

   ในกฎกระทรวงฯ เช่น ห้ามท�าการบินในบริเวณเขตห้าม/  

   เขตจ�ากัด ทั้งนี้ ผู้บังคับโดรนต้องสามารถมองเห็นอากาศยาน 

   ได้ตลอดเวลาที่ท�าการบิน เป็นต้น ซึ่ง กพท. รับทราบประเด็น 

   ดังกล่าวเพื่อน�าไปพัฒนาแนวทางการก�ากับที่เหมาะสมต่อไป 

  นอกจากนี้ ยังได้หารือเก่ียวกับการประกันภัยอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

คอื กรมธรรม์ประกันภยัส�าหรบัสายการบินและธรุกิจทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการบิน 

และกรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับผู้ขนส่งท่ีด�าเนินการรับขนส่งทางอากาศ  

ซ่ึงพบว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยในตลาดรองรับและไม่พบอุปสรรคในการ

ด�าเนินงานใดๆ

การให้ความเหน็ชอบกรมธรรม์ประกันภัยสขุภาพเฉพาะโรค 
แบบส่วนบุคคล และกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค 
แบบกลุ่ม

  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดท�าค�าสั่งนายทะเบียน ท่ี 62/2563  

ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2563  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทประกันภัยใช้แบบ ข้อความ และอัตรา 

เบ้ียประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรคแบบส่วนบุคคล  

และกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรคแบบกลุ ่ม ประกอบด้วย  

โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก โรคตาแดง/โรคเยื่อบุตาอักเสบ โรคไข้

เลือดออก/โรคไข้เดงก่ี โรคคาวาซากิ โรคชิคุนกุนยา/โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

โรคมาลาเรีย/โรคไข้จับสั่น โรคไข้สมองอักเสบ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

และเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย 
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ส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
Promote access to insurance to support an aging society

2.3

การปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐาน
ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ  

  ส�านักงาน คปภ. ได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพ

ให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสีย่ง โดยปรับปรงุสญัญาประกันภยั

สุขภาพที่ใช้ต้ังแต่ปี 2549 ซ่ึงผลประโยชน์ความคุ้มครองไม่สอดคล้องกับ

วิวัฒนาการทางการแพทย์ท่ีเปลีย่นแปลงไป มกีารก�าหนดเง่ือนไขทีเ่หมอืนกัน  

แต่มีวิธีการปฏิบัติแตกต่างกัน ตีความแตกต่างกัน ท�าให้เมื่อมีการเคลม

ประกันภัยสุขภาพ จึงมีปัญหาร้องเรียนเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เป็นจ�านวนมาก จึงได้จัดท�าสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานเพื่อใช้กับ

บรษิทัประกันวินาศภยั และบรษิทัประกันชีวิตฉบบัใหม่ เพือ่แก้ปัญหาข้างต้น  

ในขณะนี้ ส�านักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคม 

ประกันวินาศภัยไทยได้ร่วมกันจัดท�าคู่มือแนวปฏิบัติประกันภัยสุขภาพ และ 

คู่มือการประกันภัยสุขภาพส�าหรับประชาชนเพื่อเป็นแนวทางให้บริษัท 

ใช้ด�าเนินการและให้ความรู้กับประชาชน นอกจากนี้ได้ศึกษาวิจัยระบบ

และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยสุขภาพท้ังของประเทศไทยและ 

ต่างประเทศ วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็น 

ประโยชน์เก่ียวกับการบริหารจัดการด้านสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการ 

จัดท�าร่างพระราชบัญญัติประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) ท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของประเทศไทย ซ่ึงสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานดังกล่าว 

จะมีผลบังคับใช้ในเดือน พฤศจิกายน 2564

การพัฒนาระบบการประกันภัยสุขภาพ  
  เพื่อเป็นการยกระดับการประกันภัยสุขภาพให้เข้ามาต่อยอด 

ระบบสวัสดิการในปัจจุบัน เพื่อให ้การประกันภัยสุขภาพมีบทบาท 

ในการด�าเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชน 

ระดับฐานราก โดยจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และการ

เพิ่มข้ึนของผู้ป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ Non-Communicable  

Diseases (NCDs) ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย 

เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงก่อให้เกิดภาระทางการคลังแก่รัฐบาล 

เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและผู ้มีรายได้น้อย  

ท�าประกันภัยสุขภาพในสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ 

งบประมาณภาครัฐ และค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของประชาชน ซึ่งจะ

ส่งผลท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคมได้ 

  ส�านักงาน คปภ. จึงได้ปรับปรุงสัญญาการประกันภัยสุขภาพ 

มาตรฐาน เพื่อให ้เ ง่ือนไขของสัญญาประกันภัยสุขภาพของธุรกิจ 

ประกันชีวิตและธรุกิจประกันวินาศภยัเป็นมาตรฐานเดยีวกัน มคีวามชัดเจน 

และสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ลดปัญหา 

การตีความและข้อร้องเรียนต่างๆ โดยมีประเด็นส�าคัญที่ได้ปรับปรุงแก้ไข

แบบและข้อความสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานมีดังนี้

  (1) ตารางผลประโยชน์ ก�าหนดให้ตารางผลประโยชน์ของทกุบริษทั

ต้องมีหมวดความคุ้มครองมาตรฐาน 13 หมวดที่เหมือนกัน เพื่อให้เกิด 

ความชัดเจน โปร่งใส ลดการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ซ�้าซ้อน ประชาชน

สามารถเปรยีบเทียบผลประโยชน์ความคุ้มครองและเลอืกซ้ือได้อย่างเหมาะสม 

ตรงตามความต้องการ รวมทัง้รายการผลประโยชน์จะเป็นรายการค่าใช้จ่าย 

ทีโ่รงพยาบาลเรยีกเก็บทีม่คีวามสอดคล้องตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ 

เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการ

ทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย  

ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3) พ.ศ. 2561

  (2) การต่ออายุกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal)  

เพื่อให้ผู ้เอาประกันภัยมีหลักประกันสุขภาพที่มีความต่อเนื่อง ชัดเจน  

และเป็นธรรม โดยเฉพาะการลดข้อร้องเรียนเร่ืองการถูกยกเลิกและ 

การไม่ต่ออายุสญัญาประกันภยัให้แก่ผูเ้อาประกันภยั เนือ่งจากผูเ้อาประกันภยั 

เกิดการป่วยและมีแนวโน้มของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสัญญา

ประกันภัยสุขภาพเป็นจ�านวนเงินที่ค่อนข้างสูง จึงได้ก�าหนดให้มีการระบุ

เงื่อนไขการต่ออายุสัญญา (Renewal) ที่เป็นธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

  (3) การปรับเบี้ยประกันภัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหลักเกณฑ์ 

ของการปรับเพิ่มหรือลด เบี้ยประกันภัย โดยระบุให้พิจารณาจากสถิติ

ของการรับประกันภัยสุขภาพโดยรวมของทั้งพอร์ต	 (Portfolio) ไม่ใช่การ

พิจารณาเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของการรับประกันภัย 

ซึ่งถือว่าเป็นการเฉลี่ยภัยร่วมกัน

  (4) สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย ก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติ

ของการนับระยะเวลาของสภาพท่ีเป็นมาก่อนการเอาประกันภัยให้ชัดเจน

และเป็นแนวทางเดียวกันทั้งภาคธุรกิจ

  (5) ค ่ าการรักษาพยาบาลโดยการผ ่ าตัดและหัตถการ 

ในห้องผ่าตัด โดยปรับผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดให้สอดคล้อง

กับคู่มือแนวทางการก�าหนดค่าธรรมเนียมแพทย์ ซ่ึงจัดท�าโดยแพทยสภา 

ที่ก�าหนดในปัจจุบัน

  (6) การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day 

Surgery) มีการก�าหนดการให้ความคุ้มครองของการผ่าตัดใหญ่ส�าหรับ 

บางโรคว่าไม่จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดให้ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน

56 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
รายงานประจำาปี 2563



ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน 
Expansion of insurance access of public insurance

2.4

การขยายช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
แบบ DIGITAL FACE-TO-FACE 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย แบบ Face to Face ท่ีต้องพบกับ

ประชาชนเพื่ออธิบายสาระส�าคัญของกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงการเก็บ

หลักฐานการตกลงการท�าสัญญาประกันภัย ซ่ึงในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

ไม่อาจเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในลักษณะเดิมได้ เนื่องจากต้องมีการ

เว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงความกังวลของประชาชนท่ีต้องติดต่อกับ

ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ส�านักงาน คปภ. จึงได้ออกหลักเกณฑ์

เฉพาะกิจที่บังคับใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรน่า 2019 (COVID-19) ส�าหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 

แบบ DIGITAL FACE-TO-FACE ที่ให้การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 

แบบ FACE-TO-FACE หรือธนาคาร สามารถใช้วิธีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ โดยเสียง และ/หรือภาพได้ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว 

ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการท�าประกันภยัได้อย่างปลอดภยั นอกจากนี้  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง รวมถึงได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพ 

จากบริษัทประกันภัยและผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย จึงได้ก�าหนด 

หลักเกณฑ์ท่ีให้บริษัทประกันภัยและผู ้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 

ต้องปฏิบัติไว ้ด ้วย เช่น บริษัทประกันภัยต้องมีระบบจัดเก็บข้อมูล 

การเสนอขาย การเสนอขายต ้องมีการบันทึกหลักฐานการตกลง 

การท�าประกันภัย การช�าระค่าเบ้ียประกันภัยต้องจ่ายให้บริษัทประกันภัย

โดยตรงและบริษัทประกันภัยต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ทันที การยืนยัน 

การท�าประกันภัยโดย Confirmation Call เป็นต้น 

  ทั้งนี้ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย แบบ DIGITAL  

FACE-TO-FACE ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งภาคธุรกิจประกันภัย 

และประชาชน ผู้ใช้บริการ ส�านักงาน คปภ. จึงได้น�าหลักเกณฑ์นี้มาก�าหนด

ไว้ในประกาศ คปภ. เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย 

กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ 

ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และ

ธนาคาร พ.ศ. 2563 โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่จะบังคับใช้เป็นการถาวร  

แทนหลกัเกณฑ์เฉพาะกิจ ซ่ึงจะท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการประกันภยั 

เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง

การเพิ่มความคล่องตัวในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ของลูกค้าธนาคาร

  ส�านกังาน คปภ. ได้ปรบัปรงุแก้ไขหลกัเกณฑ์การเสนอขายกรมธรรม์

ประกันภยัผ่านช่องทางธนาคารโดยยกเลกิตดัหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดให้ธนาคาร

เสนอขายได้เฉพาะภายในส�านักงานธนาคาร และสาขาที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัย และให้ธนาคารให้บริการเกี่ยวกับ 

การประกันภัยนอกส�านักงานธนาคารหรือสาขาได้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น 

คล่องตัว เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ประชาชนส่วนใหญ่ 

ท�าธรุกรรมทีธ่นาคารน้อยลงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทีท่�าให้สามารถ 

ท�าธรุกรรมผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งการให้ธนาคารให้บริการ

นอกส�านักงานธนาคารหรือสาขาจะท�าให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเข้าถึง

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน

ลูกค้าของธนาคาร การให้บริการนอกสถานที่ต้องได้รับความยินยอมจาก

ลูกค้าธนาคารก่อน 

การบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

  เลขาธกิาร คปภ. พร้อมคณะผูบ้รหิารส�านกังาน คปภ. ได้เข้าประชมุ

หารือร่วมกับนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อ�านวยการส�านักงานกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) และคณะผู้บริหาร กทบ. เมื่อวันที่ 13 

มีนาคม 2563 เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน กว่า 13 ล้านคน ให้สามารถเข้าถึง

ระบบประกันภัย และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน

ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและ

ทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัว ส�านักงาน คปภ. ซึ่งได้ลงนามบันทึก 

ความร่วมมือกับ กทบ. อยู่แล้ว จึงได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  

โดยในการประชุมมีการหารือร่วมกัน ใน 5 ประเด็นที่ส�าคัญ ดังนี้

  1. ภารกิจเร่งด่วนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ประชุมได้ข้อยุติร่วมกันว่าควรที่จะเร่ง

รณรงค์ให้สมาชิกกองทุนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบประกัน

ภัยบริหารความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรน่า 2019 (COVID-19)

  2. การรณรงค์ให้สมาชกิกองทนุหมู่บ้าน ได้ตระหนักถงึความจ�าเป็น

และความส�าคัญในการท�าประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) 

ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซ่ึงอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนหลายกรณีเกิดจากรถ 

ทีไ่ม่จดัท�าประกันภยัภาคบังคับ ดังนัน้ จงึควรมมีาตรการท่ีชัดเจนเพือ่รณรงค์

ให้มีการจัดท�าประกันภัยรถภาคบังคับ โดยการบูรณาการท�างานร่วมกัน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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  3. การน�าระบบประกันภัยเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

ตามความต้องการของชุมชนด้วยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกันภัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

โดยท่ีมีการด�าเนินการไปแล้ว อาทิ กรมธรรม์ประกันภัยล�าไย กรมธรรม์

ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟ กรมธรรม์ประกันภัยประมง การประกันภัย 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นต้น

  4. การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัยแก่ประชาชน

ที่เป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน ด้วยการเผยแพร่ความรู้ในช่องทางต่างๆ 

รวมท้ังผลิตสื่อที่เหมาะสมกับกองทุนหมู่บ้าน เช่น หยิบยกกรณีศึกษาจาก

เหตุการณ์หรือประสบการณ์ทีเ่กิดข้ึนจริงในแต่ละชุมชน ซ่ึงจะท�าให้ประชาชน

ในชุมชนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยความร่วมมือท่ีสามารถขับเคลื่อน 

ได้เร็วคือการเช่ือมโครงการต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้วเข้าด้วยกัน ตลอดจนจัดท�า

โครงการร่วมกันเพื่อให้ตรงกับความต้องการของชาวชุมชน

  5. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย เพื่อให้สมาชิก

กองทุนหมู่บ้านได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์จากการท�าประกันภัย และ 

มีกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก 

การใช้บริการด้านประกันภัย

การขึ้นทะเบียนการด�าเนินกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ช่องทางการขายประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหนึ่ง 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนโดยตรง ดังนั้น การท�าธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะที่เช่ือถือได้ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศในระดับเคร่งครัด จึงก�าหนดให้บริษัทประกันภัย 

ต้องมกีารข้ึนทะเบยีนการด�าเนนิธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ ซ่ึงประกอบด้วย  

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  

การใช้วิธกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภยั ของ

บริษทัประกันภยั การออกกรมธรรม์ประกันภยั (e-policy)	และการชดใช้เงิน 

หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย (e-claim) และต้องปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม ์

ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือ 

ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันชีวิต/สัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และประกาศส�านักงาน คปภ. ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การขอความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอกและการรับรองระบบ

สารสนเทศ พ.ศ. 2560 โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1) บรษัิทได้รบัการข้ึนทะเบยีนการด�าเนินธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ 

จ�านวน 116 บริษัท	(182	ใบอนุญาต) ดังนี้

  (1) บริษัทประกันวินาศภัย ได้รับการข้ึนทะเบียน 38 บริษัท  

	 	 	 (57	ใบอนุญาต)

  (2) บริษัทประกันชีวิต ได ้รับการข้ึนทะเบียน 20 บริษัท  

   (40	ใบอนุญาต)

  (3) นายหน้าประกันภัย/ธนาคาร ได้รับการขึ้นทะเบียน 58 บริษัท  

   (85	ใบอนุญาต)

  2) กิจกรรมที่ ได ้รับการ ข้ึนทะเบียนการด�าเ นินธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ�าแนกได้ ดังนี้ 

  (1) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  

   (Online) โดยได้รับการข้ึนทะเบียนทั้งหมด 88 บริษัท  

   (120	 ใบอนุญาต) แบ่งเป็น บริษัทประกันวินาศภัย จ�านวน  

   30 บริษัท (39	 ใบอนุญาต) บริษัทประกันชีวิต จ�านวน  

   10 บริษัท (19	ใบอนุญาต) และนายหน้าประกันภัย/ธนาคาร  

   จ�านวน 48 บริษัท (62	ใบอนุญาต)
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  (2) การใช้วิธกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ 

   ประกันภัย โดยได้รับการข้ึนทะเบียนท้ังหมด 27 บริษัท  

   (45	 ใบอนุญาต)	 แบ่งเป็น บริษัทประกันวินาศภัย จ�านวน  

   5 บริษัท (6	ใบอนุญาต)	บริษัทประกันชีวิต จ�านวน 11 บริษัท  

   (15	ใบอนุญาต) และนายหน้าประกันภัย จ�านวน 11 บริษัท  

   (24	ใบอนุญาต)

  (3) การออกกรมธรรม์ประกันภัย	(e-policy) ได้รับการขึ้นทะเบียน 

   ทั้งหมด 39 บริษัท (51	 ใบอนุญาต) แบ่งเป็นบริษัท 

   ประกันวินาศภัย จ�านวน 35 บริษัท (40	 ใบอนุญาต)	 

   บริษัทประกันชีวิต จ�านวน 4 บริษัท	(11	ใบอนุญาต)

  (4) การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย  

   (e-claim) โดยได้รับการข้ึนทะเบียนทั้งหมด 12 บริษัท  

   (21	 ใบอนุญาต) แบ่งเป็น บริษัทประกันวินาศภัย จ�านวน  

   9 บริษัท (14	ใบอนุญาต)	บริษัทประกันชีวิต จ�านวน 3 บริษัท  

   (7	ใบอนุญาต) 

  ทั้งนี้ หนึ่งบริษัทอาจขอขึ้นทะเบียนมากกว่าหนึ่งกิจกรรม

  3) ข้อมูลการขอขึ้นทะเบียน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึงวันที่  

31 ธันวาคม 2563 แบ่งตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้ (1) ขอขึ้นทะเบียน

ใหม่ จ�านวน 49 เรื่อง (2) ขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม จ�านวน 24 เรื่อง  

(3) ขอหารือ จ�านวน 14 เรื่อง

ปัญหา/อุปสรรค
  1. ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ด้านการประกันภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และผลส�ารวจอัตรา 

ความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยของประชาชนอยู่ในระดับดีมาโดยตลอด  

แต่ประชาชนบางส่วนไม่ตระหนกัและเห็นความส�าคญัของการท�าประกันภยั  

อาจเกิดข้ึนจากความไม่เข้าใจเง่ือนไขความคุ้มครองที่เพียงพอ การได้รับ 

ข้อมลูหรอืบรกิารทีไ่ม่เหมาะสมของคนกลางประกันภยัและบรษิทัประกันภยั 

โดยเฉพาะเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

  2. เ บ้ียประกันชีวิตยังคงกระจุกตัวอยู ่ที่ หัวเมืองหลักและ 

กลุ่มผู้ที่มีรายได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้ภาวะเศรษฐกิจ 

ของประเทศเกิดการชะลอตัว ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอ 

ส�าหรับการท�าประกันภัย 

  3. การปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐาน เพื่อให้รองรับ

กับเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีแนวปฏิบัติ 

ที่เป็นแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ โดยต้อง 

มีการท�างานด้วยความร่วมมือหลายภาคส่วนเพื่อให้การด�าเนินงาน 

มีประสิทธิภาพ 

  4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย 

ในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเข้าถึง สืบค้นข้อมูล รวมทั้ง 

สามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ ์

ประกันภัยได้ตรงตามความต้องการและสภาพความเสี่ยงของตนเอง 

ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่องทางการขายประกันภัย

ผ่านระบบออนไลน์ยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
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  โดยผ่อนคลายกรอบการก�ากับราคาและผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

ให้มีความยืดหยุ่นและอิงกลไกตลาดมากข้ึน (Detariffication) เพื่อให้

ประชาชนได้รับประโยชน์จากราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

และธุรกิจประกันภัยมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยได ้

ตามความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

การเตรียมพร้อมรองรับการผ่อนคลายการก�ากับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

  ส�านักงาน คปภ. ด�าเนินการพัฒนากระบวนการให้ความเห็นชอบ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการผ่อนคลายการก�ากับ 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยก�าหนดให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต ้องผ ่าน 

การพจิารณาและรับรองจากคณะกรรมการผลติภณัฑ์	(Product	Governance	

Committee) ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทประกันภัย พร้อมทั้งก�าหนด

องค์ประกอบและหน้าท่ีของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการให ้

ความเห็นชอบ และเอกสารประกอบการย่ืนขอรับความเห็นชอบ ท้ังนี้  

ได้ก�าหนดให้กรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัทประกันภัยเป็นผู้ลงนามรับรอง 

ในการพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย ก่อนย่ืนขอรับ 

ความเห็นชอบต่อส�านักงาน คปภ. ซ่ึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม 

ให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุน 

ให้ผลิตภัณฑ์ที่ ย่ืนขอรับความเห็นชอบมีคุณภาพและถูกต้องมากข้ึน  

ลดระยะเวลาในการขอรับความเห็นชอบ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้เกิด

การด�าเนินงานภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 (Good	 Corporate	

Governance)

โครงการจัดท�ากรอบแนวทางประเมินการก�ากับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินโครงการจัดท�ากรอบแนวทางประเมิน 

การก�ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ได้คู่มือในการก�ากับ การติดตาม  

การตรวจสอบ และการประเมินผล ในการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ 

ประกันภยั และข้อเสนอแนะเพือ่น�ามาปรบัปรุงและพฒันากระบวนการก�ากับ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยพัฒนากระบวนการก�ากับ การให้ความเห็นชอบ

ผลติภณัฑ์ประกันภยั ผ่านคณะกรรมการผลติภณัฑ์ (Product	Governance	

Committee)	 รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการก�ากับธุรกิจประกันภัย ให้ธุรกิจ

ประกันภัยมีความยั่งยืน เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยค�านงึถึงศกัยภาพของบรษิทั

ประกันภยัและผลประโยชน์สงูสดุของประชาชนทีจ่ะได้รบัจากการประกันภยั

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและ
ข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
และอัตราเบี้ยประกันภัย

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกค�าสั่งนายทะเบียนที่ 21 /2563 เรื่อง แก้ไข 

หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน ์

ตามกรมธรรม์ประกันภยัและอตัราเบีย้ประกันภยั เมือ่วนัท่ี 13 มนีาคม 2563 

เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค�านวณอัตราเบี้ยฯ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย 

ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 1 ต่อปีในการค�านวณอตัราเบ้ียประกันภยั เพือ่ให้การก�าหนด 

อัตราเบี้ยประกันภัยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสถานการณ์ภาวะอัตราดอกเบ้ียต�่า และ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
Strategy 3

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน 
Create environment for competition

เป้าประสงค์ : บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรับสภาพแวดล้อม
ที่มีความเป็นพลวัตรสูง

เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการกำากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
Promoting competitiveness through product detariffication3.1
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พัฒนาการกำากับและกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย
Improving Regulation and Insurance Product Approval Process3.2

  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ การก�ากับผลติภณัฑ์ประกันภยั และลดอปุสรรค 

และระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย  

โดยด�าเนินการ ดังนี้

การพัฒนาระบบการขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์
ประกันภัยผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF)

  ส�านักงาน คปภ. ได ้พัฒนาระบบการขอรับความเห็นชอบ 

กรมธรรม์ประกันภัยผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (I-SERFF)	 ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.  

ว่าด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ในระดับเคร่งครดั ซ่ึงเร่ิมด�าเนนิการตัง้แต่ 

ปี 2560 ขณะนี้ สามารถใช้งานระบบในส่วนของการให้ความเห็นชอบ

กรมธรรม์ประกันวินาศภยัในปี 2562 ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการพฒันาปรับปรงุ

ระบบ I-SERFF ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยในส่วนของการให้ความเห็นชอบ

กรมธรรม์ประกันชีวิต จะเริ่มใช้งานในเดือน พฤษภาคม 2564 นี้ ซึ่งขณะนี้ 

อยู่ระหว่างการด�าเนินการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์

ประกันภัย เพื่อให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โครงการ “Insurance Regulatory Sandbox” 
  ส�านักงาน คปภ. ด�าเนินโครงการ “Insurance Regulatory 

Sandbox” ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการและ 

ขอปรึกษาเก่ียวกับโครงการทั้งก่อนการสมัครและระหว่างอยู่ในโครงการ 

จ�านวนท้ังสิ้น 26 โครงการ และได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

ผูเ้ข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมท่ีน�าเทคโนโลยีมาสนบัสนนุการให้บรกิาร 

ส�าหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance	Regulatory	Sandbox)	ครั้งที่ 1/2563 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยมีมติ รับทราบผลการทดสอบและผลสัมฤทธิ์

ของโครงการ ดังนี้

  1) “Milky Way” ด�าเนินการโดย บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 

  2) โครงการ “Carpool ขับดมีีเงินคนื” ด�าเนนิการโดย บจ. คาร์พลู  

อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ร่วมกับ บมจ. เมืองไทยประกันภัย บมจ. เอฟพีจี

ประกันภัย บมจ. ธนชาตประกันภัย บมจ. อาคเนย์ประกันภัย 

  3) โครงการ “Noon: Usage Based Insurance” ด�าเนินการ

โดย บจ. ทีคิวแอลดี ร่วมกับ บมจ. กรุงเทพประกันภัย 

  4) โครงการ “SMK Drive Safe and Save 1 (แบบขับดี)” 

ด�าเนินการโดย บมจ. สินมั่นคงประกันภัย ร่วมมือกับบริษัท Inzura 

  5) โครงการ “อบรมต่ออายุตวัแทน/นายหน้า Online” ด�าเนนิการ 

โดย บมจ. น�าสินประกันภัย 

  นอกจากนี้ ได้มีมติจากที่ประชุมโดยไม่ขยายระยะเวลาการทดสอบ 

โครงการ “Milky Way” ของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เนื่องจาก

การทดสอบไม่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง และให้บริษัท

ด�าเนินการขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามช่องทางปกติของ

ส�านกังาน คปภ. ทัง้นี ้ได้มกีารเปลีย่นแปลงคณะกรรมการพจิารณาผูเ้ข้าร่วม

โครงการทดสอบนวัตกรรมทีน่�าเทคโนโลยมีาสนบัสนุนการให้บรกิารส�าหรบั

ธุรกิจประกันภัย	 (Insurance	 Regulatory	 Sandbox) โดยมีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการชุดใหม่ตามค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ 187/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 

และ 416/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

  ส่วนโครงการท่ีอยู่ระหว่างด�าเนินการทดสอบ มีดังนี้

  (1) โครงการ Parametric Motor Insurance โดย บมจ. 

เอ็ม เอส ไอ จี (ประเทศไทย) ซ่ึงเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

รถยนต์ท่ีค�านวณเบ้ียประกันภัยตามพฤติกรรมการขับข่ี โดยน�าอุปกรณ์ 

OBD ซึ่งจะใส่ Sim Card ของ AIS มาช่วยในการติดตามลักษณะการ

ขับขี่ โดย Parameter ที่จะใช้ในการค�านวณเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย 

ระยะทาง ระยะเวลาที่ใช้บนท้องถนน ช่วงเวลาที่ขับขี่ ความเร็วเฉลี่ย และ 

โครงการพัฒนาแนวทางการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ให้สอดรับการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัย
ใน SandBox 

  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาแนวทางการก�ากับดูแล 

ธุรกิจประกันภัยให ้สอดรับการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัย 

ใน Sandbox เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกับนวัตกรรม 

ด้านการประกันภัยในปัจจุบัน และที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และแนวทาง

ปฏิบัติในการก�ากับดูแลของส�านักงาน คปภ. รวมถึงการก�ากับดูแลเกี่ยวกับ 

นวัตกรรมด้านการประกันภัยใน Sandbox อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุน  

การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนภายใต้การเติบโตของนวัตกรรม 

ด้านการประกันภัย 
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Zone ซ่ึงผู้เอาประกันภัยสามารถซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน Website 

หรือ Application และสามารถติดตามเบี้ยประกันภัยต่อวันตามพฤติกรรม 

การขับขี่ได้ใน Application 

  (2) โครงการ Agent Mate on Chat โดยบริษัท แอพแมน 

จ�ากัด (Appman) โดย Appman ได้พัฒนา platform เพื่อให้บริการกับ

บริษัทประกันภัยในการน�าเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านแอพพลิเคช่ัน 

LINE หรือ Facebook messenger โดยตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย 

จะใช้งานผ่านระบบ Chat Center System (CCS) ซึ่งสามารถท�าหน้าที่ 

เป็นทั้ง Agent Role และ Reporter Role โดยกระบวนการแนะน�า

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การตกลงซ้ือ การแจ้งวิธีการช�าระเงิน และการส่ง 

ใบเสร็จรับเงินจะด�าเนินบน Platform ดังกล่าว

  ทั้งนี้ ส�านักงาน คปภ. โดยศูนย์ CIT ได้พัฒนาระบบตรวจคุณสมบัติ

เบ้ืองต้นและใบสมัครออนไลน์ เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดข้ันตอน 

การติดต่อประสานงานสอบถามรายละเอียดต่างๆ ให้กับ Tech Firm และ 

Startup โดยมุง่เน้นช่วยเหลอืเพือ่ให้ผูส้นใจเข้าร่วมโครงการฯ มคีวามพร้อม

ในการสมัครเข้าสู่โครงการฯ เพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน  
Promoting the Linkage of Regional Markets3.3

  เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยไทย มีบทบาทต่อการรวมตัวเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน มีความสามารถพร้อมรองรับการแข่งขันที่จะเกิดข้ึน 

ในอนาคตได้ และเป็นศูนย์กลางการประกันภัยท่ีส�าคัญในภูมิภาคอาเซียน 

โดยด�าเนินการ ดังนี้

การเข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
ธุรกิจประกันภัยของสาธารณรัฐอินเดีย

  เลขาธิการและคณะผู้บริหารของส�านักงาน คปภ. ได้เข้าพบกับ 

Mr. Keita Hashiba, Deputy CEO ของบริษัท Universal Sompo 

General Insurance (USGI) ณ ส�านักงานของบริษัทฯ ท่ีนครมุมไบ  

โดยบริษัทนี้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่ที่มีสาขาใหญ่ต้ังอยู่ที ่

นครมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อหารือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพรวมตลาดประกันภัย การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการท�างานและให้บริการแก่ลูกค้า และหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยท่ีส�าคัญในสาธารณรัฐอินเดีย รวมถึงได้เย่ียมชมการด�าเนินงาน 

ของ USGI สาขาย่อยที่เมืองพุทธคยา เก่ียวกับแนวทางการส่งเสริม 

เข้าถึงการประกันภัยของประชาชนในเมืองพุทธคยา ซ่ึงส่วนใหญ่อาศัย 

อยู่ในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. ยังได้หารือร่วมกับ  

Mr. Anjan Dey, General Manager บริษัท New India Assurance 

บริษัทประกันวินาศภัยรายใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐอินเดีย และมีเครือข่าย 

และส�านักงานสาขาในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย  

ซ่ึงได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับการส่งเสริมความรู ้

ด้านการประกันภัย และการเข้าถึงระบบการประกันภัยให้กับประชาชน 

นับล้านในอินเดีย และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้หารือร่วมกับผู้บริหารของ

บริษัท Munich Re ที่มีสาขาอยู่ ที่นครมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย เกี่ยวกับ 

การประกันภัยเกษตรกรรม และ Digital ecosystem ในสาธารณรัฐอินเดีย 

เนื่องจากประชากรกว่า 200 ล้านคน ประกอบอาชีพเกษตรกร และผลผลิต

ภาคเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 16 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

ดังนั้นการประกันภัยเกษตรกรรมจึงมีความส�าคัญมาก และรัฐบาลได้ออก

หลายมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

การสร้างความร่วมมือและพัฒนาการก�ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยกับหน่วยงานก�ากับดูแลในต่างประเทศ  

  1) ส�านักงาน คปภ. ได้หารือร่วมกับกระทรวงการเงินของ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเรื่องการพัฒนาการก�ากับ

ดูแลธุรกิจประกันภัยระหว่าง 2 ประเทศ ในวันที่ 11-13 มกราคม 2563  

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  2) ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการแจ้งข้อมูลมาตรการทางการค้า 

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสาขาประกัน

ภัยต่อองค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO)  

เพื่อให้ WTO จัดท�ารายงานติดตามสภาวะการค้าของสมาชิก World Trade 

Organization: WTO (Trade	Monitoring	Report:	TMR)

  3) เข้าร่วมการประชุมผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอาเซียน 

ประจ�าปี 2563 ครั้งที่ 23 (23rd ASEAN Insurance Regulators’ 

Meeting : AIRM) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบ

การประชุมทางไกล โดยมี Insurance Commission of The Philippines 

หน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ 

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับภูมิภาคระหว่างหัวหน้าหน่วยงาน 

ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  
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ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด้านการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และการพัฒนาการประกันภัย 

ของแต่ละประเทศ รวมทั้งรับทราบความคืบหน้าการด�าเนินการต่างๆ ของ

ประเทศสมาชิก ในด้านการพัฒนาการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและความ

ร่วมมือระหว่างกัน ภายในการประชุมดังกล่าว ผู้แทนจากส�านักงาน คปภ. 

