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วิสัยทัศน ์
เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นเพื่อมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้ระบบประกันภัยเป็นกลไกสร้างหลักประกัน

ความมั่นคงแก่ประชาชนและพร้อมรับความท้าทายในอนาคต

พันธกิจ
(1) เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย 

(2) เสริมสร้างเสถียรภาพระบบประกันภัย

(3) พัฒนากฎหมายและระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร

(4) ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

บทบาท ภารกิจ สำานักงาน คปภ.

      ภายใต้ พรบ. ดังกล่าว โครงสร้างการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย

1.1 คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทำาหน้าที่กำาหนดนโยบายการกำากับส่งเสริม และ

พัฒนาธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย

      สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการเงิน จาก 

University of Mississippi ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรู้

และประสบการณ์บริหารงานด้านการเงินและการคลัง ก่อน

ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงการคลัง เคย

ดำารงตำาแหน่งสำาคัญในหลายหน่วยงานของกระทรวงการคลัง 

เช่น อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้อำานวยการสำานักงานคณะ

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งบริหาร

ในหลายหน่วยงาน อาทิ ประธานกรรมการ ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ และกรรมการบริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) 

      สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ความ

เช่ียวชาญด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี และกฎหมาย ก่อน

ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ เคยดำารง

ตำาแหน่งสำาคัญในหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ อาทิ 

อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้ตรวจราชการ รองอธิบดีกรมการค้า

ภายใน และผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร

กรมการค้าภายใน

1. สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำานักงาน คปภ.)
      พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีผลบังคับใช้ เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2550 

ส่งผลให้ กรมการประกันภัย ปรับเปลี่ยนสถานะองค์กรจากส่วนราชการ เป็นสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบหน่ึง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจในการกำากับดูแล

และพัฒนาธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับ

ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการโดยตำาแหน่ง

2. นางวัชรี วิมุกตายน 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
กรรมการโดยตำาแหน่ง
(ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2555)
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      สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ 

จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรู้

และประสบการณ์โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานใน

ตลาดเงินและตลาดทุน ท้ังภาครัฐและเอกชน ก่อนได้รับโปรด

เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เคยดำารง

ตำาแหน่งบริหารในหลายหน่วยงาน อาทิ เลขาธิการสำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

และกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 

ปัจจุบันนอกเหนือจากการปฏิบัติงานท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย

แล้ว ยังทำางานเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและภาคการศึกษา เช่น 

กรรมการบริหารสภากาชาดไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุติ  

3. นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการโดยตำาแหน่ง

      สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการเงิน จาก 

The Wharton School, University of Pennsylvania 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 

การเงิน และการคลัง เคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญ อาทิ รอง

ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 

ประธานคณะกรรมการจัดทำาความเห็นและเสนอแนะต่อ

คณะรัฐมนตรีเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะ

กรรมการหลายคณะ เช่น คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม

แห่งชาติ คณะกรรมการแข่งขันการค้า และคณะกรรมการ

วิจัยและพัฒนาวุฒิสภา

4. นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ 

เลขาธิการสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 
กรรมการโดยตำาแหน่ง

      สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) รุ่นที่ 53 เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสาธารณกุศลอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีส่วนสำาคัญในการผลักดันการสร้างเครือข่ายการ
คุ้มครองผู้บริโภค ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจุบันนอกจากดำารงตำาแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ยังดำารง
ตำาแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการและอนุกรรมการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน เช่น คณะกรรมการการสถาบันสิ่งแวดล้อมเพื่อ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะ
กรรมการอำานวยการจัดงานกาชาด และคณะกรรมการ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม

      สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผ่านการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรเสาหลักของ
แผ่นดิน : ผู้นำาระดับสูงตามรอยเบื้องยุคลบาท รุ่นเกียรติยศ 
พ.ศ. 2555 เป็นผู้มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญด้านการ
บริหารธุรกิจ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้ังในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
ได้แก่ กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพและประธานคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย และประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ
ประกันภัยพิบัติ 

5. นายจิรชัย มูลทองโร่ย

เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
กรรมการโดยตำาแหน่ง
(ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2555)

6. นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
บริหารธุรกิจ
(ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน 2555)
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      สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์

กิตติมศักดิ์ จาก Keio University ประเทศญี่ปุ่น และ

ผ่ านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน 

และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3 เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน เคยดำารงตำาแหน่งบริหาร

สำาคัญในธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพ

สถาบันการเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ผู้ช่วย

ผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน และผู้ช่วยผู้ว่าการ 

สายกำากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน  

7. นางธาริษา  วัฒนเกส 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
เศรษฐศาสตร์

         สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ 

จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการ

ศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 30 และได้

รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตย์กิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง 

ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำากัด (มหาชน) และ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทั้งของภาครัฐและเอกชน

หลายคณะ ได้แก่ กรรมการมูลนิธิเคมบริดจ์-ไทย ใน

พระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

และกรรมการสำานักงานงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

8. นายโกวิทย์  โปษยานนท์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การเงิน

     สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ด้านการประกันภัย 
จาก The Wharton School, University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.) เป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์กว่า 40 ปีด้านการประกันภัย เคย
ดำารงตำาแหน่งด้านการประกันภัยที่สำาคัญหลายตำาแหน่ง 
เช่น ผู้อำานวยการสำานักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ 
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเจริญประกันชีวิต จำากัด 
(มหาชน) และผู้อำานวยการสถาบันประกันภัยไทย ทั้งยัง
ทำางานเพื่อภาคการศึกษา โดยเคยเป็นอาจารย์พิเศษของทั้ง
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และ คณบดี คณะบริหารความ
เสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ (ประกันภัย) มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้ทรงคุณวุติในคณะ
กรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

      สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผ่านการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรเสาหลักของ
แผ่นดิน : ผู้นำาระดับสูงตามรอยเบื้องยุคลบาท รุ่นเกียรติยศ 
พ.ศ. 2555 เป็นผู้มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญด้านการ
บริหารธุรกิจ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้ังในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
ได้แก่ กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงเทพและประธานคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย และประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการ
ประกันภัยพิบัติ 

9. ศาสตราจารย์พิเศษชูเกียรติ 
ประมูลผล 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ประกันภัย(ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 
2555)

10. นายการุณ  กิตติสถาพร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ประกันภัย
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      สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์

จาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 21

เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ปัจจุบันดำารง

ตำาแหน่งสำาคัญด้านกฎหมายและการเมืองหลายตำาแน่ง

ได้แก่ กรรมการกฤษฎีกา สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ กรรมการพิจารณาอนุบัญญัติฯ สำานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

11. นายวัฒนา  รัตนวิจิตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย 

        สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   MBA    ด้านการเงิน

จาก New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน   และการประกันภัยที่มี

ประสบการณ์การบริหารงานองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน 

เคยดำารงตำาแหน่ง อาทิ Vice President, J.P. Morgan 

Securities (Thailand) Ltd. Senior Vice President, 

Bank of America N.A., Bangkok Branch และผู้ช่วย

เลขาธิการอาวุโส สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งยังทำางานเพื่อ

ประโยชน์ต่อสังคม เช่น กรรมการที่ปรึกษาการบริหาร

การลงทุนของสภากาชาดไทย และกรรมการจรรยาบรรณ     

สภาวิชาชีพบัญชี 

12. นายประเวช  องอาจสิทธิกุล์ 

เลขาธิการ คปภ. กรรมการและ
เลขานุการโดยตำาแหน่ง

1.2 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 มีลักษณะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำาหน้าที่

ดำาเนินงานตามนโยบายที่กำาหนดโดยคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามภารกิจหลัก 

คือ การกำากับดูแล และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส น่าเชื่อถือ และคุ้มครองประชาชน

ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน โดยมีมาตรการหลักตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2553 – 2557) ดังนี้