ได้น�าเสนอผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัของส�านกังาน คปภ. ในช่วงปีทีผ่่านมา  

ทั้งในเรื่องพัฒนาการการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ด้านประกันภัย 

โครงการเข้าถึงประกันภัย ตลอดจนพัฒนาการในเรื่องเทคโนโลยีประกันภัย  

ซ่ึงประเทศสมาชิกได้ให้ความสนใจโดยเฉพาะเก่ียวกับมาตรการเชิงรุก 

ที่ส�านักงาน คปภ. บูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจในการเยียวยาและบรรเทา

ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) นอกจากนี้ ยังได้น�าเสนอผลการประเมินตนเองด้านการก�ากับ

ดูแลธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐานของ IAIS ปี 2019 ซ่ึงประเทศไทย 

มีการอ้างอิงการประเมินจากผลการประเมินภาคการเงิน สาขาประกันภัย  

(Financial	 Sector	 Assessment	 Program	 :	 FSAP) ได้รับ 

ผลการประเมินในระดับที่ดีมาก เทียบเท่าประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ  

โดยผ่านการประเมินระดับ Observed (O) เป็นระดับสูงสุด จ�านวน  

10 ข้อ ผ่านการประเมินระดับ Largely Observed (LO) จ�านวน 12 ข้อ  

และผ่านการประเมินระดับ Partly Observed (PO) จ�านวน 4 ข้อ  

โดยไม่มีข้อใดที่ประเมินไม่ผ่าน

  4) เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 

นานาชาติ ครั้งที่ 27 (27th IAIS Annual Conference 2020) และ

การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบ

การประชุมทางไกล	 (Virtual	 Meeting) โดยมีสมาคมหน่วยงานก�ากับ

ธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International	 Association	 of	 Insurance	

Supervisors	:	IAIS)	เป็นเจ้าภาพ ภายใต้ธีม Sustainable Insurance: 

Emerging Risks, trends and Opportunities โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

สมาชิกรับทราบการด�าเนินงานท่ีส�าคัญของ IAIS รวมถึงได้แลกเปลี่ยน 

ความรู้ความคิดเห็นเก่ียวกับการลดช่องว่างความคุ้มครองประกันภัย  

(Insurance	 Protection	 gap)	 การเข้าถึงการประกันภัย การบริหาร 

ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การฟื้นฟูสีเขียว (Green 

recovery) ทั้งนี้ ในการประชุม Executive Committee (ExCo) ได้รายงาน

ความคืบหน้าในการวเิคราะห์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั

โคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงความพยายามในการสนบัสนนุการท�างาน

ของสมาชิกในการก�ากับดแูลภาคธรุกิจประกันภยัให้สามารถฝ่าฟันวิกฤตจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ไปได้ ทัง้นี ้ExCo ยังได้เน้นย�า้ถึงการใช้กรอบการก�ากับดูแลระบบประกันภยั 

แบบองค์รวม	 (Holistic	 Framework) และ Common Framework 

(ComFrame)	 เป็นเคร่ืองมือในการรับมือกับวิกฤตการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้สมาชิกมีเคร่ืองมือ 

ในการตอบสนองต่อวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นแนวทางร่วมกัน 

ในการประเมินและบรรเทาความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงิน

การจัดสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ภายใต้หัวข้อ 
Challenging Environment Towards Recovery, 
Continuity and Future Resilience-Insurance’s 
Landscape Post COVID-19  

  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย 

ผ่านออนไลน์ (Webinar) ภายใต้หัวข้อ Challenging Environment Towards  

Recovery, Continuity and Future Resilience-Insurance’s Landscape  

Post COVID-19 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2  

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ซ่ึงเป็นการสัมมนาในรูปแบบ  

Webinar ถือเป็นมิติใหม่ในวงการประกันภัยที่มีการหยิบยกประเด็น 

เก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

และการติดตามผลการด�าเนินงานและมาตรการต่างๆ ที่ออกไปก่อนหน้านี้  

เพื่อช ่วยเหลือผู ้ที่ ได ้รับความเดือดร ้อนจากการแพร ่ระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงการถอดบทเรียน 

ในช่วงที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู ้ก�ากับดูแล 

ภาคธุรกิจประกันภัยของอาเซียน และบุคลากรของภาคธุรกิจประกันภัย  

เข้าร่วมการสัมมนา ท้ังท่ีส�านักงาน คปภ. และผ่านช่องทางออนไลน ์

รวมจ�านวนกว่า 200 คน

การต้อนรับผู้บริหารจาก World Bank Group 
ประจ�าประเทศไทย

    ส�านักงาน คปภ. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก World Bank Group 

ประจ�าประเทศไทย Ms. Cecile Thioro Niang, Practice Manager, 

East Asia and Pacific Finance, Competitiveness, and Innovation 

เข้าเยี่ยมคารวะและแนะน�าตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่ เมื่อวันที่  

8 ตุลาคม 2563 โดยได้มีการหารือร่วมกันในหลายประเด็น อาทิ ความ

คืบหน้าของแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 ความร่วมมือที่ผ่านมาของ

ส�านักงาน คปภ. และ World Bank Group ในการร่วมกันพัฒนาภาคธุรกิจ

ประกันภัย ประเด็นข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมการประเมิน ภาคการเงิน 

(Financial	Sector	Assessment	Program	:	FSAP) รวมถึงผลกระทบ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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ของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

ต่อภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

ปัญหา/อุปสรรค
  1. จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  

(COVID-19) ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 

ระหว ่างหน ่วยงานก�า กับดูแลธุรกิจประกันภัย ท้ังในต ่างประเทศ 

และส�านักงาน คปภ. รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ต้องปรับ 

รูปแบบการประชุม/อบรม/สัมมนาเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ 

การประชุมทางไกล (Video	Conference)

  เพื่อให ้ระบบประกันภัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ 

ในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย โดยด�าเนินการ ดังนี้ 

การอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้น�าวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง (Thailand Insurance Super Leadership 
Program)

  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้น�า

วิทยาการประกันภัยระดับสูง (Thailand	Insurance	Super	Leadership	

Program) หรือ Super วปส. รุ่นที่ 1 ซึ่งเลขาธิการได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ 

ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ังยืนของประเทศ

กับบทบาทของประกันภัยในยุค New Normal” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 

2563 ณ ห้องประชุม สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 ส�าหรับ

หลักสูตร Super วปส. รุ่นที่ 1 นี้ ส�านักงาน คปภ. โดยสถาบัน วปส.  

ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมมาเป็นหลักสูตรสุดยอดผู ้น�า 

วิทยาการประกันภัยระดับสูง (Thailand	Insurance	Super	Leadership	 

Program) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคโควิดภิวัตน์ โดยมี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
Strategy 4

การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย 
Develop Insurance Infrastructure

เป้าประสงค์ : ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย

พัฒนาและยกระดับการกำากับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ  
Develop and enhance the supervision of professional insurance employees4.1

  2. กฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศมีความแตกต่าง และ

มีระดับการพัฒนาไม่เท่ากัน จึงต้องมีการพิจารณาประเด็นข้อกฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องร่วมกัน เพื่อไม่ให้เป็นข้อจ�ากัดในการเข้าถึงตลาดประกันภัย 

ในประเทศอื่น

  3. ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงและไม่แน่นอนสูง ส�านักงาน 

คปภ. ต้องประเมินสถานการณ์และผลกระทบของบริษัทประกันภัย 

อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้การผ่อนคลายการก�ากับผลติภณัฑ์ประกันภยัด�าเนนิการ

อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นตามหลกัการธรรมาภบิาล

ในการพิจารณาและกลั่นกรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ผูเ้ข้ารับการศึกษาอบรมเป็นผูบ้ริหารระดับสงู ผูน้�าองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่เป็นศิษย์เก่าจากหลักสูตรวิทยาการประกันภัย 

ระดับสูง รุ่นที่ 1 - 9 ที่มีประวัติการเรียนดีเด่น หรือท�าคุณประโยชน์ต่อ

ส�านักงาน คปภ. รวมทั้งสิ้น 48 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์เชิงวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง 

ในด้านต่างๆ ท้ังด้านการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เทคโนโลยี  

การเงิน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การน�าเสนอแนวทางและ 

การประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้อง รวมท้ัง 

เสริมสร้างการเป็นผู ้น�าที่มีคุณธรรมจริยธรรม และการบริหารจัดการ 

เชิงสร้างสรรค์ น�าองค์กรไปสู่ความส�าเร็จโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของโลก ตลอดจน 

บูรณาการร่วมกับส�านักงาน คปภ. ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมและเพิ่ม

บทบาทของระบบประกันภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ 

ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal  

ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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  โดยหลักสูตร Super วปส. รุ่นที่ 1 ได้ก�าหนดหมวดวิชา 6 หมวด

ที่ส�าคัญ ดังนี้

  หมวดที่ 1 มุมมองเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป 

     ภายใต้เศรษฐกิจใหม่ของโลก 

  หมวดที่ 2 รูปแบบการด�าเนนิธุรกิจทีเ่ปลีย่นแปลงหลงัสถานการณ์ 

     การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  

     (COVID-19)

  หมวดที่ 3 ดิจิทัลเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

     ต่อธุรกิจในรูปแบบต่างๆ 

  หมวดที่ 4 พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

     หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

     โคโรน่า 2019 (COVID-19) 

  หมวดที่ 5 สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG - 

     Environmental, Social, Governance กับการด�าเนิน 

     ธุรกิจอย่างยั่งยืน

   หมวดที่ 6 ทิศทางและอนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัย 

  นอกจากนี้ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา Super วปส. รุ่นท่ี 1 

ระหว่างวันท่ี 18-19 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอวานี อ�าเภอชะอ�า  

จังหวัดเพชรบุรี ในรูปแบบการจัดกิจกรรม Workshop Design Thinking  

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการออกแบบธุรกิจ 

และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมและเพิ่มบทบาท

ของระบบประกันภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้วิธีการ

เรียนรู้ Strategic Foresight โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการและ 

ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ผนึกก�าลังบูรณาการความคิด และร่วมกันสรุป 

ความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ ท้ังเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพื่อน�ามาสู ่

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติที่เป็นการ 

หล่อหลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ตกผลึกของศิษย์เก่า วปส. ทุกรุ่น 

ที่เป็นสุดยอดผู้น�าองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ ภายใต้การเรียนการสอน 

แบบใหม่ ที่เน้นการวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการ

ของประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่	 (New	 Normal) โดยมีก�าหนดการศึกษา

อบรมตามหลักสูตรระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

  ทั้งนี้ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรสุดยอดผู้น�าวิทยาการประกันภัย 

ระดับสูง (Super	 วปส.) รุ่นที่ 1 ส�าหรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรดังกล่าว 

ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมคีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท 

แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมการน�าเสนอผลงาน 

การศึกษาทางวิชาการของนักศึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสและความ

ท้าทายท่ีมต่ีออตุสาหกรรมประกันภยั อาท ิการพฒันาระบบกฎหมายให้เท่าทนั 

กับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด	 (Disruptive	 

Technology) ความท้าทายของโลกสมัยใหม่ต่อการพัฒนาระบบกฎหมาย

เพื่อบริหารจัดการและก�ากับดูแลเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด 

(Disruptive	 Technology) ซ่ึงส�านักงาน คปภ. จะน�าข้อสรุปต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องมาศึกษา ค้นคว้า เพื่อต่อยอดและขยายผลต่อไป

การพัฒนาหลักสูตรด้านการก�ากับดูแล
ของผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และการด�าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรให้กับบุคลากรส�านักงาน คปภ.

  ส�านักงาน คปภ. ได้น�าผลการประเมินหลักสูตรผู้ก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัย	 (Insurance	Supervisory	Curriculum	 :	 ISC) ในปี 2562 

มาพิจารณา ทบทวน ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหา

วิชาความรู้ เพื่อออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ด้านการประกันภัย  

ส�าหรับป ี 2563 ส�าหรับเสริมสร ้างความรู ้ด ้ านการประกันภัย  

การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย กฎระเบียบ และความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  

ในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย รวมถึงจรรยาบรรณให้กับบุคลากร 

ของส�านักงาน คปภ. ให้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการก�ากับดูแล

ธุรกิจประกันภัย โดยหลักสูตรผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance	 

Supervisory	 Curriculum	 :	 ISC)	 ประจ�าปี 2563 มี 5 หมวดวิชา 

ประกอบด้วย

  หมวดวิชาที่ 1 การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย

  หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องด้านการ 

      ประกันภัย

  หมวดวิชาที่ 3 การก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

  หมวดวิชาที่ 4 การเงิน การบัญชีและการลงทุน

  หมวดวิชาที่ 5 เทคโนโลยีดิจิทัลและอื่นๆ

  ทั้ งนี้  ได ้ก� าหนดแผนการจัดอบรมหลักสูตรผู ้ ก� า กับ ดูแล 

ธุรกิจประกันภัย ให้กับพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 จ�านวน 60 คน 

อบรมจ�านวน 7 คร้ัง ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2563  

และพนักงานระดับช�านาญงาน รุ่นที่ 2 จ�านวน 60 คน อบรมจ�านวน  

10 คร้ัง ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2563 แต่เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

จึงได้มีปรับแผนการจัดอบรมพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 ไปในระหว่าง

เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2563 และพนักงานระดับช�านาญงาน  

รุ่นที่ 2 ไปในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 
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การจัดท�าแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
และแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (ปี 2564 - 2566) 
(HR Transformation Roadmap)

  ส�านักงาน คปภ. ได ้จัดท�าแผนกลยุทธ ์ท รัพยากรบุคคล 

และแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (ปี	2564	-	2566)	(HR	Transformation	 

Roadmap) โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (กบค.) ได้พิจารณา 

ให้ความเห็นและให้ค�าแนะน�าที่ เป ็นประโยชน์เพื่อให ้แผนดังกล่าว 

เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป ้าหมาย 

ของส�านักงาน คปภ. ซ่ึงปัจจุบันระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ส�านักงาน คปภ. ครอบคลุมตั้งแต่ด้านกลยุทธ์ เทคโนโลยี และกระบวนการ 

ที่เก่ียวข้องอ้างอิงตามวงจรชีวิตของพนักงาน (Employee	 Life	 Cycle)  

ทั้งหมด 16 กระบวนการ ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย  

ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy) ด้านกระบวนการ	 (Process) ด้านระบบ 

เทคโนโลยี (Technology) และด้านบุคลากร (People) และแผนกลยุทธ์ 

ทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (ปี	 2564	 -	 2566)	 

(HR	Transformation	Roadmap)	ครบถ้วนตามองค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่ 

กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ระบบงาน กระบวนการ ศักยภาพการบริหาร 

จัดการภายใน และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานทรัพยากร

บุคคล เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและให้สามารถรองรับการมุ่งสู่ SMART OIC 

นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพบุคลากรท้ังองค์กร รวมทั้ง 

ปลูกฝ ังวัฒนธรรมและรูปแบบการท�างานสมัยใหม่ เพื่อขับเคลื่อน 

ส�านักงาน คปภ. สู่การเปลี่ยนแปลงได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้

  HR Vision 

  การบริหารจดัการและพฒันาศักยภาพบุคลากรให้สามารถขับเคลือ่น

ส�านกังานสูอ่งค์กรดจิทัิล และยกระดับระบบงานทรัพยากรบุคคลไปสูอ่นาคต

  HR Mission 

  1. พัฒนาระบบงานทรัพยากรบุคคลแห่งอนาคต

  2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนส�านักงานดิจิทัล

  3. สร้างวัฒนธรรมและรูปแบบการท�างานที่ดีให้แก่บุคลากร

  HR Strategy

  กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานทรัพยากร 

บุคคล (HR	 foundation	 enhancement) มีกิจกรรมส�าคัญๆ ดังน้ี  

การทบทวนรูปแบบการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล การจัดท�าระบบ 

ค่าตอบแทนแบบองค์รวม การทบทวนการบริหารอัตราก�าลังของส�านักงาน 

การทบทวนการวางระบบประเมนิผลการปฏบัิติงาน และการใช้ระบบเทคโนโลยี

เพื่อบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรสอดรับกับความต้องการของส�านักงาน 

(People	capabilities	excellence) มีกิจกรรมส�าคัญๆ ดังนี้ การบริหาร

บุคลากรที่มีศักยภาพสูงและระบบสืบทอดต�าแหน่ง การจัดท�าแผนพัฒนา

บุคลากรและแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 

และการสร้างระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรูปแบบการท�างานและปลูกฝังวัฒนธรรม 

องค์กร (New	ways	of	working	cultivation)	มีกิจกรรมส�าคัญๆ ดังนี้ 

การปลูกฝังวัฒนธรรมใหม่ การทบทวนนโยบายด้านบุคลากรท่ีทันสมัย  

การสร้างประสบการณ์ที่พนักงานพึงพอใจ และการปรับปรุงกระบวนการ

ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
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การจัดท�าแผนการพัฒนาบุคลากรของส�านักงาน คปภ. 
  ส�านักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากร

มาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถ มสีมรรถนะสอดคล้อง

ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของส�านักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท�าแผนการพัฒนาบุคลากร  

ประจ�าปี 2563 ตาม OIC Training & Development Roadmap  

ซ่ึงวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล  

ซึ่งครอบคลุมทั้ง Soft Skill และ Managerial Competency ที่พนักงาน

แต่ละระดบัต้องได้รับการพฒันา ส�าหรบัหลกัสตูรเพือ่พฒันาทกัษะพนกังาน 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ทักษะที่มีความจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

(Soft	Skill) และสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial	Competency) 

เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนา แม้ในสถานการณ์โควิดท่ีเกิดข้ึน  

จึงได้จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยบริษัท สกิลเลน เอดูช่ัน จ�ากัด  

(SkillLane) เป็นสถาบันจดัอบรมผ่าน Skill Lane Platform ซ่ึงฝ่ายทรัพยากร

บุคคล ได้สื่อสารให้กับพนักงานทุกคนให้เข้ารับการอบรม พร้อมติดตาม 

และรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของส�านักงาน คปภ. ประจ�าปี 2563  

ให้ผู้บริหารและคณะกรรมบริหารงานบุคคลทราบอย่างต่อเนื่อง 

การจัดท�าแผนพัฒนานักคณิตศาสตร์ประกันภัยไทย 
และการด�าเนินงานตามแผนพัฒนานักคณิตศาสตร์
ประกันภัยไทย

  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนานักคณิตศาสตร์

ประกันภยัไทยโดยร่วมมอืกับสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกันภยัแห่งประเทศไทย 

สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสถาบันการศึกษา  

เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563 ซ่ึงส�านักงาน คปภ. ได้ใช้เป็นแนวทาง 

เพือ่พฒันาและยกระดบันกัคณติศาสตร์ประกันภยัให้เป็นมอือาชีพและเพือ่เป็น

เครื่องมือในการสื่อสารกับภาคธุรกิจในการพัฒนาบุคลากรด้านคณิตศาสตร์

ประกันภยัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยมกีารก�าหนดแนวทางการพฒันา

ออกเป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่

  1) ก�าหนดคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีประสบการณ์

ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมประกันภัยไทย และเสริมสร้างให้มีจ�านวน 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในอุตสาหกรรมประกันภัยไทยเพิ่มขึ้น 

  2) ผลกัดันให้มมีาตรฐานการปฏบัิติงานด้านคณติศาสตร์ประกันภยั 

ที่เป็นมาตรฐานสากลผ่านการร่วมมือกับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

แห่งประเทศไทย และอตุสาหกรรมประกันชีวิตไทยและประกันวินาศภยัไทย

  3) ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ 

ประกันภัยแห่งประเทศไทยให้เป ็นองค์กรหลักด ้านการพัฒนางาน 

ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยอย่างยั่งยืน
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  ทั้งนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้มีการด�าเนินโครงการตามแผนพัฒนา 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไทย ได้แก่โครงการปรับปรุงประกาศที่เก่ียวกับ 

การพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 4 ฉบับ  

ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 ดังนี้

  • ประกาศนายทะเบียน เรือ่ง ก�าหนดหลกัสตูร วชิา การปฏบิติังาน 

   ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู ้ขอรับและผู ้ขอต่ออายุ 

   ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายช่ือสมาคม 

   นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน 

   วินาศภัย พ.ศ. 2563

  • ประกาศนายทะเบียน เร่ือง ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาต  

   ค�าขอต่ออายุใบอนญุาต และแบบใบอนญุาตเป็นนกัคณติศาสตร์ 

   ประกันภยั ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภยั พ.ศ. 2563

  • ประกาศนายทะเบียน เรือ่ง ก�าหนดรายช่ือสมาคมนกัคณติศาสตร์ 

   ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2563

  • ประกาศนายทะเบียน เร่ือง ก�าหนดแบบค�าขอรับใบอนุญาต  

   ค�าขอต่ออายุใบอนญุาต และแบบใบอนญุาตเป็นนกัคณติศาสตร์ 

   ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2563   

การจัดอบรมความรู้ความเข้าใจส�าหรับผู้ตรวจสอบ
และประเมินวินาศภัย

  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดอบรมความรู้ความเข้าใจส�าหรับผู้ตรวจสอบ 

และประเมนิวินาศภยั เมือ่วันท่ี 13 พฤศจกิายน 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล  

กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คปภ. ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัยเข้าร่วมการอบรม โดยมีวัตถุประสงค ์

เพือ่ให้ผูต้รวจสอบและประเมนิวินาศภยั ซ่ึงเป็นผูท้ีม่คีวามส�าคญัในการพฒันา

ด้านพฤติกรรมการด�าเนินธุรกิจของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย โดยเฉพาะ 

ในเร่ืองของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้รับรู้และเข้าใจกฎหมายและ 

กฎระเบียบที่มีการแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวม 

ของธุรกิจประกันวินาศภัยและประเมินวินาศภัยในปัจจุบัน และแนวโน้ม 

ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและการปรับตัว 

ให้มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่าง

มั่นคงและยั่งยืน

การจัดอบรมความรู้ความเข้าใจส�าหรับผู้ตรวจสอบ
และประเมินวินาศภัย

  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ 

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ ประจ�าปี 2563 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท  

จังหวัดจันทบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารส�านักงาน คปภ. 

และคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน 

จากทั่วประเทศ จ�านวน 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี  

ยกระดับจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน ้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต  

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ทางวิชาการ พัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ  

รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)  

ณ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น�้า ภายในอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

  โดยส�านักงาน คปภ. ได้มีการด�าเนินการเพื่อยกระดับการให้บริการ

และพฤติกรรมในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเข้มข้น 

ในการก�ากับดแูลคนกลางประกันภยั ซ่ึงเป็นช่องทางทีส่�าคญัในการจ�าหน่าย 

ผลติภณัฑ์ประกันชีวิต โดยได้ปรบัปรงุพระราชบญัญัติประกันชีวิต	(ฉบับที	่4)	

พ.ศ. 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  

มีการปรับปรุงเกี่ยวกับการก�าหนดคุณสมบัติ กรณีที่ถือเป็นลักษณะต้องห้าม 

ของผูท้ีจ่ะขอรบัใบอนญุาตเป็นตวัแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวติ 

ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อวาง

มาตรฐานในการปฏบัิติหน้าทีข่องตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต 

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังการปรับปรุงเก่ียวกับมาตรการลงโทษ  

โดยเพิ่มมาตรการในการพักใช้ใบอนุญาต รวมทั้งโทษปรับและจ�าคุก เพื่อให้ 

มีมาตรการลงโทษที่เหมาะสม และได้สัดส่วนกับการกระท�าความผิด 

ที่เกิดขึ้น

การสัมมนาวิชาการ ประจ�าปี 2563 
“THAIFA Convention 2020 : CARE”

  ส�านักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ ประจ�าปี 2563 

“THAIFA Convention 2020 : CARE” จดัโดยสมาคมตวัแทนประกันชีวิต 

และที่ปรึกษาการเงิน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิต 

จากท่ัวประเทศได้พัฒนาความรู้ ประสิทธิภาพในการท�างาน และได้รับ

แรงบันดาลใจในการท�างาน การใช้ชีวิตจากวิทยากรชั้นน�า ทั้งในและนอก

อุตสาหกรรมประกันชีวิต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี
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ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย 
Promote research and development in the insurance system4.2

  เพื่อสนับสนุนให้ระบบประกันภัยมีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย 

ด้านการประกันภัยใหม่ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ประกันภัยไทยทั้งด้านองค์ความรู้ การก�ากับตรวจสอบและคุ้มครอง 

สิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยในอนาคต โดยด�าเนินการ ดังนี้ 

โครงการศึกษาและพฒันาฐานข้อมลูทางด้านสถติิประกันภัย 
  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลสถิติ 

ประกันภัย โดยมีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษา จ�ากัด เป็นที่ปรึกษา

โครงการเพื่อให้ออกแบบรูปแบบรายงานฐานข้อมูลด้านสถิติประกันภัย  

ที่สามารถใช้ประกอบการวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยทั้งในภาพรวมและ 

รายบริษัท รวมถึงเครื่องมือในการพยากรณ์อัตราการเติบโตของเบี้ยประกัน 

ได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย และตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชน ส�าหรับการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการท�า

ประกันภยั และเพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูกับเอกชนและภาครฐัเพือ่ให้สนองตอบ

การพัฒนาระบบธุรกิจประกันภัยอย่างย่ังยืน โดยยังคงไว้เพื่อความถูกต้อง

และความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเสริมสร้าง

ศกัยภาพด้านสารสนเทศ ผลกัดันให้บรษิทัประกันภยัใช้ข้อมลูสถิตปิระกันภยั 

ในการพัฒนาการประกอบธุรกิจ ปรับปรุงศักยภาพการแข่งขันและการ

ด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดฐานข้อมูล

สนับสนุนการวิจัย และส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานก�ากับต่างๆ โดย

ส�านักงาน คปภ. ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ (Hearing	 

Focus	 Group) ซ่ึงประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคม 

ประกันวินาศภัยไทย และบริษัทประกันภัยต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

ต่อรูปแบบรายงานสถิติธุรกิจประกันภัยที่ส�านักงาน คปภ. พิจารณา 

ขอข้อมูลใหม่เพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนวิธีการน�าส่งข้อมูลจากการน�าส่ง 

ผ่านซีดี/กระดาษ เป็นการน�าส่งผ่าน Email และได้รวบรวมความคิดเห็น

ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จ�านวน  

4 ฉบับ ได้แก่ ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ก�าหนดรายการและ 

ระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจสอบทะเบียนผู ้ ถือหุ ้นของ 

บริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 และค�าสั่งนายทะเบียน 

ที่ 8/2563 และ 9/2563 เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย 

รายงานข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็น 

การปรับปรุงรูปแบบรายงานสถิติประกันภัยให ้มีความทันสมัยและ 

มีความสอดคล้องของฐานข้อมูล ลดความซ�้าซ้อนในการจัดท�าข้อมูล  

รวมถึงการลดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลรายงาน

สถิติต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาระบบ

การรับส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตต่อไป
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เสริมสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประกันภัย 
Enhance the capacity of insurance information technology systems 4.3

  เพื่อให้ระบบประกันภัยมีฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย 

ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย และการ

เช่ือมโยงข้อมูลที่สามารถรองรับการด�าเนินงานของหน่วยงานก�ากับบริษัท

ประกันภัย หน่วยงานเครือข่าย และประชาชนรวมถึงมีการสร้างระบบ 

การบริหารจัดการข้อมูล Big Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�านักงาน คปภ. 

ได้มีการด�าเนินการ ดังนี้

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัย 
(Insurance Bureau System : IBS) 

  ส�านกังาน คปภ. ได้ศกึษาและจดัท�าโครงการพฒันาระบบฐานข้อมลู

ด้านการประกันภัย (Insurance	Bureau	System)	เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล 

ด้านการประกันภยั และสนบัสนนุการก�ากับดูแลและส่งเสรมิธรุกิจประกันภยั

ด้านการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย ซึ่งปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัย

มีการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัยครบถ้วน 

ทุกบริษัท ทั้งข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี และข้อมูลการรับประกันภัยในปัจจุบัน  

โดยในปี 2563 ส�านักงาน คปภ. ได้พัฒนารายงานส�าหรับผู้บริหาร  

(Dashboard)	และรายงานเชิงสถิติ โดยน�าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลาง 

ด้านการประกันวินาศภัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

ส�านักงาน คปภ. ในขณะเดียวกันได้ด�าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตรวจสอบการจัดท�าประกันภัยรถภาคบังคับ 

โดยบูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่ออ�านวยความสะดวก 

ในการตรวจสอบการจัดท�าประกันภัย พ.ร.บ. ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ 

ช�าระภาษีรถมากข้ึน ส�าหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันชีวิต 

ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมลูเพือ่ด�าเนนิการพฒันาระบบดังกล่าว 

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานในการรับส่งข้อมูลในปี 2566

การพัฒนาระบบงาน OIC Gateway 
  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบงาน OIC Gateway 

ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส�านักงาน คปภ. บริษัท

ประกันภัยและประชาชน เพื่อให้การเช่ือมโยงข้อมูลและบริการถึงกันได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย เปรียบได้กับการพัฒนาระบบเครือข่าย 5G 

ของอุตสาหกรรมประกันภัย โดยศูนย์ CIT ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ 

สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อเชิญ 

บริษัทประกันภัยเข้าร่วมทดสอบการเชื่อมต่อข้อมูลกรมธรรม์ผ่านทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับรายละเอียดของ

ข้อมูล การจัดท�าเอกสารคู่มือการพัฒนาระบบเช่ือมต่อข้อมูลกรมธรรม์

โครงการส�าหรับบริษัทประกันภัย รวมถึงเอกสารชุดค�าถามที่พบบ่อย  

ตลอดจนการจัดท�าระบบเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับบริษัทประกันภัย  

ในรูปแบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual	Machine) เพื่อช่วยประหยัด

เวลาในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับ OIC Gateway ของบริษัทประกันภัย

  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการ คปภ. ได้ลงนามในค�าสั่ง 

ที่ 12/2563 และ 13/2563 เรื่อง การส่งข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบ OIC Gateway ของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 

2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

การพัฒนาระบบตอบค�าถามอัตโนมัติ OIC Chatbot 
  ส�านักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand 

(CIT)  ร่วมกับสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ จัดท�าระบบตอบค�าถามอัตโนมัติ  

(Chatbot)	โดยมวัีตถุประสงค์เพิม่ช่องทางในการตอบปัญหาด้านการประกันภยั 

ให้แก่ประชาชน และแบ่งเบาภาระของสายด่วน 1186 พร้อมทั้งมีการ 

เชื่อมโยงการท�างานเข้ากับ Application LINE เพื่อให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้ง่าย โดยในระยะแรก ประกอบด้วย ข้อมูลประกันภัยรถยนต์  

ข้อมลูเก่ียวกับตวัแทน/นายหน้าประกันภยั ข้อมลูเก่ียวกับการท�าประกันชีวิต/ 

การประกันวินาศภัย ข้อมูลส�านักงาน คปภ./บริษัทประกันภัย และข้อมูล

ทั่วไป 

  ในปี 2563 ส�านกังาน คปภ. ได้ประชาสมัพนัธ์โครงการอย่างต่อเนือ่ง  

ปัจจุบันมีผู้ใช้งานท้ังสิ้นกว่า 33,000 ราย ซ่ึงประเมินเปรียบเทียบกับ 

การติดต่อผ่านทางช่องทางสายด่วน 1186 นั้น ระบบ OIC Chatbot  

สามารถให้บริการได้ทันทีตลอด 24 ชม. และลดระยะเวลาการรอสาย 

ของประชาชนได้กว่า 100,000 นาที หรือกว่า 1,667 ชั่วโมง นอกจากนี้  

ได้ด�าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ พัฒนา เพิ่มเติม คลังค�าถาม-ค�าตอบ  

ส�าหรับให้บริการผ่าน Chatbot LINE @OICConnect ปัจจุบัน 

มีคลังค�าถาม-ค�าตอบ กว่า 30,000 ค�าถามย่อย พร้อมทั้งมีการปรับปรุง 

ความสามารถของ Chatbot ให้เข้าถึงฟังก์ชันที่ประชาชนให้ความสนใจ 

ได้ง่ายย่ิงข้ึน อาท ิค�าถามทีพ่บได้บ่อยเก่ียวกับการประกันภยัจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริการ 

แจ้งข้อมูลส�าหรับการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นต้น

  ทั้งนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้เปิดตัวนวัตกรรมด้านการประกันภัย 

ในโครงการทดสอบนวัตกรรมทีน่�าเทคโนโลยีมาสนบัสนนุการให้บริการส�าหรับ

ธุรกิจประกันภัย (Insurance	Regulatory	Sandbox) และ Line Chatbot  

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการ

ประกันภัยระดับสูง โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว เป็นระบบตอบค�าถาม 
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อัตโนมัติ  “คปภ. รอบรู้” (LINE@OICConnect) ช่วยลดปริมาณค�าถาม

ที่มีความซับซ้อนน้อยและพบบ่อยๆ ท�าให้เจ้าหน้าที่สายด่วน คปภ. 1186 

สามารถให้ค�าปรึกษาและบริการแก่ประชาชนที่มีความเดือดร้อนได้เพิ่มข้ึน  

อีกทั้งยังช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนภายใต้สถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้ 

สามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพิ่มมากขึ้น 

การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับส�านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (Core System) 

  ส�านักงาน คปภ. โดยศูนย์ CIT ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบเชื่อม

โยงข้อมูลทะเบียนราษฎรกับกรมการปกครอง เป็นที่แล้วเสร็จ และ ปัจจุบัน

ก�าลังพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อขอเช่ือมโยงข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใช้

โปรแกรมส�าหรบัอา่นข้อมูลจากบตัรประจ�าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์

จากส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการเตรียม 

ความพร้อมในการพัฒนาระบบงานอื่นๆ ที่จะยกเลิกการขอส�าเนา 

บัตรประชาชนในรูปแบบกระดาษ

  โดยศูนย์ CIT เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู ้เทคโนโลยีด้านการประกันภัยและเพื่อรองรับภารกิจของ 

ศูนย์ CIT ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ส�านักงาน คปภ. จึงได้พัฒนาอาคาร

ส�านักงาน 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 860 ตารางเมตร เป็นที่ท�าการใหม่  

เพือ่ให้เพยีงพอในการให้บริการ และติดต้ังอปุกรณ์เทคโนโลยีทีท่นัสมยั รองรับ

การท�างานรูปแบบใหม่ พร้อมด้วย co-creative space ส�าหรับการท�างาน

ร่วมกันเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และห้องประชุมพร้อมระบบ HD 

VDO Conference ที่ทันสมัยในการระดมความคิดในรูปแบบ online และ  

offline อ�านวยความสะดวกในการให้บริการ InsurTech Firm, StartUp  

ผู ้มีส ่วนได้เสีย รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมาติดต่อ 

ขอรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน 

การให้บริการมากยิ่งขึ้น 

การจัดประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย
  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี 

ด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2020” ภายใต้โจทย์  

“InsurTech Breaking Through The New Insurance Possibility 

พุง่ทะลสุูท่กุความเป็นไปได้กบัโลกประกนัภัยยุคใหม่” ตอบโจทย์การปรบัตวั

ของอุตสาหกรรมประกันภัยในยุค Post COVID-19 ที่ต้องการนวัตกรรม 

ไร้ขีดจ�ากัดในการก้าวสู่ยุคใหม่ของโลกประกันภัย ในโครงการยังประกอบ

ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย 

(InsurTech) ให้กับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในวงกว้าง 

ผ่านระบบการจัดการ Intensive Coaching แบบออนไลน์ ซึ่งมีจ�านวนครั้ง 

การเผยแพร่ข้อมูล และสื่อเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย  

ออกไปกว่า 7.5 ล้านครั้ง มีผู้สมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม eLearning  

ของศูนย์ CIT กว่า 21,000 คน คิดเป็นจ�านวนช่ัวโมงท่ีได้เผยแพร ่

องค์ความรู้ InsurTech ออกไปกว่า 25,000 ช่ัวโมง ทั้งนี้การประกวด 

ได้มีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต/นักศึกษาและ 

ประเภทประชาชนทั่วไป ได้จัดงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ซึ่งมีทีม

สมคัรเข้าประกวดถึง 134 ทีม มคีณะกรรมการตดัสนิจากผูท้รงคุณวุฒ ิได้แก่ 
การเปิดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย 
Center of InsurTech, Thailand (CIT)

  ส�านักงาน คปภ. ได้เปิดศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย 

Center of InsurTech, Thailand (CIT) ณ อาคารเลขที่ 8/8 วิภาวดี 44 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริม 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกันภัยไทย ส่งเสริมการ

ศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยและเป็นเวที

ระดมความคิดเห็นกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ประกันภัย สนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยและการให้ความรู้แก่

ประชาชนรวมไปถึงส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัย 
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นายท�าน ุอมาตยกุล ประธานคณะอนกุรรมการดจิทิลัเพือ่การพฒันาการตลาด  

สมาคมประกันชีวิตไทย ดร.โชติมา พัวศิริ คณะกรรมการ InsurTech  

สมาคมประกันวินาศภัยไทย นายศุภกิจ ศุภบรรณพงษ์ กรรมการ  

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นางเพียรไกร อัศวโภคา ที่ปรึกษา  

สมาคมฟินเทค ประเทศไทย นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ 

สายกลยุทธ์องค์กร และ นายชินพงศ์ กระสินธุ์ Head of Center of  

InsurTech, Thailand (CIT) โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.  

เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินและการประกาศผลรางวัล เมื่อวันที่  

15 ธันวาคม 2563 

  ส� าห รับผลการตั ดสินการประกวดน วัตกรรม เทคโนโล ยี 

ด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2020” ประเภท 

นิสิต นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ENVISAGE ภายใต้แนวคิด 

“ประกันภัยอาคารทรัพย์สินอัจฉริยะ Smart Home” ได้รับเงินรางวัล

มูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ส่วนประเภทบุคคลท่ัวไป รางวัล 

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SoTa ภายใต้แนวคิด “AI สร้างภาพ 3D จาก 

กล้องมือถือเพื่อท�าประกันรถยนต์และตรวจผลการเคลมได้แม่นย�า” ได้รับ

เงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

โครงการพัฒนาระบบรายงานประกอบการวิเคราะห์
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย

  ส�านักงาน คปภ. ได้พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลรายงานเกี่ยวกับ 

ฐานะการเงินและกิจการ และรายงานการด�ารงเงินกองทุน เพื่อใช้เป็น 

เครื่องมือช่วยในการก�ากับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ความเสี่ยงและติดตาม

ผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพ ลดความซ�้าซ้อนของการท�างาน รวมทั้งการจัดท�ารายงาน 

การวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

วิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

การซ้อมรับมอืภัยคุกคามทางไซเบอร์ส�าหรบัธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Sector Cyber Drill) ประจ�าปี 2563

  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ส�าหรับ

ธุรกิจประกันภัย	(Insurance	Sector	Cyber	Drill) ประจ�าปี 2563 เพื่อ

ทดสอบความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเป็นการทดสอบ 

การตอบสนองต่อสถานการณ์จ�าลอง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ 

แผนการรับมือที่วางไว้ รวมถึงความรู้ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 

การรับมือและการติดต่อประสานงานท่ีจ�าเป็น รวมถึงความเพียงพอของ

ทรพัยากรต่างๆ ทีจ่ดัเตรียมไว้ ซ่ึงการทดสอบดังกล่าวจะช่วยกระตุน้ให้บริษทั

ประกันภัยเห็นถึงความส�าคัญของการมีแผน กระบวนการ และการเตรียม

ความพร้อมเพือ่รับมอืต่อภยัคุกคามทางไซเบอร์ทีอ่าจเกิดข้ึน โดยการซักซ้อม 

ดังกล่าว ได้จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 10-11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม 

สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก

การจดักิจกรรมงานสมัมนาเชงิปฏบิติัการด้านความมัน่คง
ปลอดภยัทางไซเบอร์

  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดกิจกรรมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท 

ของภาคการเงิน (Board	Awareness)	ภายใต้หัวข้อ Cyber Resilience 

Leadership : Tone from the Top ประจ�าปี 2563 ในระหว่าง 

เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2563 จ�านวน 4 รุ่น รุ่นละ 40 คน ซึ่งมี

กรรมการบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ 4 รุ่น มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น  

73 คน โดยเป็นกรรมการทีม่าจากบรษิทัประกันชีวิต จ�านวน 25 คน และเป็น

กรรมการที่มาจากบริษัทประกันวินาศภัย จ�านวน 48 คน ซึ่งเป็นการร่วมมือ 

กับธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย และส�านักงานพัฒนา

ธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	(องค์กรมหาชน) ตามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอื 

ด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ต่อภาคธุรกิจการเงิน 

การลงทุนและการประกันภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ และ

สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แก่คณะกรรมการ 

ภาคการเงิน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองระหว่าง 

กลุ่มธุรกิจ

การเชือ่มโยงข้อมลูผ่านระบบเพ่ือตรวจสอบการจดัท�า
ประกันภยัรถภาคบงัคับ

  ส�านักงาน คปภ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

การเช่ือมโยงข้อมูลผ่านระบบ เพื่อตรวจสอบการจัดท�าประกันภัยรถ 

ภาคบังคับ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

ตรวจสอบการจัดท�าประกันภัย พ.ร.บ. ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการช�าระ

ภาษีรถมากขึ้น โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อน�ามาใช้

ประโยชน์ในการก�ากับดูแลให้มกีารปฏบัิตติามกฎหมายของทัง้สองหน่วยงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่ง 

ทางบกร่วมลงนาม เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1  

อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก
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การจดัท�าและย่ืนงบการเงินและรายงาน
เก่ียวกับผลการด�าเนนิงานของบริษทัประกันภยั 

  ส�านักงาน คปภ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นช่องทางให้

บริษัทประกันภัยย่ืนงบการเงินและรายงานเก่ียวกับผลการด�าเนินงานของ

บริษัทประกันภัย โดยในช่วงที่ระบบอยู่ระหว่างการพัฒนาส�านักงาน คปภ.  

ได้ออกประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั  

เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลา ในการจัดท�าและ 

ย่ืนงบการเงินและรายงานเก่ียวกับผลการด�าเนนิงานของบรษิทัประกันชีวิต/

วินาศภัย (ฉบับที่	3) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทสามารถส่งงบการเงิน หมายเหตุประกอบ

งบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ส�านักงาน คปภ. 

มหีนงัสอืแจ้งบรษิทัประกันภยัทุกแห่งให้ด�าเนนิการย่ืนงบการเงินและรายงาน 

เก่ียวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ 

ได้ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยไม่ต้องย่ืนในรูปแบบ

กระดาษ (hard	 copy) และไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี  

(compact	 disc	 :	 CD)	 ทั้งนี้ ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถย่ืนรายงาน 

ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้บริษัทมีหนังสือขอขยายระยะเวลา 

ย่ืนรายงานต่อนายทะเบียนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการย่ืนรายงานครั้งนั้นได้ 

โดยแสดงเหตุผลและความจ�าเป็น หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะอนุญาต

ขยายระยะเวลาก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องยื่นรายงานในรูปกระดาษมาพร้อมกับ

การร้องขอขยายระยะเวลาด้วย

ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง  
Encouraging the adoption of the insurance as a risk management tool4.4

  เพื่อให้ภาครัฐสนับสนุนและใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยง โดยด�าเนินการ ดังนี้

โครงการประกันภัยข้าวนาปี 
  คณะรัฐมนตรี	(ครม.)	มีมติเห็นชอบในหลักการการด�าเนินโครงการ

ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  

โดยเป็นการด�าเนนิโครงการต่อเนือ่งจากปี 2563 เพือ่ให้เกษตรกรผูเ้พาะปลกู 

ข้าวนาปีได้มีเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

และภัยจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด ซ่ึงในปีนี้ได้ก�าหนดเป้าหมายสูงสุด 

45.7 ล้านไร่ และภาครัฐให้การสนับสนุนค่าเบ้ียประกันภัย จ�านวนเงิน 

ทั้งสิ้น 2,910.39 ล้านบาท 

  โดยในปี 2563 ส�านักงาน คปภ. ได้มีการปรับปรุงกรมธรรม์ข้าวนาปี  

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายทะเบียน

ได้ลงนามให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและ 

อัตราเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 จ�านวน 4 แบบกรมธรรม์  

ดังนี้

   1. กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 เพื่อกลุ่มลูกค้า 

สินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข้าวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	

  2. กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 เพื่อกลุ่ม 

เกษตรกรพื้นที่เสี่ยงภัยต�่า 

  3. กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ส�าหรับกลุ่ม

เกษตรกรรายย่อย	(ไมโครอินชัวรันส์)

  4. กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ส�าหรับกลุ่ม

เกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)	ส่วนเพิ่ม 

  ทั้งนี้ มีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี  

ปีการผลิต 2563 จ�านวน 17 บริษัท โดยเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2563 

ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ และวันสิ้นสุด 

การขายจะแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ คือ วันที่ 30 เมษายน 2563  

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ยกเว้น  

14 จังหวัดภาคใต้ จะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

`  โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ส�าหรับเกษตรกร 

ที่เป็นลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. จ่ายเบ้ียประกันภัย	 (ไม่รวมอากรแสตมป์และ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้

  • อัตราเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองพื้นฐาน (ส่วนที่ 1) จ�านวน  

   97 บาทต่อไร่ ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ โดยรัฐบาลอุดหนุน 58 บาท 

   ต่อไร่ และ ธ.ก.ส.อดุหนนุอกี 39 บาทต่อไร่ ส่วนเกษตรกรท่ีเป็นลกูค้า 

   สนิเชือ่ ธ.ก.ส. ทีจ่่ายค่าเบ้ียประกันภยัเพิม่เอง และเกษตรกรทัว่ไป  

   จะจ่ายตามพื้นที่ความเสี่ยงภัย (ไม่รวมอากรแสตมป์และ 

	 	 	 ภาษมีลูค่าเพิม่) กรณพีืน้ทีส่แีดงมคีวามเสีย่งภยัสงู เบ้ียประกันภยั  

   230 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 58 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่ายเอง  

   172 บาทต่อไร่ พื้นที่สีเหลืองมีความเสี่ยงภัยปานกลาง  

   เบี้ยประกันภัย 210 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 58 บาทต่อไร่  

   ส่วนที่เหลือเกษตรกรจ่ายเอง 152 บาทต่อไร่ และพื้นที่สีเขียว  

   เบี้ยประกันภัย 58 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 58 บาทต่อไร่ 

  • อตัราเบีย้ประกนัภัยความคุม้ครองส่วนเพิม่ (ส่วนที ่2) เกษตรกร 

   จะจ่ายเบี้ยประกันภัยเองทั้งหมดตามพื้นที่ความเสี่ยงภัย กรณี 

   พื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงภัยสูง เบี้ยประกันภัย 101 บาทต่อไร่  

   พื้นที่สีเหลืองมีความเสี่ยงภัยปานกลาง จ่ายเบ้ียประกันภัย  

   48 บาทต่อไร่ และพื้นที่สีเขียว เบี้ยประกันภัย 24 บาทต่อไร่  

  	 (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
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  ทัง้นี ้กรมธรรม์ประกันภยัข้าวนาปี ปีการผลติ 2563 ให้ความคุม้ครอง 

ความเสียหายจาก ภัยน�้าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือ 

ฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือ น�้าค้างแข็ง ลูกเห็บ 

ไฟไหม้ และภัยจากช้างป่า ส�าหรับความคุ้มครองพื้นฐาน (ส่วนท่ี	 1)  

อยู่ที่ 1,260 บาทต่อไร่ ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม (ส่วนที่	2) อยู่ที่ 240 บาท

ต่อไร่ และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด ตามความคุ้มครองพื้นฐาน (ส่วนที่	1)  

อยู ่ที่ 630 บาทต่อไร่ ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม (ส่วนท่ี	 2) อยู ่ที่  

120 บาทต่อไร่ โดยภัยดังกล่าวผู ้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประกาศ 

เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนั้น  

เกษตรกรท่ีท�าประกันภัย (ส่วนท่ี	 1	 และ	 ส่วนท่ี	 2) ในคราวเดียวกัน  

จะได้รับความคุ้มครองอยู่ที่ 1,500 บาทต่อไร่ และจะได้รับความคุ้มครอง 

จากภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 750 บาทต่อไร่

โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  

เห็นชอบในหลักการการด�าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ฤดูการผลิต 2563 วงเงิน 313.98 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 3 ล้านไร่ และก�าหนดให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทุกพื้นที่ ส�านักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัย 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามรูปแบบ และหลักเกณฑ์การรับประกันภัย 

ของโครงการฯ ปีการผลิต 2563 โดยเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563  

นายทะเบียนได้ลงนามในค�าสั่งนายทะเบียนที่ 36/2563 เรื่อง ก�าหนดแบบ

และข้อความกรมธรรม์ของประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 

เพื่อกลุ่มเกษตรกรและอัตราเบ้ียประกันภัย เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จ�านวน  

3 แบบกรมธรรม์ ดังนี้

  1. กรมธรรม์ประกนัภยัข้าวโพดเล้ียงสตัว์ ปีการผลิต 2563 เพือ่กลุม่

ลกูค้าสนิเช่ือเพือ่การเพาะปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ของธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)

  2. กรมธรรม์ประกนัภัยข้าวโพดเล้ียงสตัว์ ปีการผลติ 2563 ส�าหรับ

กลุ่มเกษตรกรรายย่อย	(ไมโครอินชัวรันส์)

  3. กรมธรรม์ประกนัภัยข้าวโพดเล้ียงสตัว์ ปีการผลติ 2563 ส�าหรับ

กลุ่มเกษตรกรรายย่อย	(ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพิ่ม

  โดยมีบริษัทประกันภัยที่เข ้าร ่วมโครงการประกันภัยข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 จ�านวน 17 บริษัท เร่ิมรับประกันภัย  

ในปีการผลิต 2563 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ 

โครงการฯ เพือ่เร่งด�าเนนิการให้สอดคล้องกับฤดกูาลเพาะปลกูของเกษตรกร 

โดยรอบที่ 1 ส�าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน ต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตร ี

มีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ 

รอบที่ 2 ส�าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  

ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

  โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ส�าหรับ 

พื้นที่ท่ีได้รับการอนุมัติสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (พื้นที่	 

2.8	 ล้านไร่) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. จะจ่ายเบ้ียประกันภัย  

ดังนี้

  • อัตราเบี้ยประกันภัยความคุ้มครองพื้นฐาน (ส่วนที่ 1) อยู่ที่  

160 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษมีลูค่าเพิม่) ทุกพืน้ทีท่ัว่ประเทศ 

โดยรัฐบาลอุดหนุน 96 บาทต่อไร่ และอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม  

และ ธ.ก.ส. อุดหนุนอีก 64 บาทต่อไร่ ส่วนเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ 

ธ.ก.ส. ที่จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเอง และเกษตรกรทั่วไป	(พื้นที่	1	แสนไร่)	 

รัฐบาลอุดหนุน 96 บาทต่อไร่ และอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม และ

เกษตรกรจ่ายเอง 64 บาทต่อไร่ 

  • อัตราเบี้ยประกันภัยความคุ ้มครองส่วนเพิ่ม (ส่วนที่ 2)  

เกษตรกรจะจ ่ายเบ้ียประกันภัยเองทั้งหมดตามพื้นที่ความเสี่ยงภัย  

โดยถ้าเป็นพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงภัยสูง จ่ายเบี้ยประกันภัย 110 บาทต่อไร่ 

พื้นที่สีเหลืองมีความเสี่ยงภัยปานกลาง จ่ายเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่ 

และพื้นที่สีเขียว จ่ายเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์

และภาษีมูลค่าเพิ่ม)	

  ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563  

ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยน�้าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง  

ฝนแล้งหรือฝนท้ิงช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ ่น ภัยอากาศหนาวหรือ 

น�า้ค้างแข็ง ลกูเห็บ ไฟไหม้ และภยัจากช้างป่า ส�าหรบัความคุม้ครองพืน้ฐาน  

(ส่วนที่	 1) อยู่ที่ 1,500 บาทต่อไร่ ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม (ส่วนที่	 2)  

อยู่ที ่240 บาทต่อไร่ และภยัศัตรูพชืหรอืโรคระบาด ตามความคุม้ครองพืน้ฐาน  

(ส่วนที่	 1)	 อยู่ที่ 750 บาทต่อไร่ ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม (ส่วนที่	 2)  

อยู่ที่ 120 บาทต่อไร่ โดยภัยดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประกาศ

เป็นเขตการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบัิตกิรณฉีกุเฉนิ ดังนัน้ เกษตรกร 

ที่ท�าประกันภัย (ส่วนที่	 1	 และ	 ส่วนท่ี	 2) ในคราวเดียวกัน จะได้รับ 

ความคุ ้มครองอยู่ที่ 1,740 บาทต่อไร่ และจะได้รับความคุ ้มครอง 

จากภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 870 บาทต่อไร่

74 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
รายงานประจำาปี 2563



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
ทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมงด้วยการประกันภัย

  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดประชุมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารความเสีย่งทางการเกษตร ปศุสตัว์ และประมงด้วยการประกันภยั  

โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา 

โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ 

ความเข้าใจด้านการประกันภัย และน�าระบบประกันภัยเข้าไปช่วยบริหาร 

ความเสี่ยงภัย รวมท้ังการจัดท�าร ่างพระราชบัญญัติการประกันภัย 

เกษตรกรรมทีค่รอบคลมุผลติภณัฑ์ทัง้พชืผล ปศสุตัว์ และประมง เพือ่รองรับ

การบริหารจัดการด้านการประกันภัยการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ย่ังยืน ตลอดจนเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอที่ได้รับ 

จากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อน�ามาก�าหนดแนวทาง

หรือมาตรการในการน�าระบบประกันภัยเข้าไปรองรับความเสี่ยงภัย 

ด้านการประมง นอกจากนี้ ได้มีการลงพื้นท่ีไปพบปะเกษตรกรเพื่อเก็บ 

รวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและ

ความเสี่ยงภัย ซ่ึงจะน�าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

ให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของเกษตรกรมากข้ึน จ�านวน 5 คร้ัง  

ดังนี้ 

  ครั้งที่ 1  จังหวัดพิษณุโลก (ข้าวและข้าวโพด)	 เมื่อวันท่ี 17  

     กรกฎาคม 2563

  ครั้งที่ 2  จังหวัดสระบุรี (โคนม)	เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

  ครั้งที่ 3  จงัหวัดสกลนคร (โคเนือ้) เมือ่วันที ่31 กรกฎาคม 2563

  ครั้งที่ 4  จังหวัดราชบุรี (สุกร) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563

  ครั้งที่ 5  จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กุ้ง) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563

  นอกจากนี้ ส�านักงาน คปภ. ยังได้จัดสัมมนาเพื่อน�าเสนอ 

และรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติประกันภัยเกษตรกรรม 

“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงทางการเกษตร  

ปศุสัตว ์และประมงด้วยการประกันภัย” เพื่อน�าเสนอและรับฟัง 

ความคิดเห็นของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับ

ร่างพระราชบัญญัติประกันภัยเกษตรกรรม เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2563  

ณ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค และวันที่  

19 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน  

เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น      

การปรับปรุงมาตรฐานกลางของรายการและจ�านวนเงิน
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ

  ส�านักงาน คปภ. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับสมาคมโรงพยาบาล

เอกชน เก่ียวกับเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานกลางของ

รายการและจ�านวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นเก่ียวกับ               

การรักษาพยาบาลทีบ่ริษทัประกันภยัหรอืกองทนุทดแทนผูป้ระสบภยัต้องจ่าย

ให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม

ชั้น 2 ส�านักงาน คปภ.

เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานกำากับ  
Strengthen the capacity of regulatory agencies 4.5

  เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการด�าเนนิงานของหน่วยงานก�ากับให้มคีวามพร้อม 

รองรับความท้าทายในอนาคต โดยด�าเนินการ ดังนี้

การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เพื่อรับมอบนโยบายและการด�าเนินงานด้านการประกันภัย 

  เลขาธิการ คปภ. พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าพบนายอาคม 

เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อรับมอบนโยบาย

และการด�าเนินงานด้านการประกันภัย เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องประชุมกระทรวงการคลัง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

ได้รับทราบรายงานเก่ียวกับบทบาทภารกิจหลักในการก�ากับดูแลและ 

พัฒนาธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุ ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน 

ด้านการประกันภัย และการท�างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย 

ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยการน�าระบบประกันภัยเข้าไป

รองรับนโยบายและมาตรการส�าคัญของรัฐบาล การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อ

สร้างเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชนในทุกระดับ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มฐานราก รวมถึงพัฒนาให้ระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศให้มีความเข้มแข็ง และลดความเหลื่อมล�้าอย่างย่ังยืน 

ผ่านมาตรการที่ส�าคัญ 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการรองรับนโยบายภาครัฐ  

ได้แก่ การต่อยอดและขยายผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชผล  

การปรบัปรงุสญัญาประกันสขุภาพของธรุกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภยั

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การประกันภัยส�าหรับผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ

แห่งรัฐ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกรมขนส่ง

ทางบก มาตรการเยียวยาปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) โดยร่วมมอืกับภาคธรุกิจประกันภยั พฒันากรมธรรม์ประกันภยั

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
รายงานประจำาปี 2563
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คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้ความคุ้มครอง 

แก่ประชาชนท่ัวไป และชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 

เพือ่เป็นการลดภาระในการใช้งบประมาณสาธารณสขุของประเทศ มาตรการ 

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ ได้แก่ การลงทุนของธรุกิจประกันภยั เป็นต้น มาตรการส่งเสรมิ 

และพัฒนาเทคโนโลยีด้านประกันภัย โดยการจัดต้ังศูนย์กลางการพัฒนา 

เทคโนโลยีด้านการประกันภัย (Center	 of	 InsurTech	 Thailand:	 CIT) 

มาตรการคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของประชาชนด้านประกันภยั โดยการปรบัปรงุ

ร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย และมาตรการส่งเสริมการเข้าถึง

ระบบประกันภยัและการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภยัแก่ประชาชน 

โดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนมี

ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการประกันภัยและใช้

การประกันภยัเป็นเครือ่งมอืในการบริหารความเสีย่งให้กับชีวิตและทรพัย์สนิ

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทาง

ในการด�าเนินงานด้านการประกันภัยที่ส�าคัญๆ เพิ่มเติมดังนี้

  1. การจัดท�าประกันภัยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรัฐบาล

สนับสนุนเบี้ยประกันภัยถือเป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจ ซ่ึงจะท�าให้ประชาชน 

ในกลุม่ฐานรากได้รับความคุ้มครองจากการประกันภยั จงึจะเร่งให้มกีารศกึษา

ความเป็นไปได้ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน

ทุกอาชีพตระหนักและเห็นความส�าคัญของการออมในระยะยาว เพื่อสร้าง

หลักประกันและความมั่นคงในชีวิต 

  2. กรณีการจัดท�าประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

2019 (COVID-19) ของนกัท่องเท่ียวหรอืชาวต่างชาติท่ีเข้ามาในประเทศนัน้  

ควรส่งเสริมบริษัทประกันภัยในประเทศให้สามารถจ�าหน่ายกรมธรรม์ 

ประกันภัยให้แก่ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยสามารถ 

ซื้อประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ได้จากประเทศต้นทาง 

  3. การส่งเสริมการประกันสุขภาพ ให้เน้นการด�าเนินงานที่

ส่งผลให้คนไทยเห็นความส�าคัญของการจัดท�าประกันชีวิตและการจัดท�า

ประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และเห็นด้วยกับแนวทางการเพิ่มสิทธิประโยชน์ 

ทางภาษโีดยใช้การประกันภยัสขุภาพเพิม่ในส่วนของค่าลดหย่อนให้เทียบเท่า 

กับการประกันชีวิต ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และสอดคล้องกับ

นโยบายของกระทรวงการคลงัทีไ่ด้มอบหมายให้กรมสรรพากรทบทวนความ

เหมาะสมของวงเงินค่าลดหย่อนภาษีประจ�าปีประเภทต่างๆ 

  4. เหน็ควรส่งเสรมิการจดัท�าประกนัภัยส�าหรบัโครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านการคมนาคมของรัฐ อาทิ เช่น สนามบิน รถไฟ หรือการประกันภัย

ส�าหรับรถยนต์ของราชการ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการจัดท�าประกันภัย 

จงึควรมกีารศกึษาและส่งเสรมิให้มกีารจดัท�าประกันภยัส�าหรบัทรพัย์สนิของ

ทางราชการและโครงการของรัฐ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้กับภาครัฐ 

  5. ควรส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยขยายการลงทุนในโครงสร้าง 

พื้นฐานของภาครัฐ เพิ่มเติมจากเขตอุตสาหกรรม EEC อาทิ โครงการ 

รถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย เป็นต้น 

ซ่ึงการลงทุนอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) รัฐบาลลงทุนเอง  

2) ให้เอกชนลงทุน โดยอาจก�าหนดให้เอกชนลงทุนทั้งหมด หรือเอกชน

ลงทุนเฉพาะส่วน O&M (Operation	&	Maintenance) แล้วรัฐบาลลงทุน 

ในส่วนของการก่อสร้าง โดยท�า financial model เพื่อพิจารณาเลือก 

วิธีการลงทุนที่เหมาะสม

  ทั้งนี้ ให้ส�านักงาน คปภ. ติดตามความคืบหน้าของโครงการ 

ที่ได้มีการเสนอต่อกระทรวงการคลัง เช่น การรับประกันภัยต่อ การน�า

การประกันภัยมาต่อยอดสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการประกันภัยพืชผล 

โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ เป็นต้น ซ่ึงหากมีปัญหา 

ในทางปฏิบัติอย่างไรก็ขอให้แจ้งมาให้ทราบด้วย

การเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
และปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับนโยบายการก�ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย 

  เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ส�านักงาน คปภ. 