 1.  เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย

 2.  เสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย

 3.  เพิ่มมาตรฐานการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

 4.  ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
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ส่วนที่ 2:
โครงสร้างองค์กร
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แผนผังโครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขาธิการ

ด้านส่งเสริมและพัฒนา ด้านเสถียรภาพระบบประกันภัย
ด้านกฎหมาย คดี

และคุ้มครองสิทธิประโยชน์

รองเลขาธิการ
ด้านส่งเสริมและพัฒนา

รองเลขาธิการ
ด้านตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกลยุทธ์

องค์กร

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายพัฒนา

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายบริหาร

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายประกันภัย

ภูมิภาค

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายสถาบัน
วิทยาการ

ประกันภัยระดับสูง

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายพัฒนา

และวิเคราะห์
ระบบตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกำากับ
ผลิตภัณฑ์
ประกันภัย

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายส่งเสริม

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกำากับธุรกิจ
และการลงทุน

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายคดี

รองเลขาธิการ
ด้านกำากับ

รองเลขาธิการ
ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครอง

งานด้านกลยุทธ์และสนับสนุนองค์กร งานด้านกระบวนการหลักขององค์กร

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายพัฒนา
มาตรฐาน
การกำากับ

8
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ส่วนที่ 3:
ภาพรวมภาวะธุรกิจ
ประกันภัยปี 2555
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1. ภาวะเศรษฐกิจไทย 

 

 เศรษฐกิจไทยปี 2555 ขยายตัวดีที่ร้อยละ 6.4 โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว

สูงขึ้น ทั้งจากอุปสงค์ภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูงมาก

2. การเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย 
 

 ภาวะธุรกิจประกันภัยปี 2555 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 569,903 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ

21.48 โดยเป็นเบี้ยประกันชีวิตจำานวน 390,474 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็นเบี้ย

ประกันวินาศภัยจำานวน  179,429 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 27.96 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ภาพรวมภาวะธุรกิจประกันภัยปี 2555

ภาวะเศรษฐกิจรายเดือน

* ที่มา : สำานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง

รายการ

อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น (ลดลง)

GDP

การส่งออก

การท่องเที่ยว

การบริโภคภาคเอกชน

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่

- ปริมาณจำาหน่ายรถยนต์นั่ง

- ปริมาณจำาหน่ายรถจักรยานยนต์

การลงทุนภาคเอกชน

- ปริมาณจำาหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์

0.1

14.0

20.7

11.7

4.6

7.9

(4.4)

3.2

24.8

14.0

10.5

60.3

11.3

31.7

2.7

16.1

53.3

19.3

0.3

18.7

3.1

3.7

24.7

31.1

10.6

22.9

13.0

17.1

4.4

2.0

9.8

6.3

77.0

4.4

62.3

18.9

18.5

39.3

18.2

268.7

24.8

231.9

26.9

66.0

29.7

509.9

28.0

445.8

13.4

30.4

7.0

162.7

22.4

155.8

6.4

3.1

16.0

14.1

86.6

5.8

76.2

3.1

(3.8)

8.6

20.2

78.6

(0.4)

53.5

0.4

(1.4)

8.1

12.0

(5.4)

(0.6)

33.5

(9.0)

(7.5)

(1.6)

6.6

(42.3)

(12.7)

(53.4)

ปี 54
Q1 Q3Q2 Q4 Q1 Q3Q2 Q4 พ.ย. YTDธ.ค.

2554 2555

เบี้ยประกันภัย
หน่วย : ล้านบาท

ประกันภัย จำานวนเงิน

ชีวิต      จำานวนเงิน

วินาศภัย   จำานวนเงิน

ม.ค.-ธ.ค.
2555

2554

469,116

328,897

140,219

76,567

35,173

78,151

33,685

83,445

34,090

90,735

37,272

89,679

42,298

92,588

42,350

94,913

44,374

113,293

50,407

35,370

15,250

46,511

16,854

390,474

179,439

111,740 111,836 117,535 128,007 131,977 134,938 139,288 163,700 50,620 63,364 569,903

% YOY 11.35

11.03

12.11

13.47

12.45

15.77

13.43

12.71

15.13

13.20

12.92

13.90

6.33

6.89

4.98

18.11

17.12

20.26

20.66

18.47

25.72

18.51

13.74

30.17

27.88

24.86

35.24

23.81

16.16

46.11

27.95

31.66

18.72

21.48

18.72

27.96

% YOY

% YOY

2554 2555

Q1 Q3Q2 Q4Q1 Q3Q2 Q4 พ.ย. ธ.ค.
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 ภาวะธุรกิจประกันภัยปี 2555 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 569,903 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อน

ร้อยละ 21.48  โดยเป็นเบี้ยประกันชีวิตจำานวน 390,474 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็น

เบี้ยประกันวินาศภัยจำานวน  179,429 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 27.96 เมื่อเทียบกับปีก่อน

 ในเดือนธันวาคม 2555  ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจำานวน 46,511 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 

31.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือขยายตัวร้อยละ 31.50 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า  จากการประกันชีวิต

ประเภทสามัญที่ขยายตัวร้อยละ 29.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 โดยแบ่งเป็น ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้นจำานวน 390,474 ล้านบาท ขยายตัวจาก

ปีก่อนร้อยละ 18.72 เป็นเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญรวมทั้งสิ้น 329,665 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17.90 ประเภท

กลุ่มมีจำานวนรวมทั้งสิ้น 47,184 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 31.53 และประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีจำานวนรวมทั้งสิ้น 

5,333 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.62 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนเบี้ยประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมีจำานวนรวมทั้งสิ้น 

8,292 ล้านบาท หดตัวจากปีก่อนร้อยละ 3.20

จำานวนเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันภัย
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2551-2555

เปรียบเทียบการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย หลังเหตุการณ์อุทกภัย
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2551-2555

วินาศภัย     ชีวิต            รวม วินาศภัย     ชีวิต            รวม
ล้านบาท %

327,837

221,598

368,706

258,533

421,288

296,213

469,116

328,897

600,000 30.00

500,000 25.00

400,000 20.00

300,000 15.00

200,000 10.00
100,000 5.00

0.002008 20082009 20092010 20102011 20112012 2012

569,903

9.73
8.26
5.30 3.70

12.97

16.67
14.57

390,474

179,429
106,239 110,173 125,075 140,219

14.26
13.53

12.11

27.96

21.48

18.72

11.35
11.03

รายการ
หน่วย : ล้านบาท

2554
2554 2555 2555

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.

เบี้ยประกันชีวิต
%yoy

%mom/qoq

328,897
11.03

76,567
12.45
-9.80

78,151
 12.71
2.07

83,445
12.92
 6.77

90,735
6.89
8.74

89,678
17.12
 -1.16

92,588
18.47
 3.24

94,913
13.74
2.51

113,293
24.86
19.37

35,370
16.16
12.60

46,511
31.66
31.50

390,474
18.72

สามัญ
%yoy

%mom/qoq

279,625
   13.24

63,456
14.5

-13.55

65,721
13.42
3.57

70,592
17.33
7.41

79,855
8.79
13.12

74,988
18.17
-6.09

77,977
18.65
3.99

79,374
12.44
1.79

97,326
21.88
22.62

30,410
12.69
16.81

40,883
29.41
34.44

329,665
17.90

อุตสาหกรรม
%yoy

%mom/qoq

8,535
-5.18

2,163
-4.63
-0.31

2,123
-9.26
-1.84

2,162
-2.81
1.86

2,087
-3.8
-3.48

2,097
-3.02
0.49

2,057
-3.12
-1.94

2,040
-5.67
-0.82

2,099
0.57
2.91

670
-2.15
-5.63

719
1.12
7.31

8,292
-2.84

กลุ่ม
%yoy

%mom/qoq

35,827
0.05

9,816
4.87
18.79

9,050
14.74
-781

9,331
-9.78
3.10

7,675
-7.12
-17.75

11,365
15,78
48.07

11,207
23.84
-1.39

12,009
28.71
7.16

12,602
64.19
4.94

3,861
60.15
-8.44

4,524
69.98
17.18

47,184
31.53

อุบัติเหตุส่วนบุคคล
%yoy

%mom/qoq

4,865
9.97

1,132
8.75
7.59

1,257
7.77
11.03

1,359
16.69
8.12

1,117
6.18

-17.80

1,228
8.51
9.96

1,348
7.22
9.71

1,490
9.65
10.57

1,267
13.41
-14.97

429
16.96
-5.30

384
6.50

-10.38

5,333
9.62

เบี้ยประกันชีวิต  
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เบี้ยประกันวินาศภัย 