เข้าพบนายสนัติ พร้อมพฒัน์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการคลงั เมือ่วันที่  

9 มกราคม 2563 และนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และ

ประธานกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่  

7 มกราคม 2563 ณ กระทรวงการคลัง เพื่อรับนโยบายการก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัย ซ่ึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายแก่  

ส�านักงาน คปภ. โดยขอให้ยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส�าคัญ 

การประกันภัยเป็นสิ่งจ�าเป็นและสามารถบรรเทาความสูญเสียได้ จึงขอให้ 

ส�านกังาน คปภ. บรูณาการการท�างานกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะส�านกังาน

ประกันสังคม เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการน�าประกันภัยมาช่วยดูแล

บรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างกรณีตกงาน นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนา

ผลติภณัฑ์ประกันภยัทีต่อบโจทย์สภาพปัญหาในปัจจบุนั รวมทัง้ส่งเสรมิธรุกิจ

ประกันภยัให้ก้าวข้ามวกิฤติเศรษฐกิจ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง มัน่คงและย่ังยืน 

ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนใช้ระบบประกันภัยเป็น

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน 

เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

  นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ขอให้ส�านักงาน คปภ. ให้มุ่งมั่น 

ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในภาวะอัตรา

ดอกเบี้ยต�่า ควรศึกษาเร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของอุตสาหกรรม

76 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
รายงานประจำาปี 2563



ประกันภัย เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถขยายการลงทุนในต่างประเทศ  

ตลอดจนส่งเสริมประชาชนทุกภาคส่วนใช้ระบบประกันภัยเป็นเคร่ืองมือ 

ในการบริหารความเสี่ยง และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย 

ให้ได้ความเป็นธรรมจากการประกันภัย

การเข้าร่วมแถลงมาตรการพัฒนาตลาดทุนไทย 
ครั้งที่ 1/2563 

   เลขาธกิาร คปภ. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาตลาดทนุไทย  

ครัง้ที ่1/2563 โดยมนีายอตุตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  

เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย กระทรวงการคลัง ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์กระทรวงการคลงั (ก.ล.ต.)	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)	

สภาธรุกิจตลาดทนุไทย และตวัแทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม เมือ่วันที่ 

11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาตลาดทุนไทย ให้ตลาดทุน

สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน

และยกระดับขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  

โดยส�านักงาน คปภ. ได้เสนอมาตรการ/แผนงานเพิ่มเติมในการปรับปรุง

แผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3 ดังนี้

  1. บรูณาการให้เกดิความร่วมมือในการพฒันาทกัษะทางการเงิน 

โดยได้น�าประสบการณ์ของการด�าเนนิงานในโครงการต่างๆ ทีม่บีทบาทและ 

มส่ีวนช่วยในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภยั (Insurance	

literacy) และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของส�านักงาน คปภ.  

ให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านโครงการส�าคัญ อาทิ โครงการ  

“คปภ. เพื่อชุมชน” โครงการประกันภัยข้าวนาปี โครงการ OIC Gateway 

โครงการพัฒนา Chatbot “คปภ. รอบรู้” โครงการพัฒนา Applications 

ส�าหรบัธรุกิจประกันภยั ทัง้นี ้ได้เสนอให้มกีารส่งเสรมิให้ความรูแ้ก่ประชาชน

ในเรื่องการเงินโดยเร่ิมตั้งแต่วัยเด็ก โดยจะบูรณาการความร่วมมือกับ

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อบรรจุความรู้ด้านการเงินลงในหลักสูตรการเรียน 

การสอนต้ังแต่การศึกษาในระดับต้น และจัดท�าคู่มือการเรียนการสอน  

ซ่ึงสามารถออกแบบให้เหมาะสมและครอบคลุมความรู ้เรื่องการเงิน 

ในประเด็นต่างๆ รวมถึงเรื่องประกันภัยด้วย

  2. การศึกษาแนวทางพัฒนา ASEAN micro insurance  

product เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยมาตรฐาน ส�าหรับประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองเดียวกัน และเบี้ยประกันภัย 

เท่ากัน สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ทุกที่ในภูมิภาคอาเซียน  

รวมทั้งพัฒนาช่องทางการเสนอขายท่ีประชาชนสามารถเข ้าถึงได ้ 

โดยสะดวกและทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด จะเร่ิมต้นจากกรมธรรม์

ประกันภัย ไมโครอินชัวรันส์อุบัติเหตุ ขณะนี้การด�าเนินงานอยู่ในระยะ 

ที่ 2 คือ การหาพันธมิตรเครือข่าย ระหว่างภาครัฐและหน่วยงานก�ากับ

ดแูลธุรกิจประกันภยั และความร่วมมอืระหว่างสมาคมประกันภยัและบริษทั

ประกันภัยในแต่ละประเทศ

  3. โครงการศึกษาวิจัยการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  

ซ่ึงได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการส่งเสริม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพความต้องการ

และความเสีย่งและสอดคล้องกับสถานการณ์สงัคมผูส้งูอายุของประเทศไทย

ในปัจจุบัน อาทิ การประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long	 term	 care	 

insurance) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ

  นอกจากนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการออกมาตรการในการ 

ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเช่ือมั่น

ใน 5 ด้าน ดังนี้

  1) แถลงการณ์ยืนยันให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  

   ประกันสุขภาพ และประกันภัยการเดินทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

   ครอบคลุมถึงการคุ้มครองโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรน่า 2019  

   (COVID-19) รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจัดท�าผลิตภัณฑ ์

   ประกันภัยที่รองรับการคุ้มครองโรคท่ีเกิดจากไวรัสนี้โดยเฉพาะ  

   โดยหากมีการขออนุมัติแบบกรมธรรม์ดังกล่าวจะอนุมัติให้แบบ  

   fast track ซ่ึงขณะนี้มีบริษัทประกันภัย 14 บริษัท  

   ได้รับความเห็นชอบแบบผลิตภัณฑ์นี้

   2) สร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจประกันภัย โดยจัดท�า Stress  

   test เพื่อทดสอบปัจจัย มหภาค การเคลมจากการเสียชีวิต 

   และการเจ็บป่วยเพื่อเตรียมมาตรการรองรับ หากสถานการณ์ 

   มีความรุนแรง ซ่ึงผลการทดสอบพบว่า ธุรกิจประกันภัย 

   มคีวามแข็งแกร่งและสามารถรองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาด 

   ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี

  3) มีระบบการก�ากับดูแล โดยการปรับกฎกติกาต่างๆ ให้มีความ 

   ยืดหยุ่น และพร้อมที่จะมีการทบทวนเพื่อให้เหมาะสมกับ 

   สถานการณ์

  4) มีระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่เหมาะสม  

   และมีประสิทธิภาพ กรณีการชดใช ้ค ่าสินไหมทดแทน 

   ตามสัญญาประกันภัย

  5) มีระบบการดูแลภาคธุรกิจประกันภัยและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง  

   โดยการออกมาตรการต่างๆ 

การเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า
การด�าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

   เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมการประชุม

การด�าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2563 

โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์  

พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู ้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย  

สมาคมธนาคารไทย และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เข้าร่วมประชุม  

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง โดยในการประชุมได้มีการ

หารือเก่ียวกับความคืบหน้าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการการเงิน 
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และการคลัง อาทิ การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยส�าหรับ

ประชาชน การสนับสนุน SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย เป็นต้น  

รวมถึงได้มีการหารือเกี่ยวกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น กระทบต่อการส่งออก

และการท่องเท่ียวของประเทศ ควรมีการบริหารจัดการเพื่อให้ค่าเงินบาท 

อ่อนค่าลงในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ในการนี้ เลขาธิการ คปภ.  

ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส�านักงาน คปภ. ได้มีการด�าเนินการตามนโยบายของ

รฐับาลในการก�าหนดมาตรการผ่อนคลาย ซ่ึงปัจจบัุนอยู่ระหว่างการปรบัปรุง

แก้ไขประกาศ คปภ. ว่าด้วยเรื่องการลงทุนของบริษัทประกันภัย เพื่อขยาย 

การลงทุนในต่างประเทศ ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ์

เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ครบวงจร ปรับปรุง 

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดโอกาส 

ให้สามารถลงทุนในกิจการที่เก่ียวเนื่องกับการประกันภัย Private Equity 

และ Startup เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน กระจายความเสี่ยง

เพิ่มข้ึน ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และสภาวะอัตราดอกเบ้ียต�่า  

ซึ่งประกาศดังกล่าวฯ จะน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. ในวันที่ 

27 มกราคม 2563 ในส่วนของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุน

ตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based	Capital) ได้มีการผ่อนคลายข้อก�าหนด

จากร้อยละ 140 เป็นร้อยละ 120 ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก

รัฐมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ธุรกิจประกันภัยควรมีบทบาทในการลงทุน 

ในโครงการที่มีความเสี่ยงต�่าในประเทศมากข้ึน เช่น โครงการสนามบิน 

อู่ตะเภา โครงการโรงไฟฟ้า โดยขอให้หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และ

ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายอตุตม สาวนายน รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง

การคลัง ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรขยายสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 

เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องเงินบาทอีกทางหนึ่ง

การผลักดันร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย
   ส�านักงาน คปภ. ด�าเนินการปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วย 

การประกันภัย ซึ่งเป็นการยกร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ... และ 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ... ขึ้นทั้งฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์

ส�าคญั เพือ่แก้ไขปัญหาอนัเกิดจากการบังคบัใช้กฎหมายในปัจจบัุน ปรบัปรงุ

มาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ

ปรับปรุงมาตรฐานการก�ากับดูแลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงาน

ก�ากับสถาบันการเงินอื่น ซ่ึงส�านักงาน คปภ. ได้น�าร่างกฎหมายดังกล่าว 

เสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. และได้รับความเห็นชอบในหลักการ ประกอบ

ด้วยการจัดหมวดหมู่ของประเด็นการแก้ไขกฎหมาย และแยกเป็นการแก้ไข

กฎหมายฉบับเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการตรากฎหมาย 

โดยแบ่งกลุม่ตามเนือ้หาบทบญัญัติทีม่คีวามเก่ียวข้องกันออกเป็น 3 กลุม่ ดังนี้

  กลุ่มที่ 1 บทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองประชาชนโดยตรง  

ได้มีการตราเป็นพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่	4)	พ.ศ. 2562 และ

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่	4) พ.ศ. 2562 โดยมีผลใช้บังคับ 

วันท่ี 21 พฤศจกิายน 2562 และมกีารออกกฎหมายล�าดับรองแล้วเสรจ็ภายใน 

160 วัน นับแต่วันที่มีผลใช้บังคับ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

  กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและ 

ความม่ันคงของบรษัิท ได้ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และได้ส่งร่างให้ส�านักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกาพิจารณา โดยให้ส�านักงาน คปภ. เข้าช้ีแจงรายละเอียด 

ของร่างพระราชบัญญัตปิระกันชีวิตและร่างพระราชบญัญัตปิระกันวินาศภยั

ต่อคณะกรรมการกฤษฎกีาคณะที ่14 ท้ังนี ้คณะกรรมการกฤษฎกีาคณะที ่14  

ได้พิจารณาในหลักการและถ้อยค�าของร่างพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับ 

เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพจิารณาทบทวนถ้อยค�าก่อนน�าเสนอ 

ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับตามกระบวนการขั้นตอนนิติบัญญัติต่อไป

  กลุ่มที่ 3 บทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการควบโอนกิจการ

และความรับผิดของกรรมการ ได้ผ ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม 

คณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยระหว่างการพิจารณา 

ของคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้รวมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ในกลุ ่มท่ี 2 และกลุ ่มที่ 3 เข้าด้วยกัน และได้ส่งร่างให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา โดยส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ได้ให้ ส�านักงาน คปภ. เข้าช้ีแจงรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ 

ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะท่ี 14 ในวาระที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว  

ซ่ึงคณะกรรมการฯจะพจิารณาในวาระที ่2 ต่อไป เมือ่กลุม่ที ่2 พจิารณาเสรจ็สิน้

โครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ 
(Regulatory Guillotine)

   ส�านักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนาและปรับปรุง

กฎหมายให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนอง 

ต่อภารกิจของการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในปี 2563 ส�านักงาน คปภ.  

จึงได้ด�าเนินโครงการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ  

(Regulatory	 Guillotine) โดยได้มอบหมายให้บริษัท เบเคอร์ แอนด์  

แม็คเค็นซี่ จ�ากัด เป็นผู้ด�าเนินการศึกษา วิจัย และจัดท�าข้อเสนอแนะต่อ

ส�านักงาน คปภ. มีระยะเวลาด�าเนินงาน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 

2563 - 31 พฤษภาคม 2564 เนื้อหาของโครงการครอบคลุมอนุบัญญัติ

ทัง้หมดภายใต้พระราชบญัญัต ิ3 ฉบับ ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของส�านกังาน คปภ.  

ได้แก่ พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และ

พระราชบัญญัติคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ โดยมข้ัีนตอนและความคบืหน้า

ในการด�าเนินงานตามโครงการ ดังนี้
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  1. รวบรวมกฎหมายระดับอนุบัญญัติทั้งหมดท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ 

ในปัจจุบัน โดยข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พบว่า 

    1.1)  อนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต  

     มีจ�านวน 229 ฉบับ

    1.2)  อนุบัญญัติท่ีออกตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

     มีจ�านวน 300 ฉบับ

   1.3)  อนุ บัญญัติที่ ออกตามพระราชบัญญัติ คุ ้ มครอง 

     ผู้ประสบภัยจากรถ มีจ�านวน 62 ฉบับ

  2. จัดท�าเกณฑ์ RIA เกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  

และเกณฑ์เพื่อใช้ส�าหรับ Regulatory Guillotine ท่ีเหมาะสมกับบริบท

ของภาคการประกันภัยไทย ซึ่งบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด 

ได้น�าเสนอเกณฑ์ RIA เกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และ 

เกณฑ์ Regulatory Guillotine โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากสายงานต่างๆ  

ในส�านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัยเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้  

ยังได้น�าเสนอผลการศึกษาตัวอย่างการด�าเนินโครงการ Regulatory  

Guillotine ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.) และส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมท้ัง 

ตัวอย่างการด�าเนินการของต่างประเทศท่ีประสบความส�าเร็จในการปฏิรูป

กฎหมายประกันภัย เช่น เกาหลีใต้ เวียดนาม ออสเตรเลีย

  3. รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายในระดับ 

อนุบัญญัติของภาคธุรกิจ ขณะนี้ทางบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี 

จ�ากัด ได้เสนอแนวทางการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย อนุบัญญัติ  

โดยแบ่งออกเป็น 4 แนวทาง ได้แก่ ลดความซ�้าซ้อนของกฎหมายและ

การปฏิบัติงาน ปฏิรูประบบงานให้เป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)	 

ปรับปรุงระบบอนุญาต และสร้างความเป็นมิตรในการประกอบธุรกิจ  

(Business	friendliness)	

`  `4. จัดประชุม Focus Group แยกตามกลุ ่มอนุ บัญญัต ิ

ที่มีแนวทางการทบทวนในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาทบทวน

เป็นไปอย่างรอบคอบและเป็นระบบ ซ่ึงตามแผนงานก�าหนดจะจัดข้ึน 

ในไตรมาสแรกของปี 2564 โดยจะเป็นการประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย 

สายงานที่ออกและบังคับใช้กฎ และผู้แทนจากภาคธุรกิจที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็นคณะท�างานทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ 

  5. ผลการด�าเนินโครงการท่ีได้รับจากโครงการนี้คือ รายงาน 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น บทวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย และข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกอนุบัญญัติการด�าเนินการดังกล่าว 

ที่ผ่านมาของส�านักงาน คปภ. ข้างต้น เป็นการด�าเนินงานท่ีสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์ชาติแล้ว เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย และหลักการปฏิรูปกฎหมายพระราชบัญญัต ิ

หลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย 

พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ด้านการพัฒนากฎหมาย

ซ่ึงเป็นโครงสร้างพืน้ฐานด้านการประกันภยัเพือ่ช่วยส่งเสรมิการด�าเนนิธุรกิจ 

ตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4

  6. จดัประชุมเพือ่ท�าความเข้าใจและรับฟังความคดิเห็นในโครงการ

ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ	 (Regulatory	 Guillotine)	

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ถนนรัชดาภิเษก 

กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกภาคส่วนท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงาน คปภ. ไม่ว่าจะเป็น

บรษิทัประกันภยั ตัวแทนและนายหน้าประกันภยั นกัคณติศาสตร์ประกันภยั  

และผู้ประเมินวินาศภัย เพื่อน�าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย

ที่ไม่มีความจ�าเป็น ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อ 

การประกอบธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้มีประสิทธิภาพ  

ทนัสมยั และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล แต่ยังคงรกัษาคณุภาพมาตรฐาน

ของการก�ากับและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

  การเตรยีมความพร้อมส�าหรับรองรับการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส�าหรับภาคธุรกิจประกันภัย ส�านักงาน คปภ. 

ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแลธรุกิจประกันภยั ซ่ึงต้องก�ากับดแูลให้ภาคธรุกิจ

ประกันภยัปฏบิติัให้สอดคล้องกับบทบญัญัติในกฎหมายนี ้โดยค�านงึถึงความ

คลอ่งตวัในการประกอบธรุกจิประกนัภัย ส�านกังาน คปภ. ได้ด�าเนนิการดงันี้

  1. ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยในการรวบรวม

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจจากการบังคับใช้กฎหมาย

ว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  2. จัดท�ามาตรฐานข้ันต�่านโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

แนวทางปฏบัิต ิโดยมโีครงสร้างทีม่หัีวข้อเก่ียวกับสาระส�าคัญของแต่ละหมวด 

ประกอบด้วยการจดัประเภทข้อมลูส่วนบุคคลทีเ่ก็บรวบรวม สถานะของบุคคล

ภายใต้ก�ากับ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย  

การขอความยินยอมการแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (privacy	

policy)	 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บทบาทหน้าท่ีของ

บรษิทัประกันชีวิต/บริษทัประกันวินาศภยัในฐานะผูค้วบคุมข้อมลูส่วนบุคคล  

แนวทางระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล	(Data	Protection	Officer	-	DPO)	

  3. จัดสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 

ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการระดม

สมองจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ ผูแ้ทนจากกระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจ

และสงัคม ผูแ้ทนจากเลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองข้อมลูส่วน

บุคคล รวมทั้งสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคม

นายหน้าประกันภยัไทย สมาคมตวัแทนประกันชีวิตไทยและทีป่รกึษาการเงิน 

สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ประเมินวินาศภัย สมาคมการค้าผู้ส�ารวจและ

ประเมนิวินาศภยัไทย สมาคมการค้าผูส้�ารวจภยัไทย สมาคมนกัคณติศาสตร์

ประกันภัยแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส�านักงาน คปภ. 

และบุคคลที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว 

ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงร่วมกันถอดรหัสและคลี่ประเด็นปัญหา 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
รายงานประจำาปี 2563
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เพื่อก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

เงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลของไทย  

โดยมีโครงการศึกษาการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการข้อมูลการประกันภัย  

รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลของไทยในอุตสาหกรรมการประกันภัย 

  4. เพื่อให ้การด�าเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย  

ประสบผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ด�าเนินการเวียนร่างแนวปฏิบัติ 

ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจประกันภัยและแนวนโยบาย 

คุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล เพือ่ขอรบัฟังความเห็นจากสมาคมประกันชีวิตไทย  

สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษา

ทางการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคม

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไทย และสมาคมผู้ประเมินวินาศภัย ซ่ึงได้ม ี

ข้อคิดเห็นเก่ียวกับร่างประกาศส�านักงาน คปภ. เร่ือง แนวปฏิบัติ 

ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจประกันภัย พ.ศ. .... และเอกสาร 

ที่เก่ียวข้องแล้ว จึงได้พิจารณาและมีข้อสังเกตต่อร่างแนวนโยบาย 

และแนวปฏิบัติส�าหรับภาคธุรกิจประกันภัยและใบค�าขอเอาประกันภัย  

(ของส�านักงาน	 คปภ.	 และภาคธุรกิจประกันภัย)	 และได้น�าส่งข้อสังเกต 

ดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขเอกสาร เพื่อให้สามารถด�าเนินการในล�าดับถัดไป

  นอกจากนี้ ส�าหรับการเตรียมความพร้อมของส�านักงาน คปภ.  

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส�านักงาน คปภ. 

ได้ด�าเนินการสัมภาษณ์การไหลเวียนของข้อมูลส่วนบุคคลภายในส�านักงาน 

พร้อมท้ังจัดท�าร่างแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลของส�านักงาน คปภ. และคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ส�าหรับ

ส�านักงาน คปภ. รวมทั้งแบบเอกสาร (Template)	 ท่ีจ�าเป็นครบถ้วน 

ต่อการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ส�าหรับการด�าเนินงานภายในของส�านักงาน 

คปภ. ซ่ึงอยู่ในระหว่างการปรบัปรงุให้สมบูรณ์ ตลอดจนการจดัอบรมความรู้ 

เก่ียวกับการด�าเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของส�านักงาน คปภ.

โครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน 5 ส 
  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน 5ส  

โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลัง สร้างการมีส่วนร่วม ในการดูแล 

สภาพแวดล้อมของสถานที่ท�างานให้มีระเบียบ สะอาด สวยงามและ 

ปลอดภัย สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนผู้มารับบริการจากส�านักงาน 

คปภ. โดยได้จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2563 โดยมี เลขาธิการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ส�านักงาน คปภ.  

ร ่วมขับเคลื่อนกิจกรรม สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะที่ ดี  

สร้างนิสัย ประกอบด้วยกิจกรรมมอบอุปกรณ์ท�าความสะอาด มอบรางวัล 

ให้แก่ผู ้ชนะการประกวดสโลแกน 5ส และเย่ียมชมบอร์ดความรู ้  

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกิจกรรม 5ส นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้น�า

คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันท�าความสะอาดภายในอาคาร

และบริเวณหน้าอาคารส�านักงาน คปภ. 

โครงการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรทางธุรกิจและการออกแบบ
ผังบัญชีของส�านักงาน คปภ. (OIC’S modern ERP and 
Financial report)

  ส�านกังาน คปภ. ได้ด�าเนนิโครงการยกระดบัประสทิธภิาพกระบวนการ

ปฏบัิติงานด้านการบรหิารทรัพยากรทางธุรกิจและการออกแบบผงับญัชีของ

ส�านักงาน คปภ. (OIC’S	modern	ERP	and	Financial	 report) โดย 

มบีรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอฟเอเอส จ�ากัด เป็นทีป่รกึษาโครงการ 

มวัีตถุประสงค์เพือ่น�ามาใช้ในการปรบักระบวนการปฏบัิติงานด้านการบรหิาร

ทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) ใหม่ที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องตาม 

หลักปฏิบัติที่ดี (Global	 Practice)	 เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการน�า

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน และจดัท�าความต้องการ

ทางธุรกิจ (Business	 Requirement)	 ส�าหรับโครงการพัฒนาระบบงาน 

ด้านการบริหารทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP	Software)	เพื่อก�าหนดแนวทาง

การจัดท�าบัญชีและรายงานทางการเงิน การจัดท�างบประมาณ การจัดท�า

ข้อมูลการลงทุน งานด้านจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารทรัพย์สินของส�านักงาน 

คปภ. ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการขับเคลื่อน

แผนกลยุทธ์และทิศทางของส�านักงาน คปภ. ให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น 

Digital Regulator และ SMART OIC ท้ังนี้ ข้ันตอนการด�าเนินงาน  

แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 วิเคราะห์กระบวนการในปัจจุบัน (Gap	 Analysis)	 

เมื่อเทียบกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best	 Practice) และความก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลยี (Digital/Technology	enabler)	

  ระยะที่ 2 ออกแบบรูปแบบการด�าเนินงานเป้าหมาย (Target	

Operating	 Model)	 และการบริหารจัดการ (Governance	 model)  

ให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best	 Practice)	 และเทคโนโลยี 

สมัยใหม่ให้ทันต่อ Disruption trends ต่างๆ โดยจะสอดคล้องกับกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน คปภ. 

  ระยะที่ 3 จดัท�าความต้องการทางธุรกิจ	(Business	Requirement)	

โดยอ้างอิง Best Practice ที่สอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินงานเป้าหมาย 

(Target	Operating	Model)	การบริหารจัดการ	(Governance	model)	

และกระบวนการท�างานในอนาคต (To-Be	Process) ใหม่ 
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  ระยะที่ 4 สนับสนุนด้านข้อมูลท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

พร้อมสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกผู ้พัฒนาระบบฯ	 (Vendor	 

selection)	 ที่เหมาะสมกับกระบวนงานในอนาคตที่ออกแบบไว้ โดย 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย

  • มีกระบวนการท�างานตามหลักปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสมกับ 

   ส�านักงาน คปภ. ท�าให้ได้ผลลัพธ์จากการด�าเนินงานท่ีม ี

   ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพิม่มากข้ึน สามารถน�าเทคโนโลยี 

   ใหม่ๆ มาใช้ในการท�างาน

  • ได้ระบบ ERP ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและสามารถ 

   เช่ือมโยงระบบงานต่างๆ ภายในสายงานเข้าด้วยกัน และ 

   สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลในเชิงลึกได้

  • มีระบบที่สามารถจัดเก็บข ้อมูลเ ก่ียวกับการด�าเนินงาน 

   ในรูปแบบของผังบัญชีอย่างเป็นระบบและสามารถจัดท�า 

   งบการเงินได้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ของไทย (TFRS) รวมถึงช่วยปิดบัญชีประจ�าปีงบประมาณ 2563  

   ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

  • สร้างความพร้อมของบุคลากรและเพิ่มทักษะในการท�างาน 

   เพื่อรองรับแนวทางการด�าเนินงานในปัจจุบันและอนาคตได้

การจัดท�าโครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล
และจัดท�า Dashboard ของคนกลางประกันภัย

  ส�านักงาน คปภ. ได้ว่าจ้างให้บริษัท อีวาย คอร์เปอเรท เซอร์วิเซส 

จ�ากัด ด�าเนินโครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท�า Dashboard 

ส�าหรับคนกลางประกันภัย ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการศึกษาและ

เปรียบเทียบกฎหมาย และกฎระเบียบในการก�ากับดูแลคนกลางประกันภัย 

ของประเทศไทยกับการก�ากับดูแลคนกลางประกันภัยของหน่วยงาน 

ก�ากับดูแลต่างประเทศ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง พัฒนา และ 

ยกระดับกฎระเบียบในการก�ากับดูแลคนกลางประกันภัยของประเทศไทย 

ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงต้องด�าเนินการพัฒนา

และปรับปรุงเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลคนกลางประกันภัย	 (Dashboard	 

ระบบ	Power	BI) ให้มีความทันสมัย เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพยากรณ์

ภาพรวมทิศทางและอัตราการเติบโตของคนกลางประกันภัยในอนาคต  

เพื่อให้สามารถท�าความเข้าใจภาพรวมของตลาดคนกลางประกันภัย 

ได้ดย่ิีงข้ึน โดยในปี 2563 ผูด้�าเนนิโครงการได้จดัส่งรายงานสรุปผลการศกึษา 

และเปรยีบเทียบกฎระเบยีบในการก�ากับดแูลคนกลางประกันภยัของไทยกับ

หน่วยงานก�ากับดูแลของต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน 

พร้อมข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว และจะด�าเนินการจัดส่งรายงานสรุป 

ผลการด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลคนกลาง  

รวมถึงรายงานสรุปผลการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Power BI ของ 

เจ้าหน้าที่ของส�านักงาน คปภ. ในปี 2564 ต่อไป

การจัดท�าโครงการพัฒนาระบบตรวจจับ
และวิเคราะห์พฤติกรรมทางการตลาดคนกลางประกันภัย 
(Social Monitoring)

  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการจ้างเป็นบริษัท อินเตอร์เน็ต เบส 

บิซิเนส กรุ๊ป จ�ากัด เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับและวิเคราะห์พฤติกรรม 

ทางการตลาดคนกลางประกันภัย ซ่ึงเป ็นการใช้บริการเทคโนโลยี  

(Technology)	ในระบบ Social Monitoring เพื่อการตรวจจับ คัดกรอง  

ข่าวสารบนสื่อออนไลน์ (Online) ของคนกลางประกันภัยในเชิงลบ  

และสามารถรายงานผลการตรวจจับข่าวเชิงลบในระดับวิกฤต (Crisis)  

ให้ทราบได้ในทันที รวมไปถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมทางการตลาดของ

คนกลางประกันภัย พร้อมทั้งการจัดท�ารายงานในเรื่องของข่าวสาร 

คนกลางประกันภัยบนสื่อออนไลน์ในรูปแบบของรายงานประจ�าป ี  

เพื่อน�าผลท่ีได้มาก�าหนดแนวทางและมาประกอบในการวางแผนการ 

ตรวจสอบบริษัทนายหน้านิติบุคคล โดยผู้ด�าเนินโครงการได้พัฒนาระบบ 

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

การพัฒนารูปแบบการทดสอบความรู้ของผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัย
ของนิติบุคคลที่ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย
ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์

  ส�านักงาน คปภ. ได ้ด�าเนินการทดสอบความรู ้ เพื่อขอรับ 

ใบอนุญาตในการประกอบกิจการนายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล 

นิติบุคคลนั้นจะต้องส่งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินงานเก่ียวกับการ

เป็นนายหน้าประกันภัยเข้ารับการทดสอบความรู้ โดยวิธีการสัมภาษณ์  

ณ ส�านักงาน คปภ. รัชดาภิเษก แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงท�าให้จะต้องมีการ 

ปรบัเปลีย่นวิธกีารเข้ารบัการทดสอบความรู ้เป็นวิธกีารสมัภาษณ์ผ่านระบบ 

การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ	 (Video	 Conference	 System)	 

ซ่ึงผู้ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบของบริษัทนายหน้านิติบุคคลไม่ต้องเดินทางมายัง

ส�านักงาน คปภ. และสายตรวจสอบคนกลางประกันภัยจะใช้แนวทาง 

ในการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตต่อไปในอนาคต

การรับรองมาตรฐานมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
และ การขยายคุณภาพการให้บริการมาตรฐานสากล
สู่ “ส�านักงานคปภ. เขต” ในพื้นที่ กทม. 

  ส�านกังาน คปภ. ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการให้บริการ ISO 9001  

จากสถาบันรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ	(Management	System	Certification	 

Institute	 (Thailand)	 :	MASCI)	มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน  

โดยผ่านการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการให้บริการจาก ISO 9001 : 2008 

เป็น ISO 9001 : 2015 ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และมีการตรวจติดตาม 

การรักษามาตรฐานการให ้บริการ (Survei l lance)	 จากสถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงมีการตรวจประเมิน 
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เพื่อการรับรองใหม่ (Re-assessment)	หรือการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ

การรับรองทุก 3 ปี ซึ่งส�านักงาน คปภ. ได้มีการขยายขอบข่ายการรับรอง

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ไปยังการออกใบอนุญาตเป็น

ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และ

นายหน้าประกันวินาศภัยบุคคลธรรมดา ท่ีส�านักงาน คปภ. เขตท่าพระ 

และส�านักงาน คปภ. เขตบางนา เพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2563 

ได้เข้ารับตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ (Re-Assessment) ซ่ึงผ่าน 

การประเมนิโดยไม่มข้ีอบกพร่องของระบบบริหารงานคุณภาพ และมจีดุแข็ง  

(Strengths)	 ที่ผู ้บริหารมีความมุ ่งมั่นในการน�าระบบบริหารคุณภาพ 

มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการองค์กร ท�าให้มีประสิทธิภาพ 

มากย่ิงข้ึน รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความย่ังยืนและ 

มีการน�าระบบ Digital มาเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินงาน

โครงการจัดท�าแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส�านักงาน คปภ. ฉบับที่ 3 ปี 2564 - 2566

  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดท�าแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส�านักงาน คปภ. ฉบับที่ 3 ปี 2564 - 2566 พร้อมทั้งก�าหนดกรอบแนวทาง

ในการน�าเทคโนโลยีดจิทิลัมาใช้ในการพฒันาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศ

อย่างเหมาะสมและเกิดประสทิธภิาพสงูสดุในอกี 3 - 5 ปีข้างหน้า เพือ่รองรบั 

การท่ีส�านักงาน คปภ. เปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล มีกระบวนการท�างานแบบ

ดิจิทัล ลดการใช้กระดาษ (Paperless) รวมถึงใช้เทคโนโลยีและข้อมูล 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน ผู้บริหาร 

ส�านักงาน คปภ. มีข้อมูลและเครื่องมือดิจิทัล รวมทั้งมี Dashboard  

ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการออกนโยบายส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัย  

ยกระดับการคุ้มครองภาคประชาชน ตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital  

Insurance Regulator 

การเตรียมความพร้อมส�าหรับการปรับเปลี่ยนองค์กร
สู่ SMART OIC

  ส�านักงาน คปภ. มีนโยบายที่จะยกระดับระบบประกันภัยและ

ศักยภาพองค์กรในทุกมิติ โดยต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้ก้าวทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยภายนอก เตรียมความพร้อม 

เพื่อให้เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านและสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์  

ซ่ึงเป้าหมายการด�าเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง 

และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ SMART OIC  

เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรภายใน ปรับปรุงกระบวนการภายใน ให้เอื้อ 

ต่อการเปลี่ยนผ่านในการบริหารจัดการภายในองค์กรและมุ่งสู ่การเป็น  

SMART OIC จึงได้ด�าเนินโครงการศึกษาการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่ SMART OIC โดยมีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  

คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)	จ�ากัด เป็นผู้ร่วมด�าเนินการตามโครงการดังกล่าว 

ประกอบด้วย

  1. โครงการศึกษาการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมสู ่  

SMART OIC โดยส�านักงานคปภ. ได้การด�าเนินงานตามแผนการด�าเนิน

โครงการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ SMART OIC ของ

ส�านักงาน คปภ. ผลลัพธ์ที่ได้ และกรอบแนวทางการปรับเปลี่ยนองค์กร 

(Organization	Transformation	Roadmap) โดยสรุป ดังนี้ 

  1) การประเมินสภาพปัจจุบันของส�านักงาน โดยได้ศึกษาและ 

   วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของส�านักงาน คปภ.	 (Organization	 

	 	 	 Assessment	 &	 Diagnostic) ซึ่งขณะนี้ ได้มีผลการศึกษา 

   และประเมินสภาพปัจจุบันของส�านักงานในแต่ละมิติ ข้อมูล 

   การเปรียบเทียบการด�าเนินงานของหน่วยงานคู่เทียบท้ังใน 

   และต่างประเทศ และผลการวิเคราะห์ภาพรวมกระบวนการ 

   การปฏิบัติงานของส�านักงานในปัจจุบัน (As-is	Process)

  2) สัมภาษณ์คณะกรรมการ คปภ. และผู้บริหารของส�านักงาน  

   คปภ. ใน 4 ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ กลยุทธ์องค์กร กระบวนการ 

   ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กรและบุคลากร และเทคโนโลยี  

   เพื่อสรุปมุมมองและภาพรวมประเด็นปัญหาท่ีพบ (Key	 

	 	 	 Findings)

  3) ผลการศึกษาของโครงการฯ พบว่า เมื่อเทียบกับองค์กรชั้นน�า 

   หรือองค์กรสมรรถนะสูงภาพรวมของส�านักงานอยู่ในระยะ  

   “Transformational” (ระหว่างการเปลีย่นแปลง)	ทีค่่อนไปทาง  

   “Traditional”	 (การปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม) ซ่ึงในช่วง 

   ระยะเวลาท่ีผ่านมา ส�านักงานมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

   การด�าเนินงานภายในเพียงบางมิติ และพบว่าพนักงานและ 

   ส�านักงานมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กร แต่ยัง 

   ไม่ครอบคลุมการด�าเนินงานทั้งหมดของส�านักงาน เช่น  

   กระบวนการการท�างาน การบริหารจัดการพนักงาน และ 

   ยังขาดการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานของส�านักงาน 

   ให้เต็มประสิทธิภาพ
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  จากผลการประเมินส�านักงาน คปภ. ในปัจจุบัน และความคาดหวัง

ของผู้บริหาร สามารถสรุปแนวทางในการปรับเปลี่ยนองค์กรมุ่งสู่ Smart 

OIC ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

  • การเสรมิสร้างพืน้ฐานภายในให้แข็งแรง (Strengthen	Internal	 

	 	 	 Foundation) ตั้งแต่การติดตามผลกระบวนการท�างาน  

   การปรับปรุงกระบวนการภายใน ข้อบังคับ กฎระเบียบ และ 

   การวางระบบเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่าง 

   บูรณาการ 

  • การสร้างรูปแบบการท�างานใหม่ (Create	 New	 Ways	 of	 

	 	 	 Working) ผ่านการเตรียมความพร้อมบุคลากรของส�านักงาน 

   ให้สอดรับสภาวการณ์ภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

   นอกเหนือจากแผนพัฒนาธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 4 และ 

   การยกระดับระบบงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การปลูกฝัง 

   วัฒนธรรมองค์กรทีส่นบัสนนุการบรูณาการ และการปฏบัิติงาน 

   ในรูปแบบใหม่ การปรับปรุงระบบประเมินผล 

  • การมุ่งเน้นสู่การเป็นหน่วยงานก�ากับดูแลดิจิทัล (Toward	 

	 	 	 Digitized	 Regulator) โดยการก�าหนดแนวทางการพัฒนา 

   ระบบประกันภัยไทยย่ังยืน การออกแบบและพัฒนาระบบ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ InsurTech RegTech และ SupTech  

   เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดสาธารณประโยชน์ต่อภาคประชาชน และ 

   สนบัสนนุให้ธุรกิจการเงินและการประกันภยัไทยให้มเีสถียรภาพ 

   สามารถแข่งขันได้ในสงัคมดิจทิลัตามเป้าหมายแผนธุรกิจประกันภยั  

   ฉบับที่ 4

  แผนการปรับเปลีย่นองค์กรสู ่SMART OIC (OIC	Transformation	

Roadmap) และแผนงานย่อย ส�านักงาน คปภ.ได้รายงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการ คปภ. คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  

ทั้งนี้ แผนการปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation	 Roadmap)	 

และแผนปฏิบัติการส�าหรับการบริหารเปลี่ยนแปลงระยะสั้น (1	 ปี)  

และระยะยาว (3	 ปี)	 การประเมินระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(HR	Process	Assessment) การจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล  

(HR	 Strategy) รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ในการจัดท�าและปรับปรุง

กระบวนการ (Knowledge	 Transfer) และแผนการปรับเปลี่ยนองค์กร  

อยู่ระหว่างการด�าเนินการและจะสื่อสารให้พนักงาน คปภ. ได้รับทราบ 

และน�าไปปฏิบัติต่อไป

  2. การพฒันาความพร้อมของพนักงาน (Employee as a future)  

เพื่อให้ส�านักงาน คปภ.มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(HR	 Infrastructure) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ 

ในนโยบายการบริหารทรัพยากร แนวทางการพัฒนาตามสายอาชีพ และ

แนวทางวัดผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ ซ่ึงจะท�าให้พนักงานเห็น 

ความชัดเจนการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็น Digital Workforce  

ที่มีศักยภาพ จึงได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบ Active Learning โดย 

ในปี 2563 การพัฒนาบุคลากรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเน้นระบบการ

เรียนรู้แบบเป็น Active Learning ที่ผู้เรียนสามารถเลือกความรู้และทักษะ

ที่ต้องการพัฒนาทางระบบ Online และสามารถเรียนได้ Anywhere, 

Anytime, Any device ซ่ึงการอบรมในรูปแบบ Online สอดคล้องกับ 

การพัฒนาบุคลากรในสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการเตรียมความพร้อม 

ของบุคคลากรสู่การเป็น SMART OIC โดยให้บริษัท SkillLane Education  

จ�ากัด เป็นผู้ด�าเนินการจัดท�าหลักสูตรออนไลน์	 (Online	 Learning)  

ให้กับพนักงานของส�านักงานในทุกระดับต�าแหน่ง โดยหลักสูตร Online  

จะแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ Functional Competencies, Business, 

People and Leadership และ Data & Digital Innovation จ�านวน 595 

หลักสูตร ซึ่งผู้เข้าเรียนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จ�ากัด และแต่ละหลักสูตร

ใช้ระยะเวลา 3 - 5 ชั่วโมง พนักงานสามารถเข้าอบรมผ่าน Website 

(Notebook,	PC)	หรือผ่าน Mobile Application

  นอกจากนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้เตรียมความพร้อมพนักงานให้ม ี

ความพร้อมส�าหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ SMART OIC โดยปัจจัย

ส�าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ส�านักงานประสบความส�าเร็จในการปรับเปลี่ยน

องค์กร คือ ความพร้อมของพนักงาน (People	Readiness)	การพัฒนา

กระบวนการ	 (Process	 Improvement) และการใช้เทคโนโลยีในการ 

ปฏิบัติงาน	(Technology	&	Data	Driven) ดังนั้น ส�านักงานจึงได้ด�าเนิน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานดังต่อไปนี้

  1) จดัอบรมเชิงปฏบัิตกิาร Vision Workshop : โครงการ SMART  

   OIC ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

  2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Focus Group : โครงการ SMART  

   OIC 

   • ผู ้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส และผอ.กลุ ่มงาน เมื่อวันท่ี  

    14 กุมภาพันธ์ 2563

   • หัวหน้ากลุ่ม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

  3) อบรมหลักสูตร Microsoft 365 เมื่อเดือนมีนาคม 2563  

   เพื่ออบรมการใช้ Application ของ Microsoft Office จัดโดย 

   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Process Improvement  

   ครั้งที่ 1 : โครงการ SMART OIC ให้กับพนักงานด้านก�ากับ  

   ด้านตรวจสอบ ด้านกฎหมายฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

   เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

  นอกจากนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้เพิ่มช่องทางการอบรมและพัฒนา

บุคลากรเพิ่มเติม โดยก�าหนดให้มีการอบรมออนไลน์ผ่านช่องทาง Skill lane 

ให้กับพนักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกคน
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การจัดท�าแผนการปรับเปลี่ยนองค์กร 
(SMART OIC Transformation Roadmap) 

  ส�านักงาน คปภ. ได้พิจารณาถึงการเสริมศักยภาพระบบประกันภัย  

และศักยภาพองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ “มุ่งเน้นให้ระบบ 

ประกันภัยไทยเติบโตอย่างย่ังยืนและได ้รับความเชื่อถือไว ้วางใจ 

จากประชาชน” ตามแผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย และได้พิจารณาแล้ว 

เห็นว่าควรมีการค�านึงถึงปัจจัยภายในส�านักงานควบคู่กันด้วย เช่น  

กระบวนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้ศึกษา

แนวทางการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ

ส�านักงาน จัดท�าแผนการปรับเปลี่ยนองค์กรที่เป็นรูปธรรมเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการมุง่สู ่SMART OIC และจดัท�าแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล

เพือ่เตรยีมความพร้อมด้านทรัพยากรบคุคลให้กับพนกังาน สามารถขับเคลือ่น

ส�านกังานสูก่ารเปลีย่นแปลงได้อย่างเข้มแข็งมปีระสทิธภิาพ และมศีกัยภาพ

ในการปรับตัวให้รับมือได้กับทุกสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อไป (Adaptability) 

โดยระยะเวลาการด�าเนินการ ปี พ.ศ. 2563 - 2566 ดังนั้นแผนการ 

ปรับเปลี่ยนองค์กร (SMART	 OIC	 Transformation	 Roadmap)  

จึงมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของส�านักงานให้มีความแข็งแกร่งจากภายใน 

สู่ภายนอก โดยมี 3 เป้าประสงค์หลัก ประกอบด้วย การเสริมสร้างพื้นฐาน

ภายในให้แข็งแรง	(Strengthen	Internal	Foundation)	การสร้างรูปแบบ

การท�างานใหม่	(Create	New	Ways	of	Working)	และการมุ่งสู่การเป็น

หน่วยงานก�ากับดูแลดิจิทัล	(Toward	Digitised	Regulator)	

  ขณะนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้ติดตามการด�าเนินงานตามแผนการ

ปรับเปลี่ยนองค์กรผ่านกลุ่ม SMART OIC Project Management Office 

(SMART OIC PMO) และให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

เคร่ืองมือ องค์ความรู้ส�าหรับบุคลากร เพื่อยกระดับระบบการติดตาม 

ผลการบรหิารโครงการ และสนบัสนนุการตดิตามผลการด�าเนนิโครงการต่างๆ 

(SMART	OIC	Initiatives)	ภายใต้แผนการปรับเปลี่ยนองค์กร (SMART 

OIC	 Transformation	 Roadmap) ให้แล้วเสร็จตามที่ส�านักงานก�าหนด 

และได้ก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานมีตัวแทนหน่วยงาน	 (Change	 Agent)	

เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารภายใน

ส�านักงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นให้เพื่อนพนักงานมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมปรับเปลี่ยนองค์กร 

การปรบัเปลีย่นวัฒนธรรมองค์กรสู่การท�างานในยุคดจิิทลั 
 การปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองค์กรสูก่ารท�างานในยุคดจิทิลั ได้ด�าเนนิการ 

ต่อเนื่องจากการด�าเนินการศึกษาเพื่อก�าหนดแผนการปรับเปลี่ยนองค์กร 

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ SMART OIC ซ่ึงจากผลการประเมินพบว่า 

ส�านักงาน คปภ. ควรต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท�างาน 

เพื่อยกระดับกระบวนการท�างานภายในให้กระชับและมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน ให้สามารถสอดรับกับแนวโน้มธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  

นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ 

การมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส�าคัญในการ

หล่อหลอมวิธีการท�างาน	 (Ways	 of	 Working) รวมถึงการแสดงออก 

ถึงพฤติกรรมท่ีส�าคัญ	 (Critical	 Behaviors) ของบุคลากร จึงก�าหนด 

ออกมาเป็น Initiatives ท่ีส�าคัญ ดังนั้นเพื่อให้มีแนวทางของกิจกรรม 

ที่ชัดเจน และสอดรับกับการปรับเปลี่ยนองค์กร จึงได้พิจารณาวัตถุประสงค์

และก�าหนดแนวทางการจัดท�าโครงการที่ชัดเจนข้ึน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

จึงได้พิจารณาแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 2 เรื่องคือ การพัฒนารูปแบบ

การท�างานและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรใหม่ฯ (New	ways	of	Working) 

และการปรบัปรุงพฒันากระบวนการท�างานเพือ่รองรับการเป็น SMART OIC  

(Business	 Process	 Improvement) ขณะนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณ 

เพื่อด�าเนินโครงการจากคณะกรรมการ คปภ. เรียบร้อยแล้ว และได้จัดท�า

กรอบและระยะเวลาการด�าเนินการตามแผนต่อไป
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โครงการพัฒนาการบรหิารเชงิกลยุทธ์ของส�านกังาน คปภ. 
(OIC Strategic Management)

  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินโครงการพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์

ของส�านักงาน คปภ. (OIC	 Strategic	 Management) โดยมีสถาบัน

บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา 

โครงการเพื่อจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักงาน คปภ. ระยะกลาง 3 ปี  

(พ.ศ.	2564	-	2568) โดยได้ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ 

ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศทีเ่ก่ียวข้องหรอืส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงาน

ของส�านกังาน คปภ. ประกอบกับการระดมความคดิเห็นจากผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง 

ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้สามารถระบุปัญหา จุดแข็ง และ

จดุอ่อนของธรุกิจประกันภยั เพือ่ให้ได้มาซ่ึงแผนยุทธศาสตร์ส�านกังาน คปภ. 

ที่เหมาะสม ยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

และสอดคล้องกับแผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที่ 4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจน 

เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและความท้าทาย

ใหม่ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ Digital Regulator เพื่อผลักดัน

อุตสาหกรรมประกันภัยไปสู่ยุคดิจิทัล โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ส�านักงาน คปภ. 

เป็นองค์กรชั้นน�า ที่สร้างเสริมระบบประกันภัยให้เข้าถึงโดยง่าย เป็นธรรม 

และยั่งยืน” ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยน : ปรับเปลี่ยนและเพิ่มมิติการก�ากับ

ดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือความเสี่ยงใหม่ 

และสอดคล้องกติกาสากล

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมั่น : สร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังค่านิยม

ด้านการประกันภัยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและกลไกที่เป็นธรรม

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวล�้า : สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยปรับตัว 

ให้ทันกับความก้าวล�้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ระบบนิเวศน ์

ที่เหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็น

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา : พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ 

ความสามารถในการรับความเสี่ยงภัยท่ีสอดคล้องกับภูมิทัศน์ ความเสี่ยง 

(Risk	Landscape)	ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นน�า : บุคลากรมีศักยภาพสูง  

กระบวนการท�างานมีความคล่องตัว และขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูลและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

  ซ่ึงคณะกรรมการ คปภ. มีมติเ ห็นชอบแผนยุทธศาสตร ์

ส�านกังาน คปภ. ระยะ 3 ปี ตามทีส่�านกังาน คปภ. เสนอในการประชุม คปภ.  

ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

การจดัสัมมนาส่ือมวลชน ประจ�าปี 2563 
 ส�านักงาน คปภ. ได้จัดสัมมนาสื่อมวลชน ประจ�าปี 2563 “คปภ.  

สานสายใย พี่น้องชาวสื่อ ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2563  

ณ โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี  

โดยเลขาธิการและคณะผู้บริหารได้ร่วมเสวนาและแถลงผลการด�าเนินงาน  

ภายใต้หัวข ้อ “ทิศทางการก�ากับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยไทย  

หลัง COVID-19 และการขับเคลื่อนประกันภัยในยุค New Normal”  

ซ่ึงเลขาธิการได้กล่าวถึงการด�าเนินงานของส�านักงาน คปภ. ท่ีสอดคล้อง 

ในบริบทของ New normal และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Smart OIC  

เป็นหน่วยงานก�ากับดูแลดิจิทัล และการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนพัฒนา 

การประกันภัย ฉบับที่ 4 นอกจากนี้ คณะผู้บริหารส�านักงาน คปภ. และ

สื่อมวลชนได้ไปร่วมท�ากิจกรรม CSR โดยได้บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภค

บริโภคที่จ�าเป็นให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

ปัญหา/อุปสรรค
  1. การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19)

บริษัทประกันภัยในประเทศไทยหลายบริษัทออกมาตรการให้พนักงาน

ท�างานจากท่ีบ้าน (Work	 from	 Home)	 จึงมีผลท�าให้การติดตาม 

รวมถึงการสอบถามข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการสอบทานรายงานสถิติ 

ธุรกิจประกันภัยต่างๆ เกิดอุปสรรคในข้ันตอนการประสานงานระหว่าง

ส�านักงาน คปภ. กับบริษัทประกันภัย ส่งผลให้บริษัทประกันภัยส่งรายงาน

ล่าช้า หรือไม่สามารถติดต่อบุคลากรของบริษัทที่รับผิดชอบงานดังกล่าวได้ 

  2. ตามมาตรการเว้นระยะห่างของค�าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในส่วนของ 

โครงการอบรมในช่วงดังกล่าว ส่งผลให้ส�านักงาน คปภ. มีความจ�าเป็น

ต้องเลื่อนแผนการจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ ออกไป อาทิ หลักสูตร 

ผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	(Insurance	Supervisory	Curriculum	:	ISC)	 

ประจ�าปี 2563 เป็นต้น

  3. ข ้อมูลด ้านการประกันภัยมีความซับซ ้อนและเช่ือมโยง 

หลายภาคส่วน จึงใช้เวลาในการท�าความเข้าใจและระดมความเห็นในการ

จัดท�าโครงสร้างฐานข้อมูล ซ่ึงการพัฒนาระบบต้องใช้เวลาในการสร้าง 

ความเข้าใจร่วมกับผูพ้ฒันาระบบและผูท่ี้เก่ียวข้อง ตลอดจนอาศยัประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์มากที่สุด

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
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  จากสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบท�าให้

มีผู้ติดเช้ือและเสียชีวิตเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้รัฐบาลได้ยกระดับไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้มีเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น 

ส�านักงาน คปภ. ได้ค�านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งด้านการประกันภัย ด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยได้ประชุมหารือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อ

ก�าหนดมาตรการต่างๆ มาเป็นระยะ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย ประชาชน ภาคธุรกิจประกันภัย และผู้ประกอบการ

ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้

  1. มาตรการบรรเทาผลกระทบส�าหรับประชาชนและผู้ประกอบการ

  2. มาตรการบรรเทาผลกระทบส�าหรับบริษัทประกันภัย 

  3. มาตรการบรรเทาผลกระทบส�าหรับคนกลางประกันภัย 

  4. มาตรการเกี่ยวกับการด�าเนินงานของส�านักงาน คปภ.

  ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดมาตรการด้านต่างๆ ได้ ดังนี้

  1. การประชาสมัพนัธ์ให้ความรูค้วามเข้าใจและสร้างความเชือ่ม่ัน 

ให้กับประชาชน

  ตามที่มีสถานการณ ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไว รัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) เริ่มเกิดขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

และขยายการแพร่ระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว  

ส�านักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

ให้กับประชาชนและผู้เอาประกันภัย จึงได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่น

ให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

  1) ประชาสมัพนัธ์เพือ่ให้ประชาชนมัน่ใจว่า ผลติภณัฑ์ประกันชีวิต  

   ประกันภัยสุขภาพและประกันภัยการเดินทางที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

   ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  

   (COVID-19) รวมถึงให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง 

   จากการแพร ่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรน ่า2019  

   (COVID-19) 

  2) มีการให ้สัมภาษณ์ในรายการทีวี และวิทยุ เพื่อสร ้าง 

   ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเก่ียวกับการท�าประกันภัย 

   ที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

   เช่น รายการรู้ครบจบเรือ่งประกันคุม้ครองยามวิกฤต COVID-19  

   รายการ NBT มีค�าตอบ เกาะติด COVID-19 และส�านักข่าว 

   กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

การออกมาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มาตราการที่ 1 มาตรการบรรเทาผลกระทบส�าหรับประชาชนและผู้ประกอบการ 

มาตรการบรรเทาผลกระทบสำาหรับประชาชน1.1

Strategy 1 Assistance Measures for General Public and Businesses
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  3) ประชาสัมพันธ ์เรื่องการให ้ข ้อมูลท่ีเป ็นเท็จ การทุจริต  

   อาจไม่ได้รับความคุ้มครองจากสัญญาการประกันภัย

  4) ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการเรียกร้อง 

   ค่าสินไหมทดแทนจากการเจ็บป่วยจากโรคติดเช้ือไวรัส 

   โคโรน่า 2019 (COVID-19) 

  5) จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิคเผยแพร ่

   ประเดน็ค�าถาม ค�าตอบ เพือ่ไขข้อสงสยัให้กับประชาชนเก่ียวกับ 

   การท�าประกันภยัท่ีให้ความคุม้ครองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019  

   (COVID-19) ทางเว็บไซต์ www.oic.or.th และสื่อต่างๆ 

  6) น�า ChatBot @oicconnect หรือ “คปภ. รอบรู้” มาใช ้

   ในการตอบข้อสงสัยและให้ความรู ้ กับประชาชนเก่ียวกับ 

   การท�าประกันภัย ท่ี ให ้ความคุ ้มครองโรคติดเ ช้ือไว รัส 

   โคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมทั้งยังจัดให้มีสายด่วน คปภ.  

   1186 ให้บริการตอบข้อสงสัยเก่ียวกับการประกันภัยตลอด  

   24 ชั่วโมง

  2. การส่งเสรมิให้มีการจดัท�าผลติภัณฑ์ประกนัภัยทีใ่ห้ความคุม้ครอง

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะ

  ส�านักงาน คปภ. ได้ส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยจัดท�าผลิตภัณฑ์

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โดยเฉพาะ เพื่อใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงในการช่วยบรรเทา 

ความเดือดร้อนเมือ่เกิดเหตกุารณ์ไม่คาดคิดข้ึนกับประชาชน โดยให้ความเห็นชอบ 

กรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยแบบ Fast track ซ่ึงข้อมูล  

ณ วันที ่30 ธันวาคม 2563 มบีรษิทัประกันภยัขอรบัความเห็นชอบกรมธรรม์

ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

โดยเฉพาะ รวมทั้งสิ้นจ�านวน 34 บริษัท โดยแบ่งเป็น บริษัทประกันชีวิต 

จ�านวน 15 บริษัท และบริษัทประกันวินาศภัย จ�านวน 19 บริษัท และ 

มีบริษัทประกันภัยที่มีการเปิดรับประกันภัยแก่บุคคลท่ัวไป จ�านวน  

21 บริษัท ทั้งนี้ มีการจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครอง 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะ จ�านวนรวมทั้งสิ้น 

9,361,485 กรมธรรม์ มเีบ้ียประกันภยัรับโดยตรง จ�านวน 4,137,593,048 บาท  

และจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว 77,292,363 บาท

  3. การมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ ้มครองโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19)

  ส�านักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย ได้เข้าพบ นายอนุทิน 

ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2563 เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ ้มครอง 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 

รวมทั้งสิ้น 70,000 ฉบับ เบี้ยประกันภัย จ�านวน 7 ล้านบาท โดยมีวงเงิน

ความคุ้มครองรวมท้ังสิ้น 3,500 ล้านบาท ให้ความคุ้มครองบุคลากร 

ทางการแพทย์ในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ โดยมรีะยะเวลาความคุม้ครอง

ตั้งแต่วันที่แจ้งรายช่ือ ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 กรณีเจ็บป่วยด้วย 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรือติดเช้ือไวรัสโคโรน่า  

บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความคุ้มครองทันทีที่ตรวจพบ จ�านวน 

50,000 บาทต่อคน

  4. การมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการป้องกัน

และรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาล

ของรัฐ 

  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารส�านักงาน คปภ.  

ผู้แทนศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)	 

และผู้แทนจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมพิธีมอบห้อง Negative Pressure 

พร้อมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลของรัฐ 

จ�านวน 22 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,585,020.25 บาท	(หนึ่งล้านห้าแสน

แปดหมื่นห้าพันยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) ดังนี้ 

  1) บริจาคเงินสร้างห้องความดันลบ (Negative	 Pressure)	 

   จ�านวน 1 ห้อง ให้กับโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

   เพื่อเป็นถาวรวัตถุท่ีจะคงอยู่และใช้ประโยชน์เพื่อการรักษา 

   พยาบาลประชาชนต่อไป 

  2) ตู้ตรวจเชื้อแบบความดันบวก (Positive	 Pressure) จ�านวน  

   1 ตู้ และตู้ตรวจเชื้อแบบ ความดันลบ (Negative	Pressure)  

   จ�านวน 1 ตู้ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

  3) หน้ากากอนามัย N95 จ�านวน 2,500 ช้ิน/ชุด Protective  

   Cover All จ�านวน 2,000 ชุด/ ชุด Isolation Gown จ�านวน  

   1,000 ชุด/และถุงมือยาง จ�านวน 1,400 กล่อง ส�าหรับบุคลากร 

   ทางการแพทย์ 

  5. การมอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค 

เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

  ส�านักงาน คปภ. ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และคณะนักศึกษา 

Super วปส. รุ่นที่ 1 ได้ร่วมกันบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค  

รวมเป็นจ�านวนเงิน 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร  

ซ่ึงเงินบริจาคนี้จะน�าไปจัดซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์และของใช้ต่างๆ  

ในโรงพยาบาลสนาม หรือศนูย์ห่วงใยคนสาคร ซ่ึงจดัตัง้โดยจงัหวัดสมทุรสาคร 

ส�าหรับใช้เป็นสถานที่ที่ดูแลผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อาการไม่หนัก  

เพือ่ทีจ่ะคดักรองป้องกันไม่ให้ปะปนคนภายนอก ลดความเสีย่งในการสมัผสั 

และเป็นการควบคุมโรคอย่างเต็มระบบ โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ 

มีขนาด 500 เตียง ศูนย ์นี้ตั้งอยู ่ที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  

หน้าจวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
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  6. การผ่อนผันเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัยและอตัราเบีย้ประกนัภัย

  ส�านกังาน คปภ. ได้ออกค�าสัง่นายทะเบียนที ่11/2563 และ 12/2563 

เรื่อง การผ่อนผันเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต/ประกันภัย และอัตรา 

เบี้ยประกันภัย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้บริษัทประกันภัยด�าเนินการดังนี้

  1) ผ ่อนผันการช�าระเ บ้ียประกันภัยและการสิ้นผลบัง คับ 

   ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ครบก�าหนดระยะเวลาผ่อนผัน 

   การช�าระเบี้ยประกันภัย/ผ่อนผันการช�าระเบ้ียประกันภัยของ 

   กรมธรรม ์ประกันภัยสุขภาพหรือกรมธรรม ์ประกันภัย 

   ทีม่คีวามคุ้มครองเดยีวกัน โดยให้บรษิทัขยายระยะเวลาผ่อนผนั 

   ออกไปอีก 60 วันนับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม

  2) สามารถก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส�าหรับผู้เอาประกันภัย 

   โดยตรงกับบริษทัต�า่กว่าอตัราท่ีนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

   ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ�านวนเบ้ียประกันภยั ส�าหรับกรมธรรม์ 

   ประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพ/ 

   การประกันภยัอคัคีภยั และการประกันภยัเบ็ดเตลด็ ทีก่�าหนดไว้ 

   ในรายงานสถิติธุรกิจประกันวินาศภัย โดยต้องเริ่มต้นคุ้มครอง 

   ตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

  3) ยกเว้นดอกเบ้ียกรณทีีก่รมธรรม์สิน้ผลบังคับ หากผูเ้อาประกันภยั 

   ขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของ 

   กรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 6 เดือน

  4) ผ่อนผันการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียในการน�ามูลค่าเวนคืน 

   มาช�าระเบ้ียประกันภัยโดยอัตโนมัติ และการขอกู้ยืมเงิน 

   ตามกรมธรรม์ภายใต้เง่ือนไขท่ัวไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต  

   บริษัทอาจยกเว้นหรือปรับลดดอกเบี้ยให้แก่ผู ้เอาประกันภัย 

   เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

  5) พิจารณาผ่อนผันให้ผู ้เอาประกันภัยช�าระเบ้ียประกันชีวิต 

   ในแต่ละงวดโดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน  

   ในกรณีที่ผู ้เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงงวดการช�าระ 

   เบ้ียประกันชีวิตใดๆ ก็ตาม หรือมีการช�าระเบ้ียประกันชีวิต 

   รายงวดที่น ้อยกว่า 1 ปี โดยไม่ได ้มีการเปลี่ยนแปลง 

   งวดการช�าระเบี้ยประกันชีวิต 

  6) ผ่อนคลายการก�าหนดจ�านวนเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ ภายใต ้

   เง่ือนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยให้มีการปรับเพิ่ม 

   เพดานขั้นสูงของจ�านวนเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ 

  7) ผ่อนผันเงื่อนไขการช�าระเบี้ยประกันภัย โดยให้ผู้เอาประกันภัย 

   สามารถช�าระเบ้ียประกันภัยเป็นรายงวดได้ ส�าหรับการ 

   ประกันภัยอัคคีภัยและการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ก�าหนดไว ้

   ในรายงานสถิติธุรกิจประกันวินาศภัย ซ่ึงผู ้เอาประกันภัย 

   มีการท�าสัญญาหรือมีการช�าระเบี้ยประกันภัยตามสัญญา 

  8) อาจเปลี่ยนระยะเวลาการเร่ิมต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง 

   ของการประกันภัยเดินทางได้ ถ้ามีเหตุจ�าเป็นต้องเลื่อน 

   การเดินทาง ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบ 

   ก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครองเดิม (ประกันวินาศภัย)	

  โดยค�าสั่งฯ ดังกล่าวข้างต้น จะก�าหนดให้มีระยะเวลาผ่อนผัน 

ในมาตรการต่างๆ ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 

เมษายน 2563 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ที่ยังไม่คลี่คลาย ส�านักงาน คปภ. จึงได้ขยายระยะเวลา 

ของมาตรการในค�าสั่ งนายทะเบียนท่ีออกไปแล ้วทั้ งในส ่วนของ 

การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย โดยได้ออกค�าสั่งนายทะเบียน 

ที่ 18/2563 และ 19/2563 เร่ือง ขยายระยะเวลาการผ่อนผันเง่ือนไข 

กรมธรรม์ประกันชีวิต/ประกันภัย และอัตราเบ้ียประกันภัยเพื่อรองรับ

สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

เพื่อขยายระยะเวลาของมาตรการในค�าสั่งนายทะเบียนท่ี 11/2563  

และ 12/2563 จากเดิมก�าหนดระยะเวลาในแต่ละมาตรการไว้ถึงวันที ่ 

30 เมษายน 2563 ขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

และได้ออกค�าสั่งนายทะเบียนที่ 47/2563 และ 48/2563 เร่ือง ขยาย

ระยะเวลาการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต/ประกันภัย และอัตรา

เบี้ยประกันภัย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยขยายระยะเวลาในแต่ละมาตรการ 

ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  ต่อมามีการพบการแพร่ระบาดฯ ระลอกใหม่ ส�านักงาน คปภ.  