 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้นจำานวน 179,429 ล้านบาท ขยายตัวเร่งร้อยละ 27.96

เมื่อเทียบกับปีก่อน จากเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ขยายตัวอย่างโดดเด่นที่ร้อยละ 36.83 มีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น

จำานวน 60,606 ล้านบาท  เบี้ยประกันภัยรถจำานวนรวมทั้งสิ้น 103,874 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 24.77 เบี้ยประกัน

อัคคีภัยจำานวน 9,759 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 21.04 และเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่งจำานวนรวมทั้งสิ้น

5,190 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 12.45 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

3. จำานวนกรมธรรม์และจำานวนเงินเอาประกันภัยของธุรกิจประกันภัย  

 ปี 2555 มีผู้ทำาประกันภัยรายใหม่จำานวน 52,949,440 กรมธรรม์ ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 13.05 เป็น

จำานวนเงินเอาประกันภัย 114,240,502 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 53.49 แยกเป็น

เบี้ยประกันภัย
(ล้านบาท)

2554
2554 2555 2555

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค.

รวม
%yoy
%mom/qoq

140,220 
12.11

 35,173 
15.77
(0.93)

33,685 
15.13
(4.23)

 34,090 
13.90
1.20

 37,272 
4.69
9.33

 42,298 
20.26
13.48

42,350 
25.72
0.12

44,374 
30.17
4.78

50,407 
35.24
13.59

 15,249 
46.11

(16.69)

16,854 
18.72
10.53

179,429 
27.96

อัคคีภัย
%yoy
%mom/qoq

 8,063 
2.49

 2,015 
4.68

14.62

 2,270 
3.74

12.69

 1,907 
(4.47)

(16.00)

 1,871 
6.29

(1.89)

 2,551 
26.61
36.32

 2,680 
18.03
5.06

 2,326 
22.00

(13.19)

 2,203 
17.73
(5.32)

 812 
34.33
82.88

 946 
29.74
16.48

 9,759 
21.04

ทะเล & ขนส่ง
%yoy
%mom/qoq

 4,615 
6.68

 1,221 
10.70
5.59

 1,102 
9.45

(9.75)

 1,212 
14.46
9.96

 1,079 
(6.70)

(10.97)

 1,271 
4.04

17.77

 1,296 
17.58
1.99

 1,256 
3.63

(3.09)

 1,367 
26.64
8.81

 515 
45.08
10.99

 388 
13.14

(24.68)

 5,190 
12.45

รถ
%yoy
%mom/qoq

 83,250 
11.59

 21,188 
15.58
2.65

20,112 
15.01
(5.08)

 21,061 
16.06
4.72

 20,890 
1.25

(0.81)

 24,382 
15.08
16.71

24,850 
23.56
1.92

26,533 
25.99
6.77

28,109 
34.56
5.94

 9,019 
45.70
(0.89)

 9,990 
20.96
10.76

103,874 
24.77

เบ็ดเตล็ด
%yoy
%mom/qoq

 44,292 
15.71

 10,749 
19.13

(10.05)

10,201 
18.95
(5.10)

 9,910 
13.54
(2.85)

 13,432 
11.49
35.54

 14,095 
31.12
4.94

13,525 
32.59
(4.05)

14,258 
43.88
5.43

18,728 
39.43
31.35

 4,903 
49.12

(40.89)

 5,530 
13.65
12.78

 60,606 
36.83

รายการ

มกราคม-ธันวาคม 2555 จำานวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ 

จำานวนกรมธรรม์ 
(รายใหม่)

จำานวนเงิน
(ล้านบาท)

ณ ธันวาคม 2555 อัตราผู้ถือกรมธรรม์ (%)

2012   2012 2012   2012

ประกันภัย 52,949,1440 114,240,502 68,823,580 106,37

%YOY 13.05 53.49 11.89

ชีวิต  5,132,896     4,916,939 21,007,036   32.47

%YOY 6.58 55.56 7.79

วินาศภัย 47,816,544 109,323,562 47,816,544   73.91

%YOY 13.79 53.39 13.79
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 -  กรมธรรม์รายใหม่ของธุรกิจประกันชีวิต 5,132,896 กรมธรรม์ ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 6.58 จากการขยายตัว

ของการประกันชีวิตประเภทสามัญและการประกันภัยกลุ่มที่ขยายตัวร้อยละ 8.14 และ 24.87 ตามลำาดับ โดยการประกัน

ชีวิตประเภทสามัญนั้นมีผู้ทำาประกันชีวิตแบบตลอดชีพสูงสุดจำานวน 1,380,729 กรมธรรม์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.34 

ของจำานวนกรมธรรม์ประเภทสามัญ ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 18.99 รองลงมาเป็นการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

จำานวน 1,337,539 กรมธรรม์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.83 ของจำานวนกรมธรรม์ประเภทสามัญ หดตัวจากปีก่อนร้อยละ 

2.60 จะเห็นได้ว่า ในปี 2555  ธุรกิจประกันชีวิตเน้นการขายผลิตภัณฑ์แบบตลอดชีพ สะท้อนได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิต

ตลอดชีพปี 2555 ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดร้อยละ 48.34 สูงกว่าปีก่อนที่อยู่ที่ 43.93 โดยเน้นความคุ้มครองหลังเกษียณอายุ

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวในอนาคต

 - กรมธรรม์ประกันวินาศภัยจำานวน 47,816,544 กรมธรรม์ ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 13.79 จากการขยายตัว

ของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีผู้ทำาประกันภัยจำานวน 11,738,580 กรมธรรม์ ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 23.63

การประกันอัคคีภัยจำานวน 2,876,608 กรมธรรม์ ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 6.16 ส่วนการประกันภัยรถซึ่งมีส่วนแบ่ง

ตลาดสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 67.71 ของจำานวนกรมธรรม์ประกันวินาศภัยรวมทั้งสิ้น ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 11.56

จำานวนกรมธรรม์ที่ทำาใหม่ระหว่างปี (ราย)

ประเภท 2554
2555 2555

Q1 Q2 Q3 Q4 พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. %yoy

สามัญ 2,641,295 709,935 708,321 777,236 660,791 293,338 137,739 2,856,283 8.14

   - ตลอดชีพ 1,160,353 336,820 334,829 381,919  327,161 139,540 74,894 1,380,729 18.99

   - สะสมทรัพย์ 1,373,248 347,529 339,993 354,049 295,968 140,083 50,016 1,337,539 -2.60

   - เฉพาะกาล 105,536   25,103   32,853   40,610 35,595 13,055 11,568 134,161 27.12

   - อื่นๆ 2,158         483        646       658 2,067 660 1,261 3,854 78.59

อุตสาหกรรม 141,323   32,973   33,335 33,555 34,505 12,915 6,567 134,368 -4.92

กลุ่ม 7,020 2,170    1,709 1,234 3,653 1,904 272 8,766 24.87

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 2,026,561 661,229 491,938 514,878 465,434 163,110 149,690 2,133,479 5.28

รวม 4,816,199 1,406,307 1,235,303 1,326,903 1,164,383 471,267 294,268 5,132,896 6.58

 

จำานวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราย)

ประเภท 2554
2555 2555

Q1 Q2 Q3 Q4 พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-ธ.ค. %yoy

 อัคคีภัย 2,709,600 436,595 929,802 963,767 546,444 183,257 190,375 2,876,608 6.16