จึงได้ขยายระยะเวลาของมาตรการในค�าสั่งนายทะเบียนท่ีออกไปแล้ว  

ทั้งในส่วนของการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย โดยได้ออกค�าสั่ง 

นายทะเบียนที ่73/2563 เรือ่ง ขยายระยะเวลาการผ่อนผนัเง่ือนไขกรมธรรม์

ประกันชีวิต และอัตราเบ้ียประกันภัย เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID-19) โดยขยายระยะเวลา 

ในบางมาตรการออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีสาระส�าคัญ 

ดังนี้

  • บริษัทประกันภัยผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ในกรณี

หนึ่งกรณีใด ดังนี้

  1) ในกรณทีีค่รบก�าหนดระยะเวลาผ่อนผนัการช�าระเบ้ียประกันภยั  

   ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

   บริษัทอาจขยายระยะเวลาผ่อนผันการช�าระเบี้ยประกันภัย 

   ออกไปอีก 60 วันนับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม

  2) ในกรณีท่ีกรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับ ในระหว่างวันที่  

   1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หากผู้เอาประกัน 

   ขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือกลับคืนสู่สถานะเดิม 

   ของกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 6 เดือน บริษัทอาจยกเว้น 

   ดอกเบี้ยในระหว่างนั้น
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  3) ในกรณี ท่ีมีการน�ามูลค ่าเวนคืนมาช�าระเ บ้ียประกันภัย 

โดยอัตโนมัติ หรือมีการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 

2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทอาจยกเว้นหรือปรับลดดอกเบี้ย

ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนด้วยก็ได้

  • ในกรณีที่ผู ้เอาประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงงวดการช�าระ 

เบ้ียประกัน หรือมีการช�าระเบ้ียประกันภัยรายงวดท่ีน้อยกว่า 1 ปี  

โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงงวดการช�าระเบ้ียประกันภัย ในระหว่าง 

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทอาจผ่อนผัน 

ให้ผู ้เอาประกันภัยช�าระเบ้ียประกันภัยในแต่ละงวดโดยไม่คิดดอกเบ้ีย 

เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือนด้วยก็ได้

  นอกจากนี้ ได้ออกค�าสั่งนายทะเบียนท่ี 74/2563 เรื่อง ขยาย

ระยะเวลาการผ่อนผนัเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภยั และอตัราเบ้ียประกันภยั  

เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

  • กรมธรรม ์ประกันภัยสุขภาพหรือกรมธรรม ์ประกันภัย 

ที่มีความคุ้มครองเดียวกัน กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  

กรมธรรม์ประกันภยัอคัคีภยั และกรมธรรม์ประกันภยัเบ็ดเตลด็ ทีค่รบก�าหนด

ระยะเวลาผ่อนผันการช�าระเบ้ียประกันภัย ในระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 

2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทอาจขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไป 

อีก 60 วันนับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม

  • บริษทัอาจผ่อนผนัให้ผูเ้อาประกันภยัสามารถช�าระเบ้ียประกันภยั

เป็นรายงวดได้ ส�าหรับ การประกันภัยอัคคีภัย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

ท่ีก�าหนดไว้ในรายงานสถิติธุรกิจประกันวินาศภัยของส�านักงาน คปภ.  

ซ่ึงผูเ้อาประกันภยัมกีารท�าสญัญา หรอืมกีารช�าระเบ้ียประกันภยัตามสญัญา 

ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  7. การเพิ่มเติมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

  ส�านกังาน คปภ. ได้ออกค�าสัง่นายทะเบียนที ่22/2563 และ 23/2563 

เรื่อง ให้เพิ่มเติมเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่างสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส�าหรับ

บริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยชีวิต 

รวมถึงสัญญาเพิ่มเติม เอกสารแนบท้ายและบันทึกสลักหลัง (ประกันชีวิต)	 

และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ และกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ  

(ประกันวินาศภัย) ท่ีบริษัทได ้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้ออกให้แก่ผู ้เอาประกันภัยก่อนวัน 

ที่มีค�าสั่งนี้และยังคงมีผลใช้บังคับ ให้ถือเสมือนว่ามีข้อความดังต่อไปนี้  

“บริษัทจะไม่ถือว ่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

เป็นโรคที่บริษัทจะยกข้ึนอ้างเพื่อปฏิเสธความรับผิดในระหว่างที่รัฐบาล

มีมาตรการป้องกันลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต ่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง 

หรือมาตรการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโรคดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงกรณีเป็น 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในระหว่างระยะเวลารอคอย 

หรือเป็นมาก่อนท�าสัญญาประกันภัยตามเง่ือนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา 

ประกันภัยน้ี” เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองหากเสียชีวิตหรือ

เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  8. การผ ่อนผันเ ง่ือนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยส�าหรับ 

การประกันภัยรถยนต์

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  

และเง่ือนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยส�าหรับการประกันภัยรถยนต์  

(ฉบับที่	5) พ.ศ. 2563 และประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขในการเก็บเบ้ียประกันภัยส�าหรับการประกันภัยรถยนต์	 (ฉบับที่	 7)	 

พ.ศ. 2563 โดยผ่อนผันเง่ือนไขให้บริษัทประกันภัยสามารถเรียกเก็บ 

เบี้ยประกันภัยได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับ 

หรือเร่ิมต้นคุ ้มครอง ส�าหรับการท�าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

ทกุประเภท ทีอ่ยู่ในกลุม่ 3 - 5 ซ่ึงจะท�าให้บริษทัประกันภยัสามารถผ่อนผนัให้ 

ผู้เอาประกันภัยผ่อนช�าระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ และค�าสั่งฯ ดังกล่าว 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  นอกจากนี้ ได้มีการออกค�าสั่งนายทะเบียนท่ี 27/2563 เรื่อง  

ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และค�าสั่งนายทะเบียนที่ 52/2563 

เร่ือง ขยายระยะเวลาการให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภยั โดยผ่อนผนั 

ให้บริษัทประกันภัยสามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 180 วัน  

นับแต่วันท่ีสัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเร่ิมต้นคุ้มครอง ส�าหรับ 

ผูเ้อาประกันภยัซ่ึงมใิช่ผูป้ระกอบการธรุกิจท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการขนส่ง 

ที่มีการท�าประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้นรถยนต์นั่งในกลุ่ม 1 - 2 

โดยให้บริษัทออกเอกสารแนบท้ายการผ่อนช�าระเบี้ยประกันภัยตามแบบ 

และข้อความทีน่ายทะเบียนก�าหนด และค�าสัง่ฯ ดังกล่าว มผีลใช้บังคบัต้ังแต่

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  ต่อมา มีการพบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บเบ้ียประกันภัยส�าหรับการประกันภัยรถยนต์ 

(ฉบับที่	 8) พ.ศ. 2563 โดยผ่อนผันเง่ือนไขให้บริษัทประกันภัยสามารถ 

เรียกเก็บเบ้ียประกันภัยได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่สัญญาประกันภัย 

มีผลใช้บังคับหรือเริ่มต้นคุ ้มครอง ส�าหรับการท�าประกันภัยรถยนต ์

ภาคสมัครใจทุกประเภทที่อยู่ในกลุ่ม 3 - 5 ซ่ึงจะท�าให้บริษัทประกันภัย

สามารถผ่อนผันให้ผู้เอาประกันภัย ผ่อนช�าระค่าเบ้ียประกันภัยรถยนต์ได้ 

และค�าสั่งฯ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564  

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
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  9. การผ่อนผันเง่ือนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม ์

ประกนัภัยรถยนต์ โดยให้บรษัิทสามารถเสนอขายและออกกรมธรรม์ประกนัภัย 

ระยะสั้นต�่ากว่า 1 ปี (รายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส) และระยะยาว 

เกินกว่า 1 ปี

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกค�าสั่งนายทะเบียนท่ี 31/2563 เร่ือง  

ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภยั และพกัิดอตัราเบ้ียประกันภยัรถยนต์ 

แบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือระยะยาว เพื่อรองรับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สามารถ

สรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้ 

  • กรณีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยต�่ากว่า  

   1 ปี อนุญาตให้บริษัทสามารถรับประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท 

   เป็นแบบรายวัน รายเดือน หรือรายไตรมาสได้ โดยค�านวณ 

   เบ้ียประกันภัยให้สอดคล้องกับข้อ 11.8 การประกันภัย 

   ไม่เต็มปีของพิกัดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ ตามค�าสั่ง 

   นายทะเบียนที่ 10/2563 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ 

   ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัย 

   รถยนต์ กรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์รวมการคุม้ครองผูป้ระสบภยั 

   จากรถ เอกสารประกอบเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  

   และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์  

   2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระส�าหรับผู้เอาประกันภัย  

   และให้บริษัทสามารถปรับใช้เบ้ียประกันภัยให้เหมาะสมกับ 

   ผูเ้อาประกันภยัแต่ละรายโดยไม่มอีปุสรรคในการใช้เบ้ียประกันภยั 

   ตามพิกัดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ จึงก�าหนดทางเลือกให ้

   บริษัทสามารถคิดเบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวันได้

  • กรณีกรมธรรม์ประกันภัยระยะยาวเกินกว่า 1 ปี ส�าหรับ 

   การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ได้จัดท�าร่างกรมธรรม์ 

   ประกันภยัรถยนต์ระยะยาวทีม่รีะยะเวลาเอาประกันภยัเกินกว่า  

   1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี โดยให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับกรมธรรม์ 

   ประกันภัยท่ีมีระยะเวลา 1 ปี แต่การก�าหนดเบ้ียประกันภัย 

   จะใช้เบ้ียประกันภัยพื้นฐานเดียวกันตลอดระยะเวลาคุ้มครอง  

   โดยในปีท่ี 2 ให้ใช้อัตราเบ้ียประกันภัยพื้นฐานในอัตรา 

   ร้อยละ 95 ของ เบี้ยประกันภัยพื้นฐานปีที่ 1 และในปีที่ 3  

   ให้ใช้อัตราเบ้ียประกันภัยพื้นฐานในอัตราร้อยละ 85 ของ 

   เบ้ียประกันภัยพื้นฐานปีที่ 1 โดยให้ยกเว้นเง่ือนไขการให ้

   ส่วนลด-ส่วนเพิ่มประกันภัยประวัติดี-ไม่ดีรายปี	 (เนื่องจาก 

	 	 	 เป็นการประกันภัยระยะยาวโดยในปีที่	 2	 และ	 3	 ไม่ถือเป็น 

	 	 	 การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย)	เงื่อนไขการให้ส่วนลดรถยนต์  

   ป้ายแดง	 (เนื่องจากระยะเวลาคุ้มครองเกินกว่าระยะเวลาของ 

	 	 	 รถป้ายแดง) และให้มีการปรับเง่ือนไขการให้ส่วนลดกลุ ่ม 

   เฉพาะกรณีผู้เอาประกันภัยที่ท�าประกันภัยกับบริษัทประกันภัย 

   เดียวกันต้ังแต่ 3 คันข้ึนไป (เพื่อลดภาระบริษัทประกันภัย)  

   แต่ส�าหรบัส่วนลดประกันภยัอืน่ๆ ยังเป็นไปตามปกติ ซ่ึงรูปแบบ 

   ดงักล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับกรมธรรม์ประกันภยัระยะยาว 

   ที่นายทะเบียนเคยให้ความเห็นชอบแก่บริษัทแล้ว 

  • ส�าหรับการประกันภัยรถภาคบังคับ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการท�า 

   ประกันภยัให้มคีวามเหมาะสมกับความเสีย่งภยัของผูเ้อาประกันภยั 

   แต่ละราย ให้บริษทัสามารถก�าหนดระยะเวลาประกันภยัต�า่กว่า  

   1 ปี หรือเกินกว่า 1 ปีได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี โดยให้ใช้อัตรา 

   เบี้ยประกันภัยแบบเฉลี่ยรายวัน

  10. การเพิ่มเติมเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับบริษัท 

ประกันวินาศภัย

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกค�าสั่งนายทะเบียนที่ 37/2563 เรื่อง  

ให ้เพิ่มเติมเ ง่ือนไขในกรมธรรม ์ประกันภัยในระหว ่างสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส�าหรับ 

บริษัทประกันวินาศภัย โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดท่ีบริษัท 

ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือได้ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

ก่อนวันท่ีมีค�าสั่งนี้มีผลใช้บังคับให้ถือเสมือนว่ามีข ้อความดังต่อไปนี้  

“ในกรณีที่มีความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก 

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทประกันภัยอาจพิจารณายกเลิก 

ความคุ้มครองบางส่วน ลดจ�านวนเงินเอาประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลง

แผนการประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ี ตามการเปล่ียนแปลง

ความเสีย่งภัยเพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของผู้เอาประกนัภัยแต่ละราย  

ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกนัภัยและบรษิทั ซึง่ไม่กระทบ

กบัแบบ ข้อความ และอัตราเบีย้ประกนัภัยทีน่ายทะเบยีนให้ความเหน็ชอบ 

โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตามส่วนที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้แก ่

ผู้เอาประกนัภัย” และค�าสัง่ฯ ดงักล่าว มผีลใช้บังคับต้ังแต่วันที ่5 พฤษภาคม 

2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  ต่อมามีการพบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ส�านักงาน คปภ. จึงได้ออกค�าสั่งนายทะเบียนที่ 75/2563 

เรื่อง ขยายระยะเวลาให้เพิ่มเติมเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกันภัยในระหว่าง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ส�าหรับบริษทัประกันวินาศภยั โดยให้กรมธรรม์ประกันภยัทางทะเลและขนส่ง  

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่บริษัทได้รับ 

ความเห็นชอบจากนายทะเบียน หรือได้ออกให้แก่ผู ้ เอาประกันภัย 

ก่อนวันที่ค�าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือเสมือนว่ามีข ้อความดังต่อไปนี้  

90 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
รายงานประจำาปี 2563



“ในกรณีที่มีความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจาก 

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทประกันภัยอาจพิจารณายกเลิก 

ความคุ้มครองบางส่วน ลดจ�านวนเงินเอาประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลง

แผนการประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีตามการเปล่ียนแปลง

ความเสีย่งภัยเพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของผู้เอาประกนัภัยแต่ละราย  

ทัง้น้ี ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกนัภัยและบรษัิท ซึง่ไม่กระทบ

กบัแบบ ข้อความ และอัตราเบีย้ประกนัภัยที ่นายทะเบยีนให้ความเหน็ชอบ 

โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตามส่วนที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองให้แก่  

ผู้เอาประกันภัย” และค�าสั่งฯ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  11. การเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองส�าหรับการต่ออายุกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์

  ส�านกังาน คปภ. ได้ออกค�าสัง่นายทะเบียนที ่38/2563 เรือ่ง มาตรการ

ให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในการท�าประกันภัยรถยนต์ เพื่อรองรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

สามารถสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

  • เพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผู ้เอาประกันภัย  

   ในการต่ออายุการประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทในปีถัดไป  

   จงึอนญุาตให้บรษิทัประกันภยัสามารถให้ส่วนลดเบ้ียประกันภยั 

   ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ท่ีมีการต่ออายุกับบริษัท 

   เป็นส่วนลดอืน่ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 40 ของเบีย้ประกันภยัสทุธ ิ

   ในปีที่ต่ออายุ

  • บรษิทัอาจขยายระยะเวลาการรับประกันภยั ส�าหรับการประกันภยั 

   รถยนต์ทุกประเภทที่ยังมีผลคุ้มครองได้ตั้งแต่ 30 วัน แต่ไม่เกิน  

   90 วัน โดยไม่เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

  • ผู้เอาประกันภัยและบริษัทอาจตกลงลด หรือเปลี่ยนแปลง 

   ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ท้ังหมด หรือ 

   บางส่วนตามการเปลีย่นแปลงความเสีย่งภยัเพือ่ให้เหมาะสมกับ 

   สถานการณ์การใช้รถยนต์ของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้  

   โดยบริษทัจะคืนเบ้ียประกันภยัตามส่วนท่ียังไม่ได้รบัความคุม้ครอง 

   ให้แก่ผู้เอาประกันภัย

  โดยค�าสั่งฯ ดังกล่าวข้างต้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 

2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  ต่อมาเมื่อพบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ส�านักงาน คปภ. จึงได้ออกค�าสั่งนายทะเบียนที่ 76/2563 

เรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยในการท�า

ประกันภัยรถยนต์ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สามารถสรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

  • บรษิทัอาจขยายระยะเวลาการรับประกันภยั ส�าหรับการประกันภยั 

   รถยนต์ทุกประเภทที่ยังมีผลคุ้มครองได้ตั้งแต่ 30 วัน แต่ไม่เกิน  

   90 วัน โดยไม่เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

  • ผู้เอาประกันภัยและบริษัทอาจตกลงลด หรือเปลี่ยนแปลง 

   ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด หรือ 

   บางส่วนตามการเปลีย่นแปลงความเสีย่งภยัเพือ่ให้เหมาะสมกับ 

   สถานการณ์การใช้รถยนต์ของผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้  

   โดยบริษทัจะคนืเบีย้ประกันภยัตามส่วนทียั่งไม่ได้รบัความคุม้ครอง 

   ให้แก่ผู้เอาประกันภัย

  โดยค�าสั่งฯ ดังกล่าวข้างต้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  12. การตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อคุ ้มครองสิทธิประโยชน์

ประชาชนด้านการประกันภัย 

  ส�านักงาน คปภ. ได้จัดต้ังคณะท�างานเฉพาะกิจเพื่อคุ้มครอง 

สิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อท�างานบูรณาการ 

ระหว่างส�านักงาน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก�าหนดมาตรการ

คุม้ครองผูบ้ริโภคทีเ่หมาะสม พจิารณาเสนอความเห็น ตรวจสอบข้อเทจ็จริง

และข้อร้องเรียนเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

ด้านการประกันภยัแก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยได้มกีารประชุมคณะท�างานดังกล่าวข้ึน  

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติก�าหนดมาตรการดังนี้

  มาตรการที่ 1 ให ้มีการบูรณาการการตรวจสอบและแก ้ไข

ปัญหาร้องเรียนในประเด็นท่ีเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและ  

ส่วนภูมิภาคได้รับตามระเบียบส�านักงานคณะกรรมก�ากับและส่งเสริม 

การประกอบธรุกิจประกันภยัว่าด้วยการพจิารณาข้อร้องเรยีนและด�าเนนิการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. 2552 โดยหากเป็นกรณ ี

ทีไ่ม่สามารถเจรจาหาข้อยุตไิด้ให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีส่งเรือ่งร้องเรยีนดงักล่าว

พร้อมสรปุประเดน็ปัญหาทีไ่ม่สามารถเจรจาหาข้อยุติได้ มายังฝ่ายเลขานกุาร

คณะท�างานฯ เพื่อรวบรวมและน�าเสนอที่ประชุมคณะท�างานเฉพาะกิจฯ 

พิจารณาให้ความเห็น เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานเจ้าหน้าที่น�าไปประกอบ

การพิจารณาข้อร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมต่อไป

  มาตรการที่ 2 ก�าหนดรายช่ือผู ้ประสานงานและแก้ไขปัญหา 

เรื่องร้องเรียนผ่านระบบทางด่วนประกันภัย ทั้งในส่วนของส�านักงาน คปภ. 

และบริษัทประกันภัย ให้เป็นผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรมธรรม์

ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นการเฉพาะ
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  มาตรการที่ 3 ก� าหนดพนักงานเจ ้ าหน ้ าที่ เพื่ อ รับ ผิดชอบ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นการเฉพาะ โดยมอบหมายพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบข้อร้องเรียนดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ 

การพจิารณาเป็นไปด้วยความรวดเรว็และเป็นธรรม ตลอดจนสามารถติดตาม

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนได้รวดเร็วขึ้น

  ทั้งนี้ จากสถิติการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

ที่ให้ความคุ้มครองโรค ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของ

ส�านักงาน คปภ. ทั่วประเทศ ข้อร้องเรียนที่ได้รับมากที่สุด คือ ซื้อประกัน

และจ่ายเบี้ยประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แล้ว

ยังไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท รองลงมาคือ ซื้อประกันและจ่าย

เบี้ยประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แล้วยังไม่ได้รับ

การตอบกลับหรือข้อความยืนยันจากบริษัทประกันภัย และผู้เอาประกันภัย

ระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง อาทิ ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อผู้รับผลประโยชน์ และ

ระยะเวลาเอาประกันภัย 

มาตรการบรรเทาผลกระทบสำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการขนส่ง
Assistance Measures for Tour and Transport Business Operators1.2

  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ท�าให้ผู้ประกอบการท่องเท่ียว และผู้ประกอบการขนส่ง  

ต้องประสบปัญหาเก่ียวกับนักท ่องเที่ยวที่มีการยกเลิกการเดินทาง 

เป็นจ�านวนมาก รวมถึงการลดจ�านวนเที่ยวของการขนส่งสินค้าลงด้วย  

ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเท่ียวและภาคธุรกิจขนส่งท่ีต้องลดจ�านวน

เที่ยววิ่งหรือหยุดวิ่ง ส�านักงาน คปภ. จึงก�าหนดมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้ 

  1. การแจ้งหยุดการใช้รถ

  ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจท่ียังมผีลบังคบั กรณี

รถยนต์ที่เอาประกันภัยนั้นไม่ได้มีการใช้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป 

ผู้ประกอบการฯ สามารถแจ้งหยุดการใช้รถได้ โดยบริษัทผู้รับประกันภัย  

จะคืนเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลาที่หยุดให้แก่ผู้ประกอบการฯ หรือ 

ผู้ประกอบการฯ สามารถตกลงกับบรษิทัผูร้บัประกันภยัเพือ่น�าเบ้ียประกันภยั 

ทีไ่ด้รบัคนืมาขยายระยะเวลาเอาประกันภยัได้ ซ่ึงในส่วนนีไ้ม่ต้องมกีารแก้ไข

ค�าสั่งนายทะเบียนแต่อย่างใด เนื่องจากค�าสั่งเดิม	 (ค�าสั่งนายทะเบียนที	่

10/2563	เรือ่ง	ให้ใช้แบบ	ข้อความกรมธรรม์ประกันภยัคุ้มครองผูป้ระสบภยั 

จากรถ	กรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์	กรมธรรม์ประกันรถยนต์รวมการคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ	เอกสารประกอบ	เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย	 

และพิกัดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์)	 สามารถด�าเนินการได้อยู่แล้ว  

แต่ผูเ้อาประกันภยัท่ีเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจท่องเทีย่วและผูป้ระกอบการขนส่ง 

อาจยังไม่รู้ จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เอาประกันภัยได้รับทราบ

  2. การก�าหนดอัตราเบีย้ประกนัภัย (ส่วนลด) ส�าหรบัผู้เอาประกนัภัย 

โดยตรงกับบริษัท 

  ให้บริษัทพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยอาจให้ส่วนลดอัตรา 

เบ้ียประกันภยัส�าหรบัผูป้ระกอบการธรุกิจท่องเทีย่วและผูป้ระกอบการขนส่ง 

ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 30 ของจ�านวนเบี้ยประกันภัยส�าหรับการประกันภัย

รถยนต์ทุกประเภทส�าหรับการท�าสัญญากับบริษัทประกันภัย ในระหว่าง

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยออกค�าสั่ง 

นายทะเบียนที่ 20/2563 เร่ือง ก�าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยส�าหรับ 

ผู้เอาประกันภัยโดยตรงกับบริษัทเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และค�าสั่งนายทะเบียนที่  

49/2563 เร่ือง ขยายระยะเวลาการก�าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยส�าหรับ  

ผูเ้อาประกันภยัโดยตรงกับบริษทัเพือ่รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  3. การผ่อนผันให้แบ่งช�าระเบี้ยประกันภัยรถยนต์เป็นรายงวด

  ให้บรษิทัพจิารณาให้ความช่วยเหลอื โดยอาจผ่อนผนัให้ผูป้ระกอบการ 

ธุรกิจท่องเท่ียวและผู้ประกอบการขนส่ง แบ่งช�าระเบ้ียประกันภัยรถยนต์

เป็นรายงวดได้ไม่เกิน 6 งวด ส�าหรับผู้ประกอบการฯ ท่ีมีการท�าสัญญา

ประกันภัยนับแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้มีการ 

ออกประกาศ คปภ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ 

เบี้ยประกันภัยส�าหรับการประกันภัยรถยนต์ (ฉบับที่	6)	พ.ศ. 2563 และ 

ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 51/2563 เรื่องขยายระยะเวลาการให้ใช้แบบ ข้อความ
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กรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบ้ียประกันภัย โดยบริษัทอาจผ่อนผันให้ 

ผูเ้อาประกันภยัท่ีเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจท่องเทีย่วและผูป้ระกอบการขนส่ง 

สามารถช�าระเบ้ียประกันภัยรถยนต์เป็นรายงวดได้ โดยไม่ต้องน�าข้อความ  

“ห้ามรับช�าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ” ในข้อบังคับท่ัวไปของพิกัดอัตรา 

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทมาใช้บังคับ และในกรณีที่มีการผ่อนผันให้ 

ผูเ้อาประกันภยัช�าระเบ้ียประกันภยัรถยนต์เป็นรายงวด ให้บริษทัออกเอกสาร

แนบท้ายการช�าระเบ้ียประกันภัยแบบรายงวด กรณีผู้เอาประกันภัยเป็น 

ผู้ประกอบการธรุกิจท่องเทีย่วและผูป้ระกอบการขนส่ง (ใช้ส�าหรบัการประกันภยั 

รถยนต์ทุกประเภท) แก่ผู ้เอาประกันภัย โดยค�าสั่งฯ ดังกล่าวข้างต้น  

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  ต่อมามีการพบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ส�านักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บเบ้ียประกันภัยส�าหรับการประกันภัยรถยนต์ 

(ฉบับที่	8) พ.ศ. 2563 และค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 4/2564 เรื่องขยายระยะ

เวลาการให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย 

โดยบรษิทัอาจผ่อนผนัให้ผูเ้อาประกันภยัท่ีเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจท่องเทีย่ว

และผูป้ระกอบการขนส่ง สามารถช�าระเบ้ียประกันภยัรถยนต์เป็นรายงวดได้

ส�าหรับการท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  4. การระงับความคุ้มครองชั่วคราวตามกรมธรรม์ประกันภัย 

อุบัติเหตุเดินทางส�าหรับธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกค�าสั่งนายทะเบียนที่ 50/2563 เรื่อง ขยาย

ระยะเวลาการระงับความคุม้ครองช่ัวคราวตามกรมธรรม์ประกันภยัอบุตัเิหตุ

เดินทาง ส�าหรับธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยไม่เรียกเก็บเบี้ยประกันภัย

เพิ่มเติมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 

2019 (COVID-19) โดยก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

ท่ีท�าประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายก�าหนดไว้แล้ว แต่ม ี

เหตุจ�าเป็นต้องหยุดประกอบธุรกิจเป็นการช่ัวคราว อนัเนือ่งมาจากการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สามารถแจ้งความประสงค์

ไปยังบริษัทประกันภัย เพื่อขอระงับความคุ้มครองช่ัวคราวตามกรมธรรม์

ประกันภัยนี้ได้ระหว่างที่หยุดประกอบธุรกิจ แต่ให้ระงับความคุ้มครอง

ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้นได้ไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และให้

บริษัทประกันภัยท่ีได้รับแจ้งท�าการเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดความคุ้มครอง 

ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์

ประกันภยัออกไปตามระยะเวลาทีม่กีารระงับความคุม้ครอง และไม่เรียกเก็บ 

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

  ต่อมามกีารพบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ส�านักงาน คปภ. จึงได้ออกค�าสั่งนายทะเบียนที่ 77/2563  

เร่ือง ขยายระยะเวลาการระงับความคุ้มครองช่ัวคราวตามกรมธรรม ์

ประกันภัยอุ บัติ เหตุเดินทาง ส�าหรับธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก ์  

โดยไม่เรยีกเก็บเบ้ียประกันภยัเพิม่เติมเพือ่รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีผลใช้บังคับต้ังแต ่

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

  • กรมธรรม์ประกันภยัอบัุตเิหตเุดนิทางส�าหรบัธรุกิจน�าเทีย่วและ 

   มคัคุเทศก์ หมายความว่า กรมธรรม์ประกันภยัทีใ่ห้ความคุม้ครอง 

   ความสูญเสียหรือความบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุของนักท่องเท่ียว  

   มัคคุเทศก์ หรือผู้น�าเที่ยวในระหว่างการเดินทางไปท่องเท่ียว 

   หรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ 

   น�าเทีย่วและมคัคุเทศก์ หรือกรมธรรม์ประกันภยัท่ีมคีวามคุ้มครอง 

   เดียวกัน

  • ก�าหนดให้ผูป้ระกอบธุรกิจน�าเท่ียวและมคัคเุทศก์ทีท่�าประกันภยั 

   เพือ่ให้ความคุ้มครองตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้แล้ว แต่มเีหตจุ�าเป็น 

   ต้องหยุดประกอบธุรกิจเป็นการช่ัวคราว อันเนื่องมาจากการ 

   แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

   สามารถแจ้งความประสงค์ไปยังบริษัทประกันภัย เพื่อขอระงับ 

   ความคุ้มครองช่ัวคราวตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ีได้ระหว่างที ่

   หยุดประกอบธุรกิจ แต่ให้ระงับความคุ้มครองตามกรมธรรม ์

   ประกันภัยนั้นได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และให้บริษัท 

   ประกันภยัทีไ่ด้รบัแจ้งท�าการเปลีย่นแปลงวนัสิน้สดุความคุ้มครอง 

   ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 

   ของกรมธรรม์ประกันภัยออกไปตามระยะเวลาท่ีมีการระงับ 

   ความคุ้มครอง และไม่เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม 

  5. การจดัท�ากรมธรรม์คุม้ครองโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-19) 

ส�าหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

  ส�านักงาน คปภ. ได้รับการประสานจากส�านักงานเลขาธิการ  

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19	 (ศบค.)	 เพื่อขอให้น�าการประกันภัย 

เข้าไปรองรบัมาตรการของ ศบค. ทีไ่ด้ก�าหนดให้ชาวต่างชาตบิางกลุม่สามารถ

เดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ และส�านักงาน คปภ. จึงได้จัดท�ากรมธรรม์

คุ้มครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส�าหรับชาวต่างชาติท่ีจะ 

เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและสามารถสรุปความคุ้มครองได้ ดังนี้

1. กรณีเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัส   

  โคโรน่า (COVID-19)

  (จ่ายตามจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ)

2. การรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

  (COVID-19)

  (จ่ายตามจรงิ	แต่ไม่เกินจ�านวนเงินเอาประกันภยัทีร่ะบ)ุ

3,200,000 บาท

3,200,000 บาท

ความคุ้มครอง จ�านวนเงิน
เอาประกันภัย
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  และ ก�าหนดเบี้ยประกันภัยตามระดับความเสี่ยงของประเทศต้นทางและระยะเวลาคุ้มครอง ดังนี้

  หมายเหตุ: 1. เบี้ยประกันภัยนี้รวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว

               2. อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 32 บาท

ประเทศต้นทาง

เบี้ยประกันภัย (บาท)

ระยะเวลาคุ้มครอง

ไม่เกิน 30 วัน ไม่เกิน 60 วัน ไม่เกิน 90 วัน ไม่เกิน 180 วัน ไม่เกิน 1 ปี

  ประเทศความเสี่ยงต�่า  1,600 2,880  3,840  7,680  14,400

  ประเทศความเสี่ยงปานกลาง  2,560  4,480  6,400  12,160  23,040

  ประเทศความเสี่ยงสูง  4,800  8,640  12,160  23,040  43,200

มาตราการที่ 2 มาตรการบรรเทาผลกระทบส�าหรับบริษัทประกันภัย 

การส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย
Strengthening the insurance business sector and building confidence 
in the insurance system

2.1

  ส�านักงาน คปภ. ได้ก�าหนดให้ภาคธุรกิจประกันภัยด�าเนินการ 

จัดท�า stress test เพื่อทดสอบปัจจัยมหภาค การเคลมจากการเสียชีวิต  

และการเจบ็ป่วยของลกูค้าบริษทัประกันชวิีตและบรษิทัประกันวินาศภยั เพือ่

เตรยีมมาตรการรองรับหากสถานการณ์การมคีวามรนุแรง ซ่ึงมผีลการทดสอบ 

ดังนี้ 

  1. เมื่อก�าหนดให้อัตราเสียชีวิตและอัตราการเจ็บป่วยเพิ่มสูงข้ึน 

ธรุกิจประกันภยัในภาพรวม มอีตัราส่วนความเพยีงพอของเงินกองทนุ (CAR) 

ลดลงจากสถานการณ์ปกติ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตและบริษัท

ประกันวินาศภัยทุกแห่ง มี CAR สูงกว่าระดับที่กฎหมายก�าหนด (100%) 

และสูงกว่าระดับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนส�าหรับการก�ากับ

ดูแล	(Supervisory	CAR)	(120%) ทั้งนี้ ตามประกาศ คปภ. ว่าด้วยการ

ด�ารงเงินกองทนุของบริษทัประกันชีวิตและบรษิทัประกันวินาศภยั ท่ีก�าหนดให้

บริษัทมี Supervisory CAR ไม่ต�่ากว่า 120% ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยธุรกิจประกันชีวิตมี CAR เฉลี่ยลดลง 

ประมาณร้อยละ 30 จากสถานการณ์ปกติ (จากร้อยละ	282.74	เป็นร้อยละ	 

252.53)	และธุรกิจประกันวินาศภัยมี	CAR	เฉลี่ยลดลง	ประมาณร้อยละ	21	 

จากสถานการณ์ปกติ	(จากร้อยละ	400.10	เป็นร้อยละ	379.51)	

  2. เมื่อทดสอบผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัจจัยเสี่ยงมหภาค 

เพิ่มเติมจาก (1) ธุรกิจประกันภัยในภาพรวมมี CAR ลดลง มีเพียง 

บริษัทประกันชีวิตขนาดเล็กเพียง 2 แห่งเท่านั้นที่มี CAR ต�่ากว่าระดับ 

ที่กฎหมายก�าหนด (100%) และต�่ากว่า Supervisory CAR (120%)  

โดยธุรกิจประกันชีวิตมี CAR เฉลี่ยลดลง ประมาณ ร้อยละ 70	(จากร้อยละ	 

252.53	เป็นร้อยละ	182.94)	และธุรกิจประกันวินาศภัยมี CAR เฉลี่ยลดลง  

ประมาณร้อยละ 4 (จากร้อยละ	379.51	เป็นร้อยละ	375.16)

Strategy 2 Assistance Measures for Insurance Companies
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การปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำาที่ใช้ในการคำานวณอัตราเบี้ยประกันภัย
Adjustment of Minimum Interest Rate for Insurance Premium Rate Calculation2.3

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกค�าสั่งนายทะเบียน 21/2563 เรื่อง แก้ไข

หลกัเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ประกันภยั และอตัราเบ้ียประกันภยั เพือ่ช่วยเหลอืภาคอตุสาหกรรม

ประกันภัย โดยการออกค�าสั่งให้บริษัทประกันชีวิตปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย 

ข้ันต�า่ทีใ่ช้ในการค�านวณอตัราเบ้ียประกันภยั จากเดมิก�าหนดท่ีอตัรามากกว่า

หรอืเท่ากับร้อยละ 2 เป็นมากกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 1 เพือ่รองรบัผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

และสภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่า ทั้งนี้ การออกค�าสั่งดังกล่าวเป็นการปรับปรุง

ข้อความจากค�าสั่งนายทะเบียนและประกาศ นายทะเบียนฉบับเดิมที่ใช้อยู่

ในปัจจุบันจ�านวน 8 ฉบับ 

การศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และศึกษารูปแบบการดำาเนินธุรกิจ และทิศทางและรูปแบบ
การกำากับดูแล ตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม
Study of Impact of Thai Insurance Business from COVID-19 Pandemic, Study of Business Practices, 
Regulatory Direction and Governance Model, and Promotion of  appropriate Insurance Business

2.2

  จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดฯ ไปทั่วโลก รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ได้มีการเพิ่มระดับ

ความเข้มข้นของมาตรการป้องกัน ตั้งแต่การเว้นระยะห่างทางสังคม 

ไปจนถึงการปิดประเทศ มาตรการเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการชะงักของอุปสงค ์

การบริโภค และอุปทานในภาคการผลิตและการให้บริการ ซึ่งอุตสาหกรรม 

การประกันภยัก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการดงักล่าวด้วยเช่นกัน เนือ่งจาก 

การลดการเดินทางท�าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป รวมถึงมาตรการ

ดังกล่าว ยังส่งผลให้คนจ�านวนมากต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท�างาน 

จากบ้าน เพือ่หลกีเลีย่งการระบาดของโรค หลายคนจงึปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

การจบัจ่ายใช้สอย หันมาใช้ธรุกิจบริการดจิทิลัมากข้ึน การซ้ือสนิค้าและบรกิาร

ต่างๆ ผ่านแอปพลเิคชันท�าได้ง่ายและรวดเรว็มากย่ิงข้ึน และผูป้ระกอบการ

ก็เพิ่มการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้มากขึ้นด้วย ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี

ที่จะท�าให้ธุรกิจบริการเติบโตไปในทิศทางของดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

  ส�านกังาน คปภ. ได้เลง็เห็นความจ�าเป็นในการศกึษาความเป็นไปได้ 

ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินธุรกิจภายหลังจากสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) จงึได้ด�าเนนิโครงการ

ศึกษาผลกระทบของธุรกิจประกันภัยไทย จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การด�าเนินธุรกิจ (Business	Model	Transformation)	และจัดท�ากรอบ

แนวทางรูปแบบการก�ากับดูแล และส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม 

และเอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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การจัดทำาแนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำาแผนการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำาหรับการรับมือ
เหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ของบริษัทประกันภัย
Formulation of Guideline on Business Continuity Plan to Cope with COVID-19 Pandemic of the Insurance 
Companies

2.4

  แนวปฏิบัติดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป ็นแนวทางให้แก ่

ภาคธุรกิจไปปรับใช้ในการทบทวน และจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ 

อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์

แต่ละระดบั โดยจะได้มกีารยกตวัอย่างข้อก�าหนดท่ีบรษิทัควรให้ความส�าคัญ  

เช่น การก�าหนดระบบงานที่ส�าคัญ กระบวนการให้บริการลูกค้า และ

การจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการก�าหนดให้บริษัท แจ้งมายัง

ส�านักงาน คปภ. หากระบบงานบริการที่ส�าคัญ มีการหยุดให้บริการ 

เกินกว่าระยะเวลาหยุดด�าเนินงานที่ยอมรับได้ ท่ีบริษัทได้ก�าหนดไว้  

และส่งผลกระทบต่อการให้บรกิารผูเ้อาประกันภยั และผูม้ส่ีวนได้เสยีกับบรษิทั

อย่างมีนัยส�าคัญ ผ่านช่องทาง E-mail : CG@oic.or.th หรือทางโทรศัพท์ 

ของสายพัฒนามาตรฐานการก�ากับ

การคำานวณเงินกองทุนและการกำาหนดค่าความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
Capital Calculation and Risk Value Determination of Insurance Companies

การผ่อนผันการนำาส่งรายงานการดำารงเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย
Relaxation of Submission of Reports on Capital Maintenance of Insurance 
Companies

2.5

2.6

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ คปภ. เร่ือง ก�าหนดประเภท 

และชนิดของเงินกองทุน รวมท้ังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

ในการค�านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย  

(ฉบับที่	 2) พ.ศ. 2563 โดยการก�าหนดค่าความเสี่ยงส�าหรับการลงทุน 

ในกองทุนเสริมสภาพคล่อง เพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาด

ตราสารหนีภ้าคเอกชนของบริษทัประกันภยั ได้แก่ การก�าหนดค่าความเสีย่ง 

  ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขในการจัดท�ารายงานการด�ารงเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/

วินาศภัย พ.ศ. 2563 ก�าหนดให้บริษัทประกันภัยด�าเนินการจัดส่งรายงาน

การด�ารงเงินกองทุนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ดังนี้

  1. รายงานการด�ารงเงินกองทุนประจ�าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่ 

วันสิ้นปีปฏิทิน

  2. รายงานการด�ารงเงินกองทุนรายไตรมาส ภายใน 45 วันนับแต่ 

วันสิ้นแต่ละไตรมาส

  3. รายงานการด�ารงเงินกองทุนรายเดือน ภายในสิ้นเดือนถัดไป

จากอัตราดอกเบ้ียด้านปัจจัยเฉพาะของผู ้ออกตราสาร การก�าหนด 

ค่าความเสี่ยงด้านเครดิต และยกเว้นมูลค่าเงินลงทุนของการลงทุน 

ในกองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาด

ตราสารหนี้ภาคเอกชนในส่วนที่เป็นตราสารหนี้ ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว 

จะมีผลใช้บังคับเมื่อกองทุนฯ จัดตั้งแล้วเสร็จ

  ทั้งนี้ นายทะเบียนได้มีการออกประกาศนายทะเบียน เรื่อง ก�าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท�ารายงานการด�ารงเงินกองทุน

ของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย	 (ฉบับที่	 2) พ.ศ. 2563 โดยในกรณีที่มี 

ความจ�าเป็นเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 

2019 (COVID-19) ท�าให้บรษิทัไม่สามารถเสนอรายงานการด�ารงเงินกองทนุ

ได้ภายในก�าหนดเวลาข้างต้น บริษัทสามารถยื่นหนังสือ ขอขยายระยะเวลา

การเสนอรายงานการด�ารงเงินกองทุนก่อนถึงวันครบก�าหนดดังกล่าว โดย

แสดงเหตุผลและความจ�าเป็น ท้ังนี ้หากไม่มกีารแจ้งผลการพจิารณาภายใน 

15 วันนับแต่วันท่ีนายทะเบียนได้รับหนังสือขอขยายระยะเวลาของบริษัท  

ให้ถือว่าบริษัทได้รับความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 30 วัน 

นับแต่วันครบก�าหนดเดิม
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  ตามประกาศส�านักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 

และระยะเวลาในการจดัส่งรายงานการบริหารความเสีย่งแบบองค์รวมและ

การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต/

วินาศภัย พ.ศ. 2563 ก�าหนดให้บริษัทประกันภัยด�าเนินการจัดส่งกรอบ

และนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจและแผนธุรกิจ  

ต่อส�านักงาน คปภ. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

  ในการนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้มีการออกประกาศส�านักงาน คปภ. 

เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจัดส่งรายงาน 

การบรหิารความเสีย่งแบบองค์รวมและการประเมนิความเสีย่งและความมัน่คง 

ทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ. 2563  

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขยายระยะเวลา

น�าส่งรายงานประจ�าปี ซึ่งก�าหนดส่งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน 

ดังนี้

  1. ประกาศ คปภ. เรื่อง ก�าหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ  

เง่ือนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจ�าปี การค�านวณความรับผิด 

ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยชีวิต/วินาศภัย (ฉบับที่	 2)	 

พ.ศ. 2563 

  2. ประกาศส�านักงาน คปภ. เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดท�าและ

ส่งรายงานประจ�าปี การค�านวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของ

บริษัทชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2563 

โดยในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท�าให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งเอกสาร 

ที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงได้ภายในก�าหนดเวลาข้างต้น บริษัท

สามารถย่ืนหนังสือขอขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ

บริหารความเสี่ยงก่อนถึงวันครบก�าหนดดังกล่าว โดยแสดงเหตุผลและ

ความจ�าเป็น ทั้งนี้ หากไม่มีการแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วันนับแต่ 

วันที่ส�านักงาน คปภ. ได้รับหนังสือขอขยายระยะเวลาของบริษัท ให้ถือว่า

บริษัทได้รับความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 30 วันนับแต ่

วันครบก�าหนดเดิม

  โดยในระหว่างวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 

เมษายน พ.ศ. 2563 ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

ท�าให้บริษัทไม่สามารถจัดท�าและเสนอรายงานประจ�าปี พ.ศ. 2562  

ของบริษัทต่อส�านักงานได้ภายในก�าหนด ให้บริษัท ย่ืนหนังสือขอขยาย 

ระยะเวลาการเสนอรายงานดังกล่าว โดยแสดงเหตุผลและความจ�าเป็น  

ซ่ึงอาจย่ืนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ หากส�านักงานมิได้แจ้งผล 

การพิจารณาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ส�านักงานได้รับหนังสือขอขยาย

ระยะเวลาของบริษัท ให้ถือว่าบริษัทได้รับความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลา

การเสนอรายงานตามที่บริษัทร้องขอออกไปอีก 30 วัน เว้นแต่เลขาธิการ

จะมีค�าสั่งเป็นอย่างอื่น

การผ่อนผันการนำาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
Relaxation of Submission of Relevant Risk Management Documents of Insurance Companies

การผ่อนผันการขยายระยะเวลาการจัดทำาและส่งรายงานประจำาปี
การคำานวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย 
Relaxation of Period on Preparation and Submission of Annual Report on Calculation of Liabilities according 
to Insurance Policy

2.7

2.8
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การขยายระยะเวลาการยื่นรายงานทางการเงินของบริษัทประกันภัย 
Extension of Period for Filing Financial Reports of Insurance Companies2.9

  1. งบการเงินรายไตรมาส 1/2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว 

ซึ่งจะครบก�าหนดยื่นรายงานในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

  2. รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทส�าหรับ 

ไตรมาส 1/2563 ซึ่งจะครบก�าหนดยื่นรายงานในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

  3. งบการเงินส�าหรับรอบปีปฏิทิน 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

และแสดงความเห็นแล้ว ซึ่งจะครบก�าหนดยื่นรายงานในวันที่ 30 เมษายน 

2563

  4. รายงานประจ�าปีแสดงการด�าเนินงานของบรษัิท ส�าหรบัปี 2562 

ซึ่งจะครบก�าหนด ยื่นรายงานในวันที่ 30 เมษายน 2563

  โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 30 วันนับแต่ครบก�าหนดเดิม  

ทั้งนี้ บริษัทต้องยื่นค�าขอขยายระยะเวลาโดยแสดงเหตุผลและความจ�าเป็น 

ที่มีสาเหตุสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ต่อนายทะเบียนเป็นกรณีไป ตามประกาศนายทะเบียน 

เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดท�าและย่ืนงบการเงินและรายงานเก่ียวกับ 

ผลการด�าเนินงาน และรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและกิจการของ

บริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563

  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดข้ึน ได้พิจารณา

เพิ่มช่องทางการขอขยายระยะเวลาการย่ืนรายงานทางการเงินของบริษัท

ประกันภัยจากเดิม ท่ีต้องย่ืนเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนตามท่ีก�าหนด  

เป็นให้สามารถท�าได้โดยน�าส่งหนงัสอืขอขยายเวลาลงนามโดยผูม้อี�านาจหรือ 

ผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรประทับตราบรษิทัในรูปแบบ PDF File 

ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : monitoring@oic.or.th หรือ

ด้วยวิธกีารหรอืช่องทางอืน่ตามทีก่�าหนด ซ่ึงเป็นไปตามประกาศนายทะเบียน 

เร่ือง ขยายระยะเวลาการจัดท�าและย่ืนงบการเงินและรายงานเก่ียวกับ 

ผลการด�าเนินงาน และรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและกิจการของ

บริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	(ฉบับที่	2) พ.ศ. 2563

การจัดทำาและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของ
บริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย
Preparation and Submission of Financial Statements and Business 
Performance Reports of Life/Non-life Insurance Companies

2.10

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะ

เวลา ในการจดัท�าและย่ืนงบการเงินและรายงานเก่ียวกับผลการด�าเนนิงาน

ของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย	(ฉบับที่	3) พ.ศ. 2563 ซึ่งได้มีการแก้ไข

เพียงเล็กน้อยเพื่อให้บริษัทสามารถส่งรายงานในรูปอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดย

สรุปสาระส�าคัญได้ดังต่อไปนี้

  • การย่ืนงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินส�าหรบัรอบปีปฏทินิ

ที่ล่วงมาของบริษัทตามประกาศนี้ให้ย่ืนในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทาง

และวิธีการที่ส�านักงานก�าหนด

  ส�าหรับงบการเงินรอบปีปฏิทิน 2562 และงบการเงินไตรมาส 1  

ปี 2563 บริษัทอาจยื่นในรูปแบบกระดาษ (hard	copy)	และไฟล์บันทึก

ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ในแผ่นซีดี	(compact	disc	:	CD) หรือย่ืนผ่านไปรษณย์ี

อิเล็กทรอนิกส์	 (e-mail) : monitoring@oic.or.th โดยให้จัดท�าข้อมูล 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

  (1) รายงานผู้สอบบัญชีจัดท�าเป็น pdf file

  (2) งบการเงินจัดท�าเป็น excel file และ

  (3) หมายเหตุประกอบงบการเงินจัดท�าเป็น word file

  • ใ น ก รณี ที่ บ ริ ษั ท ไ ม ่ ส า ม า ร ถ ยื่ น ร า ย ง า น ใ น รู ป ข อ ง 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้บริษัทมีหนังสือขอขยายระยะเวลายื่นรายงาน 

ต ่อนายทะเบียนก ่อนสิ้นสุดระยะเวลาการ ย่ืนรายงานครั้ งนั้นได ้  

โดยแสดงเหตุผลและความจ�าเป็น หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะอนุญาต 

ขยายระยะเวลาก็ได้ ทั้งนี้บริษัทต้องย่ืนรายงานในรูปกระดาษมาพร้อมกับ 

การร้องขอขยายระยะเวลาด้วย
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  จากสถานการณ์ปัจจบัุนโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ได้ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน บริษัทประกันภัยอาจจ�าเป็นต้องปิดที่ท�าการ

ติดต่อกับประชาชนบางพื้นที่หรือบางสาขา เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระ

ทบของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ในลักษณะเดียวกัน ที่อาจเกิดข้ึนอีกในอนาคต จึงได้ออกประกาศ คปภ.  

เรื่อง ก�าหนดให้บริษัทประกันชีวิตเปิดท�าการติดต่อกับประชาชน ประจ�าปี  

2563	(ฉบับที่	2) ก�าหนดให้เลขาธิการสามารถอนุญาตให้บริษัทหยุดท�าการ

ติดต่อกับประชาชนตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน 

เนื่องจากมีเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อสาธารณชนได้ และยกเลิก

วันหยุดสงกรานต์ ในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 เพื่อให้เป็นไปตามมติ 

ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง การผ่อนผัน 

ระยะเวลาการน�าส่งเงินสมทบของบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัท 

ประกันชีวิต ส�าหรับปี 2563 โดยผ่อนผันระยะเวลาการน�าส่งเงินสมทบ 

ของบริษัทประกันภัย ส�าหรับปี 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบของบริษัท

ประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย

  นอกจากนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้ออกประกาศส�านักงาน คปภ. 

เร่ือง การหยุดท�าการติดต่อกับประชาชนของบริษัทประกันภัย ใน

ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  

(COVID-19) พ.ศ. 2563 โดยให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไม่สามารถเปิดท�าการ 

ติดต ่อกับประชาชนได ้ ให ้บริษัทหยุดท�าการติดต ่อกับประชาชน 

ตามที่เห็นสมควร แล้วรายงานให้เลขาธิการทราบโดยเร็ว รวมถึง 

ต้องจดัให้มมีาตรการรองรบัการแจ้งเหตกุารเจรจาตกลงใช้เงินตามกรมธรรม์

ประกันภยั และมาตรการอืน่เพือ่รองรับการให้บริการและอ�านวยความสะดวก 

แก่ผู ้เอาประกันภัยและผู ้รับประโยชน์ โดยบริษัทต้องประชาสัมพันธ์ 

แจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบด้วย

  1. เงินสมทบไตรมาส 1 จากเดิมครบก�าหนดวันที่ 30 เมษายน 

2563 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

  2. เงินสมทบไตรมาส 2 จากเดิมครบก�าหนดวันที่ 30 กรกฎาคม 

2563 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2563 

  3. เงินสมทบไตรมาส 3 จากเดิมวันที่ 30 ตุลาคม 2563  

เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2563

การเปิดทำาการติดต่อกับประชาชนของบริษัทประกันภัย 
Establish Service Points to Allow General Public to Contact Insurance Companies

การผ่อนผันระยะเวลาการนำาส่งเงินสมทบของบริษัทประกันวินาศภัย
และบริษัทประกันชีวิต สำาหรับปี 2563
Relaxation of Remittance of Contributions of Non-life and Life Insurance 
Companies for 2020

2.11

2.12
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การปรับลดค่าธรรมเนียมสำาหรับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย
Reduction of Fees for Life and Non-life Insurance Businesses

การขยายระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของบริษัทประกันภัย
Extension of Period for Disclosure of Information about Financial Position 
and Operating Performance of Insurance Companies

2.13

2.14

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันท่ี  

24 เมษายน 2563 ส�านักงาน คปภ. ได้ยกร่างกฎกระทรวงก�าหนด 

ค ่าธรรมเนียมส�าหรับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย 

ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) โดยปรับลดค่าธรรมเนียมลงครึ่งหนึ่งทุกรายการ จนถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบความรู้ 

เพื่อขอรับใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตของตัวแทน 

นายหน้าประกันภยั การขอต่ออายุใบอนญุาตของตัวแทนนายหน้าประกันภยั 

การขอรบัใบอนญุาตเป็นนกัคณติศาสตร์ประกันภยั การขอใบแทนใบอนญุาต 

การขอรับรองส�าเนาเอกสาร เป็นต้น

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกค�าสั่งนายทะเบียนที่ 39/2563 และ 

40/2563 เร่ือง ขยายระยะเวลาการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับฐานะการเงินและ 

ผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ซึ่งประกอบด้วย

  ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ได้เสนอกระทรวงการคลังแล้ว  

ซ่ึงรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัได้เสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี

เพือ่พจิารณา ก่อนจะมกีารลงนามในร่างกฎกระทรวงทัง้สองฉบับต่อไป และ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งว่า  

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังเสนอขอเลื่อนการพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว  

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ท�าหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เพื่อขอถอนคืนเร่ืองร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว เพื่อน�ากลับมาทบทวน 

ให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

  1. ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท

รายปี 2562

  2. ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท

รายไตรมาส 1/2563

  3. งบการเงินส�าหรับรอบปีปฏิทิน 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

และแสดงความเห็นแล้ว

  4. งบการเงินรายไตรมาสที่ 1/2563 ที่ผู้สอบสอบทานแล้ว

  โดยให้บริษัทย่ืนหนังสือขอขยายระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูล 

เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงานของบริษทัต่อนายทะเบยีนก่อนถึง 

วันครบก�าหนด โดยแสดงเหตุผลและความจ�าเป็นที่มีสาเหตุจาก การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา (COVID-19) ท้ังนี้ หากไม่มีการแจ้งผล 

การพิจารณาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ นายทะเบียนได้รับหนังสือขอขยาย

ระยะเวลาของบริษัท ให้ถือว่าบริษัทได้รับความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลา

ออกไปอีก 30 วันนับแต่วันครบก�าหนดเดิม 

  ในการย่ืนหนังสือขอขยายระยะเวลา บริษัทอาจย่ืนในรูปแบบ  

PDF File ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : mss@oic.or.th หรือ

ด้วยวิธีการหรือช่องทางอื่นตามที่ก�าหนด

$$
$
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  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกประกาศส�านักงาน คปภ. เรื่อง แนวทาง 

การปฏบิติังานนอกเคหสถานของบริษทัประกันภยั ระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา  

ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งข้ึน เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีมาตรฐาน 

การปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงก�าหนดให้บริษัทประกันภัยมอบหมาย

ให้พนักงานให้บริการหรืออ�านวยความสะดวกประชาชนนอกเคหะสถาน 

ระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นได้ ในกรณี

มีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและอนามัย หรือทรัพย์สินที่อาจเรียกร้อง

ตามสัญญาประกันภัยได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

  1. บริษัทต้องออกหนังสือรับรองความจ�าเป็นที่ต้องมอบหมาย 

พนักงานปฏิบัติงานนอกเคหสถานในระหว่างดังกล่าว เพื่อให้พนักงาน 

แสดงต่อเจ้าหน้าที่

  2. พนักงานต้องมีบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตน 

อย่างอื่นพร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา

  3. พนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อ 11  

แห่งข้อก�าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548	 (ฉบับที่	 1)	 และมาตรการ 

ป้องกันโรคที่ทางราชการก�าหนด

  4. พนกังานต้องยอมรับการตรวจวัดอณุหภมูร่ิางกาย และแนวปฏบิติั

ตามที่เจ้าหน้าที่ก�าหนด

การจัดทำาแนวทางการปฏิบัติงานนอกเคหสถานของบริษัทประกันภัย 
Preparing Guidelines for Off-site Operations of Insurance Companies2.15

  1. การปฏิบัติตนในการป้องกันการติดเช้ือและลดการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

เป็นตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย ก�าหนดให้ผู้เข้าสอบความรู้ 

เก่ียวกับการประกันภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย 

และนายหน้าประกันภัย ต้องไม่มีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดของโรคระบบ

ทางเดินหายใจ ได้แก่ เป็นไข้ หรือมีอาการไอ จาม หรือมีน�้ามูก โดยจะใช้ 

มาตรการดังกล่าวไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง 

  2. ส�านักงาน คปภ. ส่วนกลาง (ส�านักงาน	 คปภ.	 รัชดา	 และ	

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา)	งดการรบัสมคัรและการจดัสอบเพือ่ขอรบั

ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 

โดยให้สิทธิผู้สมัครสอบท่ีถูกยกเลิกหรือเลื่อน สามารถสมัครสอบใหม่ได ้

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการสอบคร้ังต่อไป ซ่ึงผู้ประสงค์เข้าสอบ สามารถ

ติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ส�านักงาน คปภ. www.oic.or.th 

  3. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภยัไทย และสถาบัน

ประกันภยัไทย ทีม่สีนามสอบอยู่ในสถาบนัการศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร 

ปริมณฑล และภมูภิาค งดการรบัสมคัรและการจดัสอบเพือ่ขอรบัใบอนญุาต

เป็นตัวแทนประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 

2563 โดยให้สทิธผิูส้มคัรสอบที ่ถูกยกเลกิหรือเลือ่น สามารถสมคัรสอบใหม่ได้ 

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการสอบครั้งต่อไป

  4. ส�านักงาน คปภ. และหน่วยงานท่ีได้รับความเห็นชอบ 

ให้จัดอบรม จ�านวน 50 แห่ง ท่ีมีสนามอบรมอยู่ในสถาบันการศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค งดการจัดอบรมเพื่อขอรับ

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย ต้ังแต่

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยให้สิทธิผู้สมัคร

อบรมท่ีถูกยกเลิกหรือเลื่อน สามารถสมัครอบรมใหม่ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในการอบรมครั้งต่อไป 

การดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสอบ การจัดอบรม การขอรับ
และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย
Measures related to Examination, Arrangement of Training Activity, 
and Application for and Renewal of Insurance Agent/Broker License

3.1

มาตราการที่ 3 มาตรการบรรเทาผลกระทบส�าหรับคนกลางประกันภัย 
Strategy 3 Assistance Measures for Insurance Intermediaries
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  5. หน่วยงานจดัสอบหรือจดัอบรมทีส่�านกังานเห็นชอบทีจ่ดักิจกรรม

ในสถานท่ีอืน่ทีไ่ม่ใช่สถาบันการศึกษา ให้หลกีเลีย่งหรือเลือ่นการจดัสอบหรือ

การจัดอบรมออกไป ทั้งนี้ หากจ�าเป็นต้องด�าเนินการโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ให้ด�าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข

เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

  6. ผ่อนผันให้หน่วยงานจัดอบรม ซ่ึงเคยได้รับความเห็นชอบจาก  

คปภ. จดัอบรมหลกัสตูรขอต่ออายุใบอนญุาตเป็นตวัแทนและนายหน้าประกันภยั  

สามารถขอจัดอบรมแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ได้ ตั้งแต่วันที่  

27 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 และให้หน่วยงานจัดอบรมที่ได้รับ 

ความเห็นชอบให้จดัอบรมแบบสือ่ทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-learning)	ในปี 2563  

ที่มีความประสงค์จัดอบรมในปี 2564 จัดท�าแผนการจัดอบรมย่ืนเพิ่มเติม 

ให้ส�านักงาน คปภ. ทราบทาง E-mail : e_learning_int@oic.or.th 

  7. ผ่อนผันให้หน่วยงานจัดอบรม ซ่ึงเคยได้รับความเห็นชอบ

จากส�านักงาน คปภ. จัดอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนและ 

นายหน้าประกันภัย สามารถขอจัดอบรมแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์  

(e-learning) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563  

และสามารถขอจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กับผู้สอบผ่านหลักสูตรความรู้ 

เก่ียวกับการประกันชีวิต/การประกันวินาศภยัมาแล้ว ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม -  

31 มีนาคม 2564 และให้หน่วยงานจัดอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ 

ให้จัดอบรมแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ในปี 2563 ที่มี 

ความประสงค์จัดอบรมในปี 2564 จัดท�าแผนการจัดอบรมย่ืนเพิ่มเติมให้

ส�านักงาน คปภ. ทราบทาง E-mail : e_learning_int@oic.or.th

  8. ผ่อนผันให้หน่วยงานจัดอบรม ซ่ึงเคยได้รับความเห็นชอบจาก

ส�านักงาน คปภ. จัดอบรมหลักสูตรความรู้เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ควบการลงทุน (Unit-Linked	 Life	 Policy) และกรมธรรม์ประกันชีวิต

แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ สามารถขอจัดอบรมแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-learning)	 เพื่อให้ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตสามารถข้ึนทะเบียน

เพื่อขายกรมธรรม์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked	Life	

Policy) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ได้ ตั้งแต่วันที่  

11 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 1 มกราคม - 31  

มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หน่วยงานจัดอบรมที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดอบรม

แบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ในปี 2563 ให้ถือว่าได้รับ 

ความเห็นชอบให้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

  9. ก� าหนดให ้ ผู ้ประสงค ์ขอ รับและขอต ่ออายุใบอนุญาต 

เป็นตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย สามารถย่ืนค�าขอรับและ 

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย 

ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

  10. ก�าหนดให้ผู้ท่ีใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยและนายหน้า

ประกันภัยสิ้นอายุ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 กันยายน 2563 

สามารถอบรมและย่ืนหนงัสอืรบัรองการอบรมต่อนายทะเบยีนได้ภายในวันที่ 

31 มีนาคม 2564 และทั้งให้ผู้ที่ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยและนาย

หน้าประกันภัยสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 

สามารถอบรมและย่ืนหนังสือรับรองการอบรมต่อนายทะเบียนได้ ภายใน 

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์  

วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภยัของบรษิทัประกันชีวิต/วินาศภยั 

และการปฏบัิติหน้าทีข่องตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภยั นายหน้าประกันชวิีต/

วินาศภยั และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 เพื่อให้ส�านักงานมีอ�านาจ 

ในการก�าหนดหลักเกณฑ์การขายประกันที่แตกต่างกับหลักเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ใน

ประกาศฯ ซ่ึงบังคับใช้อยู่ในขณะนัน้ ในกรณจี�าเป็นเพือ่อ�านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชนในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ซ่ึงหลังจากนั้นได้มีการออกประกาศส�านักงาน คปภ. เร่ือง  

ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 

ของบริษทัประกันชีวิต/วินาศภยั และการปฏบัิตหิน้าท่ีของตัวแทนประกันชีวิต/ 

วินาศภยั นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภยั และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

  1. ให้การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย แบบ Face to Face 

หรือธนาคาร สามารถใช้วิธีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเสียง 

และ/หรือภาพ กับลูกค้าได้ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการเสนอขายกรมธรรม์ 

ประกันชีวิตควบการลงทุน	(Unit-Linked) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ

ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ซ่ึงเป็นกรมธรรม์ที่มีความซับซ้อนและอาจมีข้อก�าหนด 