ภัยทางทะเลและขนส่ง 796,782 196,494 206,353 212,391 210,184 73,114 64,428 825,422 3.59

   - ตัวเรือ 5,199 1,348 1,064 1,144 1,414 627 394 4,970 (4.40)

   - สินค้า 791,583 195,146 205,289 211,247 208,770 72,487 64,034 820,452 3.65

Risk from motor vehicles 29,020,996 7,787,978 8,280,676 8,061,520 8,245,760 2,522,353 2,967,282 32,385,934 11.56

   - โดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย 22,726,730 6,042,813 6,529,438 6,274,429 6,381,357 1,928,759 2,319,826 25,228,037 11.01

   - โดยความสมัครใจ 6,294,266 1,745,165 1,751,238 1,787,091 1,864,403 593,594 647,456 7,147,897 13.56

Miscellaneous risks 9.494.812 2,889,291 2,991,492 2,965,046 2,892,751 961,807 952,058 11,738,580 23.63

   - ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 503,913 40,645 49,905 71,492 81,133 22,521 29,711 243,175 (51.74)

    - อุบัติเหตุส่วนบุคคล   7,375,497 2,205,809 2,201,095 2,151,106 2,096,468 699,474 665,604 8,654,478 17.34

    - สุขภาพ     801,909    218,761 212,559 198,085 182,445 62,739 57,203  811,850  1.24

    - อื่นๆ     813,493    424,076    527,933 544,363     532,705   177,073 199,540 2,029,077 149.43

 รวม 42,022,190 11,310,358 12,408,323 12,202,724 11,895,139 3,740,531 4,174,143 47,816,544 13.79
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 และ ณ ธันวาคม 2555
ธุรกิจประกันภัยมีจำานวนกรมธรรม์
ท่ีมีผลบังคับรวมท้ังส้ิน 68,823,580
กรมธรรม์ ขยายตัวจากปีก่อน
ร้อยละ 11.89 คิดเป็นอัตราผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัยร้อยละ 106.37
ปรับตัวสูงข้ึนจากปีก่อนที่มีค่าเท่ากับ
95.99 โดยเป็นอัตราผู้ถือกรมธรรม์
ประกันวินาศภัยร้อยละ 73.91 
ปรับตัวสูงข้ึนจากปีก่อนที่มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 65.58 และเป็นอัตราผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตร้อยละ 32.47
ปรับตัวสูงข้ึนจากปีก่อนที่มีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 30.41

 ปี
2554 2555

ณ มี.ค. ณ มิ.ย. ณ ก.ย. ณ ธ.ค. ณ มี.ค. ณ มิ.ย. ณ ก.ย. ณ ธ.ค.

สินทรัพย์รวมประเมิน (ล้านบาท)

- ธุรกิจประกันชีวิต 1,282,660 334,829 1,403,417 1,484,171 1,530,388 1,582,142 1,654,901 1,714,026

% ขยายตัว     16.30 15.07 16.94 19.44 19.31 20.07 17.19 15.49

- ธุรกิจประกันวินาศภัย 196,669   195,339 202,601 791,511 748,738 703,016 632,838 599,213

% ขยายตัว         20.34 15.58 13.81 308.35 280.71 259.90 154.34 -24.29

รวม 1,479,329 1,513,012 1,606,018 2,275,682 2,279,126 2,285,158 2,287,739 2,313,239

% ขยายตัว 16.82 15.14 16.53 58.42 54.06 51.03 37.73 1.65

สินทรัพย์ลงทุนประเมิน (ล้านบาท)

- ธุรกิจประกันชีวิต 1,221,911 1,253,096 1,336,255 1,412,062 1,454,098 1,497,176 1,571,377 1,628,663

% ขยายตัว 16.64        15.35 16.68 19.49 19.00 19.48 17.03 15.34

- ธุรกิจประกันวินาศภัย 155,559 156,254 159,441 162,735 178,785 180,764 182,421 196,024

% ขยายตัว   20.20 15.93 12.85 7.68 14.93 15.69 13.26 20.46

รวม 1,377,470 1,409,350 1,495,696 1,574,797 1,632,883 1,677,940 1,753,798 1,824,687

% ขยายตัว 17.03 15.42 16.26 18.15 18.54 19.06 16.63 15.87

สัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม

- ธุรกิจประกันชีวิต 95.26 95.10 95.21 95.14 95.02 94.63 94.95 95.02

- ธุรกิจประกันวินาศภัย 79.10 79.99 78.70 20.56 23.88 25.71 28.83 32.71

รวม 93.11 93.15 93.13 69.20 71.65 73.43 76.66 78.88

4. สินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ลงทุน 

สัดส่วนผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อจำานวนประชากร

สัดส่วนผู้ถือกรมธรรม์ประกันวินาศภัยต่อจำานวนประชากร



ANNUAL REPORT 2012 15

 ณ 31 ธันวาคม 2555  ธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  2,313,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 

1.65 เป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันชีวิตจำานวน 1,714,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.49  และเป็นสินทรัพย์

ของธุรกิจประกันวินาศภัยจำานวน 599,213 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ  24.29 จากการลดลงของสินทรัพย์อื่นที่

ลดลงจากปีก่อนจำานวน 201,888 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.26 

 สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันภัย ณ  31 ธันวาคม 2555 มีจำานวน 1,824,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 15.87  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.88 ของสินทรัพย์รวม  เป็นของธุรกิจประกันชีวิตจำานวน 1,628,663 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 15.34 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  95.02  ของสินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันชีวิต และเป็นของ

ธุรกิจประกันวินาศภัยจำานวน 196,024  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.46  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.71 ของ

สินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันวินาศภัย 

 สินทรัพย์ลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำา คือพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง เงินฝากธนาคาร หุ้นกู้ ตั๋วสัญญา

ใช้เงิน และสลากออมทรัพย์ จำานวน 1,512,803 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.91 ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น  

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.59 โดยลงทุนในพันธบัตร (รวมตั๋วเงินคลัง) สูงสุด จำานวน 1,022,578 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 56.04 ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น ในขณะที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงจำานวน 311,885 ล้านบาท 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.09 ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 22.49   โดยลงทุนในหุ้นทุนสูงสุด

จำานวน 187,317 ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.27 ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 30.42

 -  โดยธุรกิจประกันชีวิตลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำา จำานวน 1,382,145 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

84.86 ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.30 โดยลงทุนในพันธบัตร (รวมตั๋วเงินคลัง) สูงสุด

จำานวน  970,590 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.59 ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.82  

ในขณะที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงจำานวน 246,518 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.14 ของสินทรัพย์ลงทุน

รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 21.56 เป็นการลงทุนในหุ้นทุนสูงสุดจำานวน 134,835 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 8.28  ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 29.68
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 -  ธุรกิจประกันวินาศภัยลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำา จำานวน 130,658 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

66.65 ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17.81 โดยลงทุนในเงินฝากธนาคารฯสูงสุดคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 30.16 ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 90.28  และลงทุนในพันธบัตร (รวมตั๋วเงินคลัง)

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.52 ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.59  ในขณะที่ลงทุนในสินทรัพย์

ที่มีความเสี่ยงสูงจำานวน 65,367 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.35 ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 26.12 โดยลงทุนในหุ้นทุนสูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.77 ของสินทรัพย์ลงทุนรวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 32.35
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5. การเติบโตของสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Insurance Penetration)
 

 เศรษฐกิจไทยปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 6.4 ส่งผลให้สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Insurance Penetration) ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 5.02 ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 4.45 และมี
เบี้ยประกันภัยต่อจำานวนประชากร (Insurance Density) เท่ากับ 8,808 บาทต่อปี สูงกว่าปีก่อนที่มีค่าเท่ากับ 
7,321 บาทต่อปี แยกเป็น
  -  สัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 3.44 มีค่าสูงขึ้นกว่าปีก่อนที่อยู่ที่
ร้อยละ 3.12 และมีเบี้ยประกันชีวิตต่อจำานวนประชากรเท่ากับ 6,035 บาทต่อปี สูงกว่าปีก่อนที่มีค่าเท่ากับ 
5,133 บาทต่อปี
 -  สัดส่วนเบี้ยประกันวินาศภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อยู่ที่ร้อยละ 1.58 มีค่าสูงขึ้นกว่าปีก่อนที่
อยู่ที่ร้อยละ 1.33 และมีเบี้ยประกันวินาศภัยต่อจำานวนประชากรเท่ากับ 2,773 บาทต่อปี สูงกว่าปีก่อนที่มีค่า
เท่ากับ 2,188 บาทต่อปี

สินทรัพย์ลงทุน
(ล้านบาท)

วินาศภัย ชีวิต รวม

ณ ธ.ค. 55 %สัดส่วน % ณ ธ.ค. 55 % สัดส่วน % ณ ธ.ค. 55 % สัดส่วน %

พันธบัตร 51.987 26.52 10.59 970,590 59.59 10.82 1,022,578 56.04 10.81

เงินฝากธนาคาร 59,123 30.16 90.28 35,451 2.18 30.54 94,574 5.18 62.4223

หุ้นกู้ 15,413 7.86 19.95  209,835 12.88 23.86 225,248 12.34 23.59

ตัวสัญญาใช้เงินฯ 3,907 1.99 (80.24) 166,236 10.21 21.51 170,143 9.32 8.66

สลากออมทรัพย์ 227 0.12 13.08 33 0.00 (10.81) 260 0.01 9.36

หุ้นทุน 52,482 26.77 32.35 134,835 8.28 29.68 187,317 10.27 30.42

เงินให้กู้ยืม 3,177 1.62 (15.87) 79,426 4.88 6.70 82,603 4.53 5.61

อื่นๆ 9,707 4.95 15.61 32.25 1.98 32.29 41,964 2.30 28.02

รวม 196,024 100 20.46 1,628,663 100 15.34 1,824,687 100 15.87

ความเสี่ยงต่ำา 130,658 66.65 17.81 1,382,145 84.86 14.30 1,512,803 82.91 14.59

ความเสี่ยงสูง 65,367 33.35 26.12 246,518 15.14 21.56 311,885 17.09 22.49

Insurance Penetration & Insurance Density 2551 2552 2553 2554 2555 2556

GDP ณ ปี 2531 (%yoy) 2.4 (2.4) 7.8 0.1 6.4 5.0

การประกันภัย จำานวนเงิน (ล้านบาท)  327,837  368,706  421,288  469,116  569,903  660,771 

% Penetration  3.61  4.08  4.17  4.45  5.02  5.38 

Insurance Density (บาท)  5,172  5,804  6,595  7,321  8,808  10,150 

ประกันชีวิต จำานวนเงิน (ล้านบาท)  221,598  258,533  296,213  328,897  390,474  449,045 

% penetration  2.44  2.86  2.93  3.12  3.44  3.66 

Insurance Density (บาท)  3,496  4,069  4,637  5,133  6,035  6,898 

ประกันวินาศภัย จำานวนเงิน (ล้านบาท)  106,239  110,173  125,075  140,219  179,429  211,726 

% penetration  1.17  1.22  1.24  1.33  1.58  1.73 

Insurance Density (บาท)  1,676  1,734  1,958  2,188  2,773  3,252 

รวม จำานวนเงิน (ล้านบาท)  327,837  368,706  421,288  468,686  569,903  660,771 

 จะเห็นได้ว่าธุรกิจประกันชีวิตยังคงเน้นการลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำาและมีสภาพ
คล่องสูง เพื่อสามารถจ่ายค่าสินไหมแก่ผู้เอาประกันภัยได้ตลอดเวลา
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6. สรุป
 

 ในปี 2555 แม้ธุรกิจประกันภัยจะเผชิญปัญหาจากปัจจัยรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจในประเทศและ
ต่างประเทศ และผลกระทบหลังจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการดำาเนิน
งานของหลายบริษัท แต่ธุรกิจประกันภัยก็สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ที่ร้อยละ 21.48
 หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย สูงเป็นประวัติการณ์ เป็นปีแรกในรอบกว่า
สิบปีทีธุ่รกิจมีอัตราการเติบโตสูงกว่า ธุรกิจประกันชีวิต ทั้งนี้เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อประกันภัย
ของประชาชน ที่สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตามความคุ้มครองที่ต้องการ เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
ของตนเอง และการปรับตัวของธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และพร้อมรับมือกับการแข่งขันที่มี
แนวโน้มเสรีมากขึ้นในอนาคต ประกอบกับมาตรการภาครัฐที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยสามารถเติบได้ได้ดังนี้
 1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้าใจ และเล็งเห็นประโยชน์ของการทำาประกัน
ชีวิตและประกันวินาศภัยว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนทุกระดับ 
 2. ควบคุมดูแลให้ธุรกิจประกันภัยสามารถบริหารจัดการการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัย ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 3. จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ” เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการรับ
ประกันภัยและการทำาประกันภัยต่อ โดยการจัดให้มีการรับประกันภัยในจำานวนสูงสุดในอัตราเบ้ียประกันภัยท่ีเหมาะสม
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองภัยพิบัติได้อย่างเพียงพอทั่วถึง และมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รู้จักกองทุนฯมากขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 4. มาตรการคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรก ส่งผลให้ยอดจำาหน่ายรถยนต์นั่งเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง ซึ่งส่งผลให้เบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ขยายตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
 5. ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนทุกระดับ 
 6. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำาคัญของการออมเงินพร้อมความคุ้มครองชีวิตผ่านการ
ประกันชีวิต 
 7.พัฒนาช่องทางการขายให้หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับทั่วทุกภูมิภาค
 ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถพลิกฟ้ืนตัวและเติบโตในอัตราเร่งได้ สะท้อนได้จากตัวเลขเบ้ียประกันภัย
ดังน้ี
 - การประกันรถ ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวม มีสัดส่วนกว่า 57%
ของธุรกิจ มีการเติบโตปี 2555 ถึง 24.77% โดยมีมาตรการคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาลเป็นแรงขับเคลื่อน
สำาคัญจากเงื่อนไขในการขอใช้สิทธิ์ฯ รถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
 - การประกันอัคคีภัยและการประกันการเสี่ยงภัยทุกประเภท(Industrial All Risk) ขยายตัวในอัตราเร่ง 
21.04% และ 68.58% ตามลำาดับ เนื่องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ทำาให้อัตราเบี้ยประกันภัยของ
การประกันภัยทั้งสองประเภทนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ เนื่องจากในระยะแรก ธุรกิจประกันวินาศภัยประสบปัญหา
การซื้อประกันภัยต่อและถูกปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยสูงถึง 20% ส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยปรับขึ้นอัตรา
เบี้ยประกันภัย โดยเฉพาะประเภทการรับประกันอัคคีภัย และประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ที่มีอนุสัญญา
คุ้มครองภัยธรรมชาติเพิ่มเติม รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของแบบประกัน ตลอดจนการทำาการตลาดเชิงรุกผ่าน
ช่องทางการขายธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นสำาหรับชดเชยความเสียหายจากมหาอุทกภัยปี 2554
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 ขณะที่การประกันชีวิต สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงตามแนวโน้มระยะยาว เนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น
ประกอบกับธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย สนองความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี เช่น การขยายงานผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น
 ในปี 2556 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 5 ดังนั้น
แนวโน้มเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันภัยในปี 2556 สำานักงาน คปภ.คาดว่าจะเติบโตต่อ แต่ในอัตรา
ที่ชะลอลง ประมาณ 16% โดยธุรกิจประกันชีวิต เติบโตประมาณ 15% และธุรกิจประกันวินาศภัย เติบโตประมาณ
18% โดยเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 6 แสนบาท ดังนี้