ที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของส�านักงาน ก.ล.ต. ด้วย

  2. ก�าหนดให้บริษัทประกันภัยต้องมีความพร้อมของระบบหรือ

กระบวนการที่รองรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยให้ผู้เสนอขาย

ใช้วธิกีารสือ่สารผ่านอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์โดยข้อความ เสยีง และ/หรอืภาพ 

เช่น การจัดเก็บการสนทนาระหว่างผู้เสนอขายและลูกค้า การตรวจสอบ 

คณุภาพการขาย การบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสม และการเก็บรักษาข้อมลู

ส่วนบุคคลของลูกค้าตามกฎหมาย เป็นต้น

  3. ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภัย จะต้องมีการบนัทกึเสยีง

หรือภาพการสนทนาไว้ หรือ บริษัทจะโทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอรับค�ายืนยัน

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของคนกลางประกันภัย
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การตกลงซื้อกรมธรรม์ประกันภัยจากลูกค้าและบันทึกเสียงสนทนา โดย 

ผู้เสนอขายต้องอธิบายข้อมูลเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย  

โดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากบรษิทัเท่านัน้ 

รวมถึงต้องสอบถามข้อมลูเพือ่ทราบความจ�าเป็น ความต้องการ วัตถุประสงค์

ในการซ้ือกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อแนะน�าแบบกรมธรรม์ประกันภัย 

ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการช�าระเบ้ียประกันภัย 

(Suitability	Requirement) ของลูกค้า

  4. กรณีลูกค้าสนใจท�าประกันภัย ให้ผู้เสนอขายสอบถามข้อมูล 

ต่างๆ เพื่อกรอกข้อมูลของลูกค้าในค�าขอเอาประกันภัย และเอกสาร 

ประกอบการเสนอขาย และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอพพลิเคชั่นที่ตกลงกับลูกค้า ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-mail)	การส่งข้อความสั้น (SMS) ทั้งนี้ หากลูกค้าตกลงท�าประกันภัย 

ให้ลกูค้าส่งข้อความยืนยัน พร้อมส่งภาพบัตรประชาชน ค�าขอเอาประกันภยั 

และหลกัฐานการช�าระเบ้ียประกันภยัเข้าบัญชีบริษทั โดยวิธทีางอเิลก็ทรอนกิส์

ได้เช่นเดียวกัน และเมือ่บริษทัได้รบัช�าระเบ้ียประกันภยัแล้ว ให้ออกเอกสาร

การรับเงินโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ลูกค้าทันที

  5. เม่ือบรษิทัตกลงรบัประกนัภัย บรษิทัจะส่งกรมธรรม์ประกนัภัย 

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนก็ได้ หากผู้เอาประกันภัยยินยอม และ

ให้เริ่มนับระยะเวลาขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย	 (Free	 Look	 Period)	 

ตั้งแต่วันท่ีกรมธรรม์ประกันภัยไปถึงผู ้ เอาประกันภัย ท้ังนี้ บริษัท 

ต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแสดงการรับเงินฉบับจริงให้ 

ผู้เอาประกันภัยด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งความประสงค์ 

ให้บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

  6. เ ม่ือบริษัทออกหรือส ่งมอบกรมธรรม ์ประกันภัยให ้แก  ่

ผู้เอาประกันภัยแล้ว ภายใน 7 วัน บริษัทจะต้องโทรศัพท์ไปขอยืนยัน 

การท�าประกันภัย (Confirmation call) และหากผู้เอาประกันภัยประสงค์ 

จะยกเลิกการท�าประกันภัยให้บริษัทคืนเบ้ียเต็มจ�านวนให้ผู้เอาประกันภัย

ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการยกเลิกนั้น

  1. รายงานการจัดให้มีการประกันภัยโดยตรงแบบ นปช.1/นปว. 2 

ส�าหรับไตรมาส 1/2563 ซึ่งจะครบก�าหนดยื่นรายงานในวันที่ 30 เมษายน 

2563

  2. รายงานการจัดให้มีการประกันภัยต่อแบบ นปช.2/นปว. 2  

ส�าหรับไตรมาส 1/2563  ซึ่งจะครบก�าหนดยื่นรายงานในวันที่ 30 เมษายน 

2563

  ส�านักงาน คปภ. ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดท�าแผน

รองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	 

กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

ของนายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคล ท่ีเหมาะสมกับขนาดและ 

ลักษณะของธุรกิจ เพื่อให้นายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคลถือปฏิบัติ 

  3. งบการเงินและรายงานการสอบบัญชี และรายงานผล 

ของการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันภัย 

แบบ รปช./ รปว. ประจ�าปี 2562 ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งจะครบก�าหนดยื่นรายงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 

2563 

  ทั้งนี้ ขยายระยะเวลาออกไปอีกสามสิบวันนับแต่ครบก�าหนดเดิม 

โดยบริษัทต้องย่ืนค�าขอขยายระยะเวลาโดยแสดงเหตุผลและความจ�าเป็น 

ที่มีสาเหตุสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  

(COVID-19) ต่อนายทะเบียนเป็นกรณีไป 

ทัง้นี ้กรณธีนาคารทีไ่ด้รบัใบอนญุาตนายหน้าประเภทนติบุิคคล หากได้จดัท�า 

แผนรองรับการด�าเนนิธรุกิจอย่างต่อเนือ่ง ส�าหรับเหตุการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศก�าหนดให้ถือว่าปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฉบับนี้แล้ว 

การขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินและรายงานต่าง ๆ ของนายหน้าประเภทนิติบุคคล
Extension of Period for the Submission of Financial Statements or Various 
Reports of Insurance Brokers being Juristic Persons

การจัดให้นายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคลต้องมีแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สำาหรับการการรับมือเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)
Formulation of Guidelines on Business Continuity Plan to Cope with COVID-19 Pandemic of Insurance 
Brokers being Juristic Persons

3.3
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  ส�านักงาน คปภ. ได้มีการออกมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แก่

  • มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  

   (COVID-19)

  • แนวทางการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส 

   โคโรน่า 2019 (COVID-19)

  • แนวทางในการจัดประชุม/สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะ 

   ใกล้เคียงกัน ตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ 

   ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  • มาตรการและการด�าเนินการกรณีฝ่าฝืนเพื่อป้องกันการแพร ่

   ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

  • การทดสอบแผนการปฏบัิติงานจากทีบ้่าน	(Work	From	Home)  

   เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

   โคโรน่า 2019 (COVID-19)

  • หลักเกณฑ์ส�าหรับให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work	 

	 	 	 From	Home)

  • การออกประกาศส�านกังาน คปภ. เร่ือง การปฏบัิตงิานจากท่ีบ้าน  

   (Work	From	Home) ซึ่งก�าหนดให้พนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน 

   ที่ส�านักงาน คปภ. (ส�านักงานใหญ่)	 เท่าที่จ�าเป็น และ 

   ให้พนกังานส่วนใหญ่ปฏบัิติงานจากท่ีบ้าน ตัง้แต่วันที ่1 เมษายน  

   2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

  • การเตรียมแผนการใช้จ่ายเงินฉุกเฉินของส�านักงาน คปภ.  

   ประจ�าปี 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

   ของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ 

   ฉุกเฉิน

  • การออกประกาศส�านกังาน คปภ. เร่ือง การปฏบัิตงิานจากท่ีบ้าน  

   (Work	 From	Home) ส�าหรับส�านักงาน คปภ. ภาค และ 

   ส�านักงาน คปภ. จังหวัด ซ่ึงก�าหนดให้พนักงานเข้ามา 

   ปฏิบัติงานที่ส�านักงาน คปภ. ภาคและส�านักงาน คปภ. จังหวัด 

   เท่าที่จ�าเป็น และให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานจากที่บ้าน  

   ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศ 

   เปลี่ยนแปลง 

  • การออกประกาศส�านกังาน คปภ. เร่ือง การปฏบัิตงิานจากท่ีบ้าน  

   (Work	 From	 Home)	 (ฉบับที่	 2)* ซ่ึงก�าหนดให้พนักงาน 

   ตั้งแต่ระดับหัวหน้ากลุ ่มข้ึนไป มาปฏิบัติงานท่ีส�านักงาน 

   ตามปกติ และแบ่งพนักงานระดับต�่ากว่าหัวหน้ากลุ่ม ออกเป็น  

   2 กลุ่ม โดยให้จัดสรรหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานที่ส�านักงาน 

   วันเว้นวนั หรือตามท่ีผูบ้งัคบับัญชาเห็นสมควร โดยยังคงปฏบัิติ 

   ตามมาตรการป้องกันโรคและค�าแนะน�าของทางราชการ 

   อย่างเคร่งครัด รวมท้ังยกเลิกข้อห้ามเร่ืองการเดินทางไป 

   ต่างจังหวัดของพนักงาน

  • การออกประกาศส�านกังาน คปภ. เร่ือง การปฏบัิตงิานจากท่ีบ้าน  

   (Work	 From	Home) ส�าหรับส�านักงาน คปภ. ภาค และ 

   ส�านักงาน คปภ. จังหวัด (ฉบับที่	 2)	 โดยยกเลิกข้อห้าม 

   เร่ืองการเดินทางไปจังหวัดอื่นที่มิใช่เขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ 

   ส�านักงาน คปภ. ภาค หรือส�านักงาน คปภ. จังหวัดที่พนักงาน 

   สังกัด

  • การออกประกาศส�านักงาน คปภ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน 

   ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  

   (COVID-19)

  • แนวปฏิบัติส�าหรับให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน	 (Work	 

	 	 	 From	Home)

  • ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ 

   การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

  • เปิดกลุ่มไลน์ War Room : COVID # OIC ติดตาม 

   และน�าระบบประกันภัยเ ยียวยาสถานการณ์โควิด-19  

   ตลอด 24 ชั่วโมง

การดำาเนินการภายในสำานักงาน คปภ.
Measures of the OIC’s Internal Operations4.1

มาตราการที่ 4 มาตรการเกี่ยวกับการด�าเนินงานของส�านักงาน คปภ.
Strategy 4 Opertaing measures of the OIC
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  ส�านักงาน คปภ. ได้ปรับแผนการตรวจสอบ โดยเน้นการตรวจสอบ

แบบ Off-Site Inspection ผ่านรายงานและการให้บริษัทน�าส่งเอกสาร

ต่างๆ มายังส�านักงาน คปภ. ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เป็นต้น และใช้เทคโนโลยี เช่น การประชุม 

ทางไกลผ่านจอภาพ (VDO	conference) เข้าช่วยในการตรวจสอบ ทั้งนี้ 

  ส�านักงาน คปภ. ได้ออกประกาศส�านักงาน คปภ. เรื่อง แนวทาง

ปฏิบัติเก่ียวกับการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

โดยผู ้ช�านาญการ และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และให้บริการประชาชนเก่ียวกับ 

การรับและพิจารณา ข้อร้องเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช�านาญการ  

และการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ในช่วงสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นไป 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

  1. การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน งดการรับข้อร้องเรียนท่ีย่ืน 

ด้วยตนเองต่อส�านกังาน คปภ. (ส�านกังานใหญ่) ส�านกังาน คปภ. เขตท่าพระ  

และเขตบางนา ต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้ 

ยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง www.oic.or.th และ E-mail : ppd@oic.or.th 

เท่านั้น กรณีมีการยื่นเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะประสาน

นัดหมาย อ�านวยความสะดวก และประสานเพื่อก�าหนดวิธีการที่เหมาะสม 

เช่น การใช้ Video Conference, Video Call, Chat room, Microsoft 

Teams, ประชุมสายโทรศัพท์, Application Line เป็นต้น กรณีผู้ร้องเรียน

ประสงค์เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ ส�านักงาน คปภ. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ติดต่อประสานงานพร้อมพิจารณาก�าหนดวัน เวลานัดหมาย จัดล�าดับ 

ก่อนหลังและอ�านวยความสะดวกให้คู่กรณีทุกฝ่าย

ในกรณีท่ีตรวจพบความเสี่ยงและมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินมาตรการ

แทรกแซง ส�านกังาน คปภ. จะจดัสรรทรัพยากร เข้าตรวจ ณ ทีท่�าการบริษทั 

เฉพาะจุดตามความจ�าเป็นและเหมาะสม โดยพนักงานที่ต้องเข้าตรวจ  

ณ ท่ีท�าการบริษัทจะด�าเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 

ของโควิด-19 ของส�านักงาน คปภ. และที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

  2. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ช�านาญการ พนักงานเจ้าหน้าที่ 

จะตดิต่อประสานงานเพือ่ก�าหนดวิธกีารท่ีเหมาะสม หรืออาจเลือ่นการไกล่เกลีย่ 

ข้อพพิาทตามนดัหมายออกไปก่อน และใช้วิธติีดต่อประสานงานกับพนกังาน

เจ้าหน้าที่ได้ที่ E-mail : imc@oic.or.th ส�าหรับคู่กรณีที่ได้แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย 

ไว้แล้ว พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ะติดต่อประสานงานเพือ่ก�าหนดวธิกีารทีเ่หมาะสม  

เช่น การใช้ Video Conference, Video Call, Chat room, Microsoft 

Teams, ประชุมสายโทรศัพท์, Application Line เป็นต้น กรณีก�าหนด 

วิธีการไกล่เกลี่ย ณ ที่ท�าการส�านักงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้ง 

ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19)

  3. การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ งดรับค�าเสนอ 

ข้อพิพาทที่มาย่ืนท่ีส�านักงาน คปภ. (ส�านักงานใหญ่) หากประสงค์ย่ืน 

ค�าเสนอข้อพิพาท ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ให้ย่ืนค�าเสนอผ่าน  

E-mail : arbitration@oic.or.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-515-3999  

ต่อ 7510, 7511 และ 7448 กรณีท่ีได้ก�าหนดวันนัดพร้อมหรือนัด

พิจารณาไว้แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบประสานขอความร่วมมือ

ไปยังอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาก�าหนดวิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้  

Video Conference, Video Call, Chat room, Microsoft Teams, 

ประชุมสายโทรศัพท์, Application Line เป็นต้น ส�าหรับการนัดพร้อม

และการด�าเนินกระบวนพิจารณา ณ ที่ท�าการของส�านักงาน คปภ.  

ให ้พนักงานเจ ้าหน ้าที่อ�านวยความสะดวกให ้ กับอนุญาโตตุลาการ 

และคู ่พิพาท เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

การตรวจสอบบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย
Audits of insurance companies and insurance intermediaries

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์
Protection of Benefits
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  กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ได้ออกประกาศส�านักงาน คปภ.  

เรือ่ง แนวทางปฏบัิติเก่ียวกับการขอรับและผ่อนช�าระหนีค่้าเสยีหายเบ้ืองต้น

จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์

ที่อาจยกระดับความรุนแรงข้ึน โดยได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ 

การขอรับและผ่อนช�าระหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้นกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  

ดังนี้ 

  1. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

สามารถย่ืนขอรับค่าเสยีหายเบ้ืองต้นฯ ผ่านช่องทาง E-mail : mvp@oic.or.th  

หรือช่องทางอื่นท่ีมีการประกาศเพิ่มเติมเท่านั้น โดยกรอกข้อมูลและ 

ลงลายมอืช่ือในแบบค�าร้องขอรับค่าเสยีหายเบือ้งต้น	(บต.	1) และเอกสารอืน่ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง และยื่นผ่านช่องทาง ที่ก�าหนดข้างต้น พร้อมหลักฐานประกอบ

ค�าร้องขอฯ ส�าหรับกรณีที่ได้ยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นฯ ณ ส�านักงาน 

คปภ. โดยตรงแล้ว หากจ�าเป็นต้องมีการช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือจัดส่ง 

หลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม จะใช้วิธีส ่งหนังสือแจ้งไปยังผู ้ประสบภัย 

ผ่านช่องทางที่ก�าหนดข้างต้นด้วยเช่นกัน 

  2. การขอผ่อนช�าระหน้ีค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทน 

ผู ้ประสบภัย ให้ปฏิบัติโดยย่ืนขอผ่อนช�าระหนี้ค ่าเสียหายเบื้องต้นฯ  

ผ่านช่องทาง E-mail : mvp@oic.or.th หรือช่องทางอื่นที่มีการประกาศ 

เพิ่มเติมเท่านั้น โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือในแบบค�าร้องขอผ่อน

ช�าระหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้นและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และย่ืนผ่านช่องทาง

ที่ก�าหนดข้างต้น 

  ทั้งนี้ ส�านักงาน คปภ. จะงดรับการขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นฯ 

และการขอผ่อนช�าระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นด้วยตนเองต่อส�านักงาน คปภ. 

(ส�านักงานใหญ่)	ส�านักงาน คปภ. เขตท่าพระ และเขตบางนา ตั้งแต่วันที่  

25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบค�าร้องขอรับ 

ค่าเสยีหายเบ้ืองต้นฯ	(บต.1)	แบบค�าร้องขอผ่อนช�าระหนีค่้าเสยีหายเบ้ืองต้น 

และเอกสารอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องได้จากเว็บไซต์ส�านกังาน คปภ. (www.oic.or.th)	

เมื่อด�าเนินการขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นฯ หรือการขอผ่อนช�าระหนี ้

ค่าเสียหายเบื้องต้นฯ ตามแนวปฏิบัติข้างต้นแล้ว ให้จัดส่งเอกสารต้นฉบับ

มาที่ ส�านักงาน คปภ. ต่อไป

  ต่อมา ได้มีการออกระเบียบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขในการขอผ่อนช�าระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น ในระหว่าง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนหรือผลกระทบในการ 

ด�ารงชีพของลูกหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้นและให้สามารถวางแผนการจัดการ

ค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนที่ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

  1) พักการผ่อนช�าระหนี้ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  

   ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยอัตโนมัติส�าหรับลูกหนี้ 

   ค่าเสียหายเบ้ืองต้นท่ีได้ท�าสัญญาผ่อนช�าระหนี้ตามระเบียบ 

   ส�านักงาน คปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ 

   ขอผ่อนช�าระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. 2561 และให้กลับมา 

   ผ่อนช�าระหนีต้ามงวดและจ�านวนเงินในสญัญาผ่อนช�าระอกีครัง้ 

   นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยไม่ถือว่าลูกหนี้ตกเป็น 

   ผู้ผิดนัดไม่ผ่อนช�าระหนี้ในระหว่างระยะเวลาที่พักช�าระหนี้นั้น 

    ทั้งนี้ ไม่ให้น�าเงื่อนไขระยะเวลาผ่อนช�าระหนี้ซึ่งก�าหนดไว้ 

   สูงสุดไม่เกิน 2 ปี ตามข้อ 6 วรรคสองของระเบียบส�านักงาน  

   คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอผ่อน 

   ช�าระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. 2561 มาใช้บังคับ

  2) ขยายระยะเวลาการช�าระหนีใ้นงวดแรกออกไป 6 เดือน ส�าหรับ 

   ผูต้้องชดใช้เงินทีม่คีวามประสงค์จะขอผ่อนช�าระหนีค่้าเสยีหาย 

   เบ้ืองต้นตามระเบียบส�านักงาน คปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์  

   วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอผ่อนช�าระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น  

   พ.ศ. 2561 นบัแต่วนัถัดจากวันทีร่ะเบียบประกาศใช้บังคับ จนถึง 

   วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การขอรับและผ่อนชำาระหน้ีค่าเสียหายเบ้ืองต้น กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
Receipt of Claims and Installment Payment for Preliminary Compensation of 
Road Accident Victim Compensation Fund
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  ต่อมา ได้มีการออกระเบียบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอผ่อนช�าระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้นในระหว่าง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

(ฉบับที่	2)	พ.ศ. 2563 โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

  1) ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของข้อ 3 แห่งระเบียบส�านักงาน  

   คปภ. ว ่าด ้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ 

   ขอผ่อนช�าระหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้น ในระหว่างสถานการณ ์

   การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)  

   พ.ศ. 2563 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  

   เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  2) ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของข้อ 4 แห่งระเบียบส�านักงาน  

   คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอผ่อน 

   ช�าระหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้น ในระหว่างสถานการณ์การแพร ่

   ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

   พ.ศ. 2563 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นวันที่  

   31 ธันวาคม 2563

  ต่อมามีการพบการแพร่ระบาดฯ ระลอกใหม่ ส�านักงาน คปภ.  

ได้มีการออกระเบียบส�านักงาน คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไข ในการขอผ่อนช�าระหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้นในระหว่างสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ฉบับที่	3)	

พ.ศ. 2563 โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

  1) ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของข้อ 3 แห่งระเบียบส�านักงาน  

   คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอผ่อน 

   ช�าระหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้น ในระหว่างสถานการณ์การแพร ่

   ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

   พ.ศ. 2563 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่  

   30 มิถุนายน 2564

  2) ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดของข้อ 4 แห่งระเบียบส�านักงาน  

   คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอผ่อน 

   ช�าระหนี้ค่าเสียหายเบ้ืองต้น ในระหว่างสถานการณ์การแพร ่

   ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

   พ.ศ. 2563 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่  

   30 มิถุนายน 2564

  ส�านักงาน คปภ. ได้แต่งตั้งคณะท�างานฯ มีหน้าท่ีก�ากับและ 

ติดตามให้บริษัทประกันภัยรายงานสถานการณ์และการด�าเนินงาน  

หากเกิดกรณีระบบงานที่ส�าคัญมีการหยุดให้บริการเกินกว่าระยะเวลา 

หยุดด�าเนินงานที่ยอมรับได้ (Recovery	 Time	 Objective	 :	 RTO)  

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยและ ผู้มีส่วนได้เสีย 

ของบรษิทัประกันภยัอย่างมนียัส�าคญั รวมถึงเมือ่ระบบงานทีส่�าคญัดังกล่าว

  ส�านักงาน คปภ.จึงได้จัดต้ังศูนย์อ�านวยการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (OIC	 Response	 

Center	 -	 COVID-19) เพื่อให้ส�านักงาน คปภ. สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สามารถกลบัมาด�าเนนิการได้ตามปกตแิล้วเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัประกันภยั 

มีมาตรการรองรับ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน

จากสถานการณ์ดังกล่าวได้ สอดคล้องกับแผนด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

(Business	Continuity	Plan	:	BCP) ของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการในเชิง

ป้องกันและรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

การแต่งตั้งคณะทำางานติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
Appointment of Working Group to Monitor COVID-19 Situation

การจัดตั้งศูนย์อำานวยการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) สำานักงาน คปภ. (OIC Response Center – COVID-19)
Establishment of OIC Response Center – COVID-19

4.5

4.6
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ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดของส�านักงาน คปภ. 
รอบ 12 เดือน ปี 2563

  โดยมีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนต่างๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการบริหารงานของส�านักงาน คปภ. และก�ากับดูแล ควบคุม

และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้การด�าเนินงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)	 

เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อให้ด�าเนินการเป็นไปตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วนที่ก�าหนด 

  ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดของส�านักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ประจ�าปี 2563 จ�านวน 16 ตัวชี้วัด มีค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ 4.625 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีผลการด�าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดของส�านักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ประจ�าปี 2563

ตัวชี้วัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน�้าหนัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 15)

1. ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานจากการประกันภัย
   ของประชาชน (ประเมินโดยสถาบันหรือหน่วยงานผู้ประเมินอิสระภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ)

8 4 0.32

2. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับความต้องการและความเสี่ยง
   ของประชาชน

7 5 0.35

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (ร้อยละ 25)

3. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART OIC 10 4 0.40

4. ระดับความส�าเร็จของการสร้างและพัฒนาบุคลากรของส�านักงาน คปภ. เพื่อการเปลี่ยนผ่าน
   องค์กรเป็น SMART OIC
      4.1 ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเป็น SMART OIC
      4.2 ร้อยละความส�าเร็จของการสรรหาและทาบทามบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
          เข้ามาร่วมงานกับส�านักงาน คปภ.

10

(5)
(5)

5
4

0.25
0.20

5. ร้อยละความส�าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้
   อย่างมีธรรมาภิบาลและโปร่งใส
      5.1 ร้อยละความส�าเรจ็ของการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิงานทีก่�าหนดไว้
      5.2 ร้อยละความส�าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
          การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่การเป็น SMART OIC 

5

(2.5)
(2.5)

3
4

0.075
0.10

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย ให้มีศักยภาพ มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ร้อยละ 15)

6. ระดับความส�าเร็จของการพฒันาร่างกฎหมายแม่บทเก่ียวกับการประกันสขุภาพ และการประกันภยั
   ทางการเกษตร ปศุสัตว์และประมง
      6.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าร่างกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
      6.2 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าร่างกฎหมายแม่บทเกี่ยวกับการประกันภัยทางการเกษตร 
          ปศุสัตว์และประมง

5

(2.5)
(2.5)

5
5

0.125
0.125

7. ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล 5 5 0.25
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ตัวชี้วัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน�้าหนัก

8. ระดับความส�าเร็จของการพฒันาหลกัเกณฑ์และแนวทาง เพือ่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการด�าเนนิ
   ธรุกิจประกันภยั
      8.1 ระดับความส�าเรจ็ของการปรับปรุงหลกัเกณฑ์การก�ากับดูแลและบริหารจดัการ
          ความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัประกันภยั
      8.2 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาแนวทางการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้สอดรับกับ
          นวัตกรรมด้านการประกันภัย

5

(2.5)

(2.5)

5

5

0.125

0.125

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับระบบการก�ากับและตรวจสอบให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย 
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย (ร้อยละ 25)

9. ระดับความส�าเร็จของการวิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทประกันภัยตามแนวทางระบบสัญญาณ
   เตือนภัยล่วงหน้า
      9.1 ระดับความส�าเร็จของการก�ากับดูแลบริษัทประกันภัยตามแนวทางระบบสัญญาณ
          เตือนภัยล่วงหน้า
      9.2 ระดับความส�าเร็จของการตรวจสอบตามแนวทางระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
      9.3 อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานต่อเบ้ียประกันภยัทีถื่อเป็นรายได้ของธุรกิจประกันภยั

10

(4)

(4)
(2)

5

5
5

0.20

0.20
0.10

10. ระดับความส�าเร็จการพัฒนาหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลและแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
     และลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจประกันภัย
      10.1 ระดับความส�าเร็จการจัดท�าและปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�ากับการลงทุน
           และการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัย
      10.2 ระดับความส�าเร็จในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอนุบัญญัติ  
           (Regulatory Guillotine)

5

(2.5)

(2.5)

5

5

0.125

0.125

11. ระดับความส�าเร็จของการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยของประชาชน
      11.1 ร้อยละของจ�านวนข้อพิพาทด้านการประกันภัยที่ด�าเนินการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่/
           การไกล่เกลีย่ข้อพพิาท โดยผูช้�านาญการ และการระงับข้อพพิาทด้วยวิธีอนญุาโตตุลาการ 
           แล้วเสร็จต่อจ�านวนข้อพิพาททั้งหมด
      11.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย

5

(2.5)

(2.5)

5

3

0.125

0.075

12. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนากลไกและเครื่องมือในการก�ากับพฤติกรรมตลาด
     ของคนกลางประกันภัย
      12.1 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Dashboard) 
           ส�าหรับคนกลางประกันภัย
      12.2 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระบบตรวจจับข้อมูลข่าวสารและพฤติกรรม
           ทางการตลาดคนกลางประกันภัยบนสื่อออนไลน์ (Social Monitoring Solution)  
      12.3 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาแนวทางการก�ากับดูแลคนกลางประกันภัยให้สอดรับ
           กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

5

(2.5)

(1.25)

(1.25)

5

5

4

0.125

0.0625

0.05

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันภัยของประเทศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน (ร้อยละ 20)

13. ระดับความส�าเร็จของการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการปฏิบัติงาน 
    และให้บริการประชาชน

10 5 0.50

14. ระดับความส�าเร็จของการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันภัย 5 5 0.25

15. ระดับความส�าเร็จของการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของส�านักงาน คปภ. 
    และภาคธุรกิจประกันภัย

5 4 0.40

รวม 15 ตัวชี้วัด
100 4.583

90 4.125

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ระดับความส�าเร็จของการก�าหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

10 5 0.50

รวม 16 ตัวชี้วัด 100 4.625
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ผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับ
ส�านักงาน คปภ.  รอบ 12 เดือน ปี 2563

  ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการจัดจ้างสถาบันภายนอก ส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับส�านักงาน คปภ. ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่น�าผลการส�ารวจทีส่ะท้อนระดับความพงึพอใจของผูรั้บบรกิารอย่างแท้จรงิ และข้อเสนอแนะมาพฒันาปรับปรงุคณุภาพการให้บรกิารของส�านกังาน คปภ. 

ให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น และได้ก�าหนดให้น�าผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการประกันภัย  

เป็นตัวชี้วัดของส�านักงาน คปภ. อีกด้วย ซึ่งในปี 2563 ส�านักงาน คปภ. ได้จัดจ้างบริษัท อินฟอร์เมชั่น โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด  

เป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการประกันภัยกับส�านักงาน คปภ. 

  ส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการประกันภัยกับส�านักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ส�ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

2,340 ราย ซ่ึงมีการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย กระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 

ที่ให้บริการ และ สิ่งอ�านวยความสะดวก 2) ด้านการเข้าถึงบริการ 3) ด้านความเป็นธรรม โดยผลการส�ารวจรอบ 12 เดือนของปี 2563 มีระดับความ

พึงพอใจ ภาพรวมอยู่ที่ระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ อยู่ที่ร้อยละ 92.20

หมายเหตุ	:	ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ	SPSS	(Statistical	Package	for	the	Social	Sciences	for	windows)

110 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (สำ�นักง�น คปภ.)
รายงานประจำาปี 2563



ส่วนที่ 5 ทิศทางและแนวโน้ม
ของธุรกิจประกันภัย 
ปี 2564



ธุรกิจประกันวินาศภัย
เติบโตร้อยละ 0.32 ถึง 2.32 จากภาวะเศรษฐกิจ

ที่ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นแรงขับเคลื่อน

จากภาครัฐในการเบิกจ่ายภายใต้กรอบ

งบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ 

การประมาณการยอดขายรถยนต์ใหม่ที่น่าจะ

เริ่มฟื้นตัวกลับมา
ธุรกิจประกันชีวิต

เติบโตร้อยละ (-1.37) ถึง 0.63 เป็นผลมาจาก

ภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่า ภาวะการว่างงาน และ

หนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเข้าสู่

สังคมสูงอายุ

แนวโน้มของธุรกิจประกันภัย ปี 2564
Insurance Business 

Outlook in 2021

112 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�านักงาน คปภ.)
รายงานประจ�าปี 2563



  ส�านักงาน คปภ. ได้ประมาณการแนวโน้มธุรกิจประกันภัยไทยในปี 2564 จากฐานข้อมูลเบ้ียประกันภัย 

ไตรมาส 4/2563 และสถานการณ์ปัจจุบันที่ภาวะเศรษฐกิจยังคงได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประกอบกับข้อมูลการคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 

ปี 2564 จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งประมาณการที่ GDP ร้อยละ 3.0 

(ลดลงจากเดิมที่ประมาณการ	GDP	ปี	2564	ที่ร้อยละ	4.0	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2563) จึงได้มีการปรับปรุงประมาณการ

เบี้ยประกันภัยสิ้นปี 2564 ซึ่งภาพรวมมีการเติบโตร้อยละ (-0.87) ถึง 1.13 ประกอบด้วย

หมายเหตุ

	 -	 พยากรณ์	ณ	ฐานข้อมูลเบี้ยประกันภัยไตรมาส	4/2563	

	 	 และสถานการณ์ปัจจุบัน

	 -	 พยากรณ์	สิ้นปี	2564	ที่	GDP	ร้อยละ	3.0	ข้อมูลจาก	

	 	 NESDC	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2564

	 -	 อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ	0.5

	 -	 ค่าพยากรณ์มีอัตราความคลาดเคลื่อนร้อยละ	+1

ประกันสุขภาพ
เติบโตร้อยละ 0.02 ถึง 2.02 เป็นผลมาจาก

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่า

รอบที่ผ่านมา ประกอบกับความไม่แน่นอน

ในการกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ที่จ�าเป็นต้องใช้เวลา รวมถึงการให้ความส�าคัญ

กับสุขภาพของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�านักงาน คปภ.)
รายงานประจ�าปี 2563
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