 ทั้งนี้ เป็นผลจากฐานเปรียบเทียบที่สูงในปี 2555 และจากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากมาตรการ
คืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกที่เป็นปัจจัยหนุน ซึ่งจะหมดแรงส่งในงวดครึ่งปีแรกของปี 2556 ตามการสิ้นสุดระยะเวลา
ผ่อนผันการรับรถของทางการ  รวมถึงปัจจัยจากอัตราเบี้ยประกันที่สูงขึ้นจากค่าความเสี่ยงที่เพิ่มเป็นพิเศษใน
ปี 2555 ที่อาจเริ่มปรับลดลงไปบ้างแต่ไม่กลับไปสู่ระดับเดิม  การประกันอัคคีภัย เติบโตในอัตราที่ชะลอลง
จากผลของฐานเปรียบเทียบหลังจากที่ขยายตัวโดดเด่นด้วยปัจจัยพิเศษในปี 2555 โดยผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันภัย
ที่มีการซื้ออนุสัญญาความคุ้มครองเพิ่มเติมในปี 2555 น่าจะต่ออายุสัญญา เนื่องจากจำานวนเบี้ยประกันภัยไม่สูง
มากนัก เมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ผู้บริโภคเลือกซื้อด้วยความสมัครใจ ในขณะที่ประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคลยังคงขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยการรักษาอัตราการต่ออายุกรมธรรม์ควบคู่ไปกับการเพิ่ม
จำานวนลูกค้ารายใหม่ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีมูลค่าเพิ่มควบคู่ไปกับการขยายตลาดไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน
 อย่างไรก็ตาม การขยายตัวในอัตราเร่งของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2555 เป็นสัญญาณที่ดีของการปรับตัว
ของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย หลังจากที่ธุรกิจต้องรับภาระความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นช่วง
ปลายปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยไทยโดยรวม ธุรกิจประกันภัยไทยจึงจำาเป็น
ต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำากัด
และการเปิดเสรีภาคการเงินการประกันภัยตามกรอบ AEC ในปี 2558

การประกันภัย

ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย

รวม

449,045
211,726
660,771

6,898
3,252

10,150

15.00
18.00
16.00

3.66
1.73
5.38

เบี้ยประกันรับ
(ล้านบาท)

อัตราเติบโต
%

Ins. Penetration
%

Ins. Density
(บาท)
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ประกันชีวิต

อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัยปี 2545 - 2555 และแนวโน้้มปี2556
ล้านบาท

2545     2546     2547     2548     2549    2550     2551     2552     2553     2554     2555   2556p

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

ประกันภัย

115,518
62,627

178,145

19.27%

22.41% 15.44% 13.47%
10.25% 4.12%

16.25% 9.73%
16.67%

14.57%

18.72%

16.00%

18.00%
27.96%

12.11%13.53%3.70%5.30%5.88%7.72%11.56%11.42%13.63%13.87%

14.80%
12.76% 10.70% 5.37%

12.58%
8.26%

12.47%
14.26%

11.35%

21.48%

16.00%

133,355
71,160

204,515

151,313
79,289

230,602

166,830
88,454

255,284

173,708
95,287

268,995

201,942
100,888
302830

221,598
106,239
327,837

258,533
110,173
368,706

296,213
125,075
421,288

328,897
140,219
469,116

390,474
179,429
569,903

449,045
211,726
660,771

ประกันวินาศภัย
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ส่วนที่ 4 :
การดำาเนินงานและ

พัฒนาการที่สำาคัญของ
สำานักงาน คปภ. ปี 2555
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การดำาเนินงานและพัฒนาการที่สำาคัญของสำานักงาน คปภ.
ปี 2555 
 สำานักงาน คปภ. ได้ดำาเนินการตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2557) ซึ่งเป็น
กรอบแนวทางหลักในการกำาหนดทิศทางการพัฒนาระบบประกันภัยภาพรวม ดังนี้

 สิ่งสำาคัญที่ต้องดำาเนินการเป็นลำาดับแรกในการพัฒนาระบบประกันภัยไทย คือ การสร้างการยอมรับจากประชาชน

และสังคมโดยรวม ว่าระบบประกันภัยเป็นกลไกสำาคัญในการสร้างความมั่นคงต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีส่วนเสริม

สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยผ่านการดำาเนินงาน ดังนี้

มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและเข้าถึงระบบประกันภัย

1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย (Insurance Literacy) 
 

 สำานักงาน คปภ. มีการดำาเนินงานบูรณาการด้านการส่งเสริมการประกันภัย ดังนี้

 1. การจัดบรรยาย ประชุม อบรม สัมมนา  เพื่อเสริมสร้างความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับ

ประชาชน โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงานของภาคเอกชนในการจัดประชุม อบรม สัมมนาการส่งเสริม

ประกันภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำานวน 24 ครั้ง

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ “การประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ”
สำาหรับสมาชิกสมาคมธนาคารไทย

สัมมนาชี้แจง “ขั้นตอนการดำาเนินงานตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ”

 2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกันภัยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำานวน 21 ครั้ง 

พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำาปี 2555 งานสัปดาห์ประกันภัยครั้งที่ 4 ประจำาปี 2555
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 3. การดำาเนินโครงการยุวชนประกันภัยในสถานศึกษา เพื ่อปลูกฝังความรู ้ด้านการประกันภัย โดยเฉพาะ
การประกันชีวิตและความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ.คุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และได้จัดกิจกรรมเป็นการประกวด
การแข่งขันและมอบรางวัลให้กับโรงเรียน สถานศึกษา รวมถึงครู อาจารย์ที่มีผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนด้าน
การประกันภัย และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานด้านการเรียนและเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยดีเด่น 
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เพลง การแสดง และทอล์กโชว์ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจำานวน 513 โรงเรียน

คณะนักเรียนและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการประกวดตาม
“โครงการยุวชนประกันภัย” ประจำาปี 2554

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตาม
“โครงการยุวชนประกันภัย” ประจำาปี 2554

 4. การดำาเนินโครงการอาสาสมัครประกันภัย ในชุมชนและท้องถิ่นภูมิภาค โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการประกันภัยผ่านขอกระจายข่าว เป็นวิทยากรบรรยายช่วยเหลือ รวมถึงให้คำาปรึกษาแนะนำาด้านการ
ประกันภัย ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเกิดความเข้าใจเพียงพอในการนำา
การประกันภัยไปจัดการความเสี่ยงภัยที่มีได้อย่างเหมาะสม โดยได้มีการจัดอบรมความรู้ให้กับอาสาสมัครประกันภัยจำานวน
13,925 ราย

1.2 การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
 
 สำานักงาน คปภ. ได้ดำาเนินการรณรงค์ปลูกจิตสำานึก
ให้ประชาชน เห็นความสำาคัญและทำาประกันภัยมากขึ้น 
โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ  ด้านการ
ประกันภัยที่ถูกต้อง และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
สู่สายตาประชาชน รวมถึงจัดกิจกรรมเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเผยแพร่บทบาท หน้าที่ของสำานักงาน คปภ. และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการประกันภัย เปิดตัวโครงการ “ประกันภัยร่วมส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัย

ทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100%”

สำานักงาน คปภ. ร่วมจัดงาน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำาปี 2555สำานักงาน คปภ. แถลงข่าวภาพรวมผลประกอบธุรกิจประกันภัยครึ่งปีแรก
ของปี 55 และพัฒนาการของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
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1.3 การบริการออกและต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย  
 

 1.  ให้ความเห็นชอบหน่วยงานเป็นสถาบันการจัดอบรมหลักสูตร ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/

วินาศภัย และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย รวม 43 สถาบัน สถาบันที่จัดอบรม

ประเภทประกันชีวิต 22 สถาบัน ประเภทประกันวินาศภัย 22 สถาบัน (สถาบันประกันภัยไทย และบริษัท ทีอาร์ เทรนนิ่ง

แอนด์คอนซัลติ้ง จำากัด จัดอบรมทั้งประเภทประกันชีวิต และประกันวินาศภัย) เพื่อดำาเนินการจัดอบรมความรู้ด้าน

การประกันภัย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ ให้ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/ วินาศภัย ได้มีการพัฒนาความรู้

อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้นในปี 2555 ดังนี้ 

ประเภท จำานวน (คน)

ตัวแทนประกันชีวิต 260,474

ตัวแทนประกันวินาศภัย 20,650

นายหน้าประกันชีวิต 43,009

นายหน้าประกันวินาศภัย 49,179

รวม 373,312 

 2.  ตรวจสอบหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดอบรมฯ ระหว่างมกราคม –  ธันวาคม 2555 จำานวน 38 แห่ง

ผลการตรวจสอบพบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดอบรมตามประกาศสำานักงาน คปภ. เรื่อง กำาหนด

หลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย สำาหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น

ตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

 3. ปรับปรุงร่างคำาสั่งนายทะเบียน  ที่ ………/2555   เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต/

วินาศภัย ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ เพื่อให้นิติบุคคล

  3.1  ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจสำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันสิ้นปีบัญชี เฉพาะในรูปของ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 5 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

  3.2  ยื ่นรายงานการจัดให้มีการประกันภัยโดยตรงและการประกันภัยต่อ สำาหรับงวด 3 เดือน 

(มกราคม - มีนาคม) 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) และ 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม)

ภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นงวด เฉพาะในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 4. ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ

นายหน้าประกันภัย ประเภทนิติบุคคล ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงิน จำานวน 15 ราย รวมทั้งดำาเนินการออกใบอนุญาตให้

นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันภัยจำานวน 31 ราย และต่ออายุใบอนุญาต จำานวน 142 ราย

 5. กำากับดูแลตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่อยู่ในฐานข้อมูลของสำานักงาน คปภ. จำานวน 456,696  ราย แยกเป็น

ตัวแทนประกันชีวิต 279,556 ราย  ตัวแทนประกันวินาศภัย  26,097 ราย  นายหน้าประกันชีวิต 69,228 ราย  นายหน้า

ประกันวินาศภัย 81,815 ราย  
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 6. นำาข้อมูลรายชื่อของตัวแทนประกันชีวิต (วินาศภัย) นายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย) ที่ยื่นคำาขอรับใบอนุญาต

ต่ออายุใบอนุญาต ขึ้นเว็บไซด์ของสำานักงาน คปภ. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะของ

ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยว่า  สามารถติดต่อกระทำาธุรกรรมด้วยหรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากสำานักงาน คปภ.

 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการตัวแทน/นายหน้าประกันภัยแบบเบ็ดเสร็จ  เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน

ผู้ใช้บริการและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อกับสำานักงาน คปภ. โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการตัวแทน/

นายหน้าประกันภัยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสถานที่จัดสอบและธนาคารที่รับชำาระค่าธรรมเนียมและ

ออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์

 8. พัฒนาช่องทางการจำาหน่ายและการให้บริการครบวงจรที่สอดคล้องกัน กำาหนดข้อพึงปฏิบัติในการเสนอขาย

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็น 3 ขั้นตอน ก่อนการขาย (Pre Sale) ณ จุดขาย (Point of Sale) และภายหลังการขาย

(Post Sale)

 9. พัฒนาระบบการออกและต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย      ซึ่งได้ผ่านการตรวจติดตามผล

รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

ประเภท สอบ ออกใบอนุญาต
ต่ออายุใบ
อนุญาต

ขึ้นทะเบียน

ยูนิเวอร์แซล
ไลฟ์

ยูนิตลิ้งค์

ตัวแทนประกันชีวิต 194,346 115,952 80,988 3,330 548

ตัวแทนประกันวินาศภัย 8,851 5,580 8,819 - -

นายหน้าประกันชีวิต 23,196 19,124 38,823 497 -

นายหน้าประกันวินาศภัย 36,897 25,648 42,343 - -

รวม 263,290 166,304 170,973 3,827 548

 สำาหรับในปี 2555 มีสถิติการสอบ  การออกใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนขาย

ประกันแบบยูนิเวอร์แซลไล์ / ยูนิตลิ้งค์  ดังนี้
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1.4  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 
 1. ด้านการประกันชีวิต
 1) กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำานาญ
  สำานักงาน คปภ. ได้รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ พบว่า ประชาชน
ยังไม่เข้าใจลักษณะของการประกันชีวิตแบบบำานาญ ไม่เห็นความสำาคัญของการออมเงินในระยะยาว รวมถึงสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่จะได้รับจากกรมธรรม์ดังกล่าว
  จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงวัย แนวโน้มค่าใช้จ่ายเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มสูงขึ้น วิถีการดำาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัย
ดังกล่าวล้วนเป็นปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในระยะยาว การออมผ่านประกันชีวิตนับเป็น
เครื่องมือที่ดีที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยในการออม ซึ่งการประกันชีวิตแบบบำานาญจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะ
รองรับสำาหรับประชาชนในกลุ่มนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิต สำานักงาน คปภ. จึงได้
มีการพิจารณาเพิ่มเติมถึงแนวทางการขยายการประกันชีวิตแบบบำานาญให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น โดยแนวทางที่ได้มี
การพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
  1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการประกันชีวิตแบบบำานาญให้มากขึ้น และให้เห็นความสำาคัญ
ของการออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ
  2. ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการประกันชีวิตแบบบำานาญ เช่น สิทธิการหัก
ลดหย่อนภาษี เป็นต้น
  3. พัฒนากรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำานาญให้มีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้หลากหลายขึ้น
  4. กำาหนดมาตรการสนับสนุนการออมผ่านรูปแบบประกันชีวิตแบบบำานาญ
 
 2) การกำาหนดคำานิยามโรคร้ายแรง
  เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ได้ยื่นขอรับความเห็นชอบสัญญา
โรคร้ายแรงเข้ามาเป็นจำานวนมาก ดังนั้น เพื่อให้คำานิยามของโรคร้ายแรงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐาน
ทางการแพทย์ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัย  สำานักงาน คปภ. จึงได้แต่งตั้งคณะทำางาน ซึ่งประกอบ
ด้วย ผู้แทนจากสำานักงาน คปภ. แพทยสภา สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกันกำาหนด
คำานิยามดังกล่าว  โดยรวบรวมโรคที่ธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัยเสนอขายอยู่  จำานวน 50 โรค มากำาหนดนิยามโรคร้ายแรง
ให้เป็นมาตรฐาน โดยอ้างอิงจากสัญญาโรคร้ายแรงที่เป็นมาตรฐานของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางปฏิบัติ (Guideline)  ที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองสูงสุดที่บริษัทสามารถกำาหนดได้  โดยใช้กับกรมธรรม์ประกันภัย
ที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบมาใหม่
 
 3) โครงการ Insurance Bureau System  : IBS
  โครงการ Insurance Bureau System เป็นโครงการที่จัดทำาฐานข้อมูลการรับประกันภัยของธุรกิจ
ประกันชีวิต  โดยเก็บข้อมูลเป็นรายกรมธรรม์ และเก็บข้อมูลตามธุรกรรมที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่ได้สามารถนำาไปใช้เป็นสถิติ
เพื่อการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย  เพื่อเป็นข้อมูลในการกำากับและตรวจสอบธุรกิจประกันภัย  เพื่อการให้บริการประชาชน
และเพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับจัดทำารายงานสถิติการรับประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต นอกจากนี้ ประโยชน์ของการเก็บ
ข้อมูลในลักษณะดังกล่าวจะช่วยลดความซ้ำาซ้อนในการขอข้อมูลจากบริษัท และทำาให้ข้อมูลที่ได้มีรายละเอียดและสะดวก
ในการนำาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
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 4) โครงการกำาหนดหลักเกณฑ์การคำานวณการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

  เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตมีแนวทางปฏิบัติในการคำานวณการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต
เป็นไปตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมทั้งแนวทางการปฎิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขในสัญญาประกัน
ชีวิต เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 
  ขอบเขตโครงการ: ในปี 2555 ได้กำาหนดแผนการเข้าตรวจสอบการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา
ประกันชีวิต ณ ที่ทำาการบริษัทประกันชีวิต จำานวน 4 บริษัท โดยกำาหนดขอบเขตการพิจารณาการจ่ายผลประโยชน์ตาม
สัญญา ตามรูปแบบของกรมธรรม์ ได้แก่
  (1)  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน (Traditional Policy)
  (2)  กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment Link Policy) ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต
       แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์
  แนวทางการตรวจสอบ: ตรวจตาม Checklist  /สัมภาษณ์ผู้บริหาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง/ เข้า
สังเกตการณ์ระบบปฏิบัติงานจริงในเรื่องการคำานวณที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายผลประโยชน์ และการให้บริการตามเงื่อนไข
ในสัญญาประกันชีวิต/ สุ่มตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตามรายการใน Checklist
  ผลการติดตาม: พบว่ามีเรื่องที่ต้องร่วมกับภาคธุรกิจกำาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
ได้แก่  การเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้เอาประกันภัย /วิธีการคำานวณ การแปลงกรมธรรม์เป็นแบบขยายเวลา (ETI) /การคิด
อัตราดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขในสัญญาประกันชีวิต/ การคำานวณมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ เมื่อผู้เอาประกันภัย
ขอเวนคืนระหว่างปี และการคืนเบี้ยประกันภัยสำาหรับสัญญาเพิ่มเติม กรณีผู้เอาประกันภัยขอเวนคืนกรมธรรม์ โดย
สำานักงาน คปภ. ได้แจ้งให้สมาคมฯ ดำาเนินการจัดทำาแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การจ่ายผลประโยชน์
ให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั้งธุรกิจ
 
 5) การจัดทำาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโฆษณาเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา
  สืบเนื่องจากปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อแข่งขัน และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีการโฆษณาเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่าน สื่อต่างๆ  อย่างแพร่หลาย
ในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้สาระสำาคัญของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่นำาเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน สำานักงาน คปภ. จึงได้หารือร่วมกับกับภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ในการจัดทำา
ร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการโฆษณาเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณา เพื่อเป็นกรอบให้บริษัท
ประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตนำาไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  (1)  ข้อความที่โฆษณาต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
  (2)  ข้อความที่โฆษณาต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และไม่กำากวม
  (3)  ข้อความที่โฆษณาจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำาคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
หรือการจ่ายผลประโยชน์
  (4)  ไม่ประมาณการผลตอบแทนที่จะได้รับ  หรือไม่ประมาณการผลประกอบการของธุรกิจผู้เสนอขาย
ยกเว้นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการจ่ายเงินปันผล (Non guarantee/Variable) กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
(Unit-linked/Investment linked) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal life) ทั้งนี้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตดังกล่าวต้องระบุแหล่งที่มาของสมมติฐานที่ใช้อ้างอิงด้วย
  (5)  ในการโฆษณาที่ระบุว่า  “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” จะต้องมีการระบุให้ชัดเจนด้วยว่าต้องแถลงเกี่ยวกับ
สุขภาพในใบคำาขอเอาประกันภัยด้วยหรือไม่ หากมีการแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ ต้องระบุเพิ่มด้วยว่า การแถลงสุขภาพเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันชีวิต
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  (6)  ในกรณีที่มีการอ้างอิงรายงานทางวิชาการ  สถิติ  หรือข้อมูลอื่นใด  ต้องระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน 

ต้องไม่ตัดทอนข้อมูลดังกล่าว จนอาจทำาให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำาคัญ และต้องมีข้อมูลดังกล่าว พร้อมให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

  (7)  กรณีโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาที่ใช้ข้อความหรือภาพ ตัวอักษรของคำาเตือน และคำาอธิบายรายละเอียด

ต้องมีความคมชัด และอ่านได้ชัดเจน 

  (8)  กรณีโฆษณาผ่านสื่อโฆษณาที่มีเฉพาะการใช้เสียง ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียงคำาเตือน และ

คำาอธิบายรายละเอียด ที่สามารถฟังเข้าใจได้

  (9)  ให้มีการระบุคำาเตือน   โดยใช้ข้อความว่า  “ผู้ซื้อควรทำาความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง

และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำาประกันภัยทุกครั้ง” หรือข้อความอื่นใดที่มีความหมายทำานองเดียวกัน

  (10)  การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณาของนายหน้าประกันชีวิต   นอกจากจะต้อง

เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ข้างต้นแล้ว นายหน้าประกันชีวิตต้องไม่ทำาให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นผู้รับประกันภัย

และให้ระบุแจ้งชัดในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางสื่อโฆษณาว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายเป็น

กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทใด 

 2. ด้านการประกันวินาศภัย
 1) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555   

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 เมื่อวันที่ 26 

มิถุนายน 2555 และได้อนุมัติวงเงินงบประมาณจำานวน 555 ล้านบาท ในการสนับสนุนการดำาเนินโครงการฯ เพื่อสร้าง

ระบบประกันภัยสำาหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้รับความคุ้มครองเมื่อข้าวนาปีได้รับความเสียหาย

จากภัยธรรมชาติ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดำาเนินการจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554 

โดยให้กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติเข้ามาดำาเนินการรับประกันภัย

  จำานวนเงินความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัย

  (1)  จำานวนเงินความคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยจำานวน 1,111 บาท/ไร่ สำาหรับภัยธรรมชาติ

6 ภัย (ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ ภัยอากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย) และจำานวนเงิน ความคุ้มครองจำานวน 555 บาท/ไร่  

สำาหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด                         

  (2)  เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม จำานวน 129.47 บาทต่อไร่ โดยมาจาก 2 ส่วนคือ

  -  เกษตรกร 60 บาท/ไร่ 

  -  รัฐบาลสมทบ 69.47 บาท/ไร่  

 

 2) การปรับระบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีประสบภัยจากรถ  

  สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลต้องการให้ประชาชนที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลจาก กองทุน

ประกันสังคม (สปส.) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สามารถ

เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้โดยไม่มีความเหลื่อมล้ำา โดยกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินที่มีความจำาเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล

อย่างเร่งด่วน รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ป่วยทั้ง 3 กองทุนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลได้ทุกแห่ง 

โดยไม่ต้องชำาระเงินก่อนและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละกองทุนประสานการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลคืนให้สถาน

พยาบาลในภายหลัง ซึ่งให้เริ่มดำาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ตั้งแต่วันท 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
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  ในส่วนของการคุ้มครองดูแลผู้ประสบภัยจากรถ สำานักงาน คปภ. ในฐานะที่มีหน้าที่กำากับดูแลกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจึงได้พิจารณาปรับปรุงขั้นตอนวิธีการในการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินจากกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยใหม่ เนื่องจากเห็นว่ากองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเป็นอีกกองทุนหนึ่งที่ควรเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล
โดยได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล online คอมพิวเตอร์ เรียกว่าระบบ E-Claim ซึ่งระบบนี้ผู้ประสบภัยที่
ประสงค์จะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สามารถมอบอำานาจให้โรงพยาบาลใช้สิทธิ
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องสำารองค่ารักษา
พยาบาลไปก่อน นอกจากนั้นยังได้อำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิโดยมอบหมายให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 รับภาระ
สำารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้โรงพยาบาลไปก่อน  จากนั้นบริษัทกลางฯจะรับภาระในการรวบรวมเอกสารแทนผู้ประสบภัย
เพื่อนำาเอกสารดังกล่าวมาเบิกกับกองทุนฯ ต่อไป 
 
 3) กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ 
  3.1  การจัดตั้งกองทุนฯ
  (1)  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ    “พระราชกำาหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ     พ.ศ.2555”  
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยการรับประกันภัยและทำาประกันภัยต่อ และ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ในวงเงิน 50,000 ล้านบาท และได้ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555
  (2)  พ.ร.ก. ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555  และผ่าน
ความเห็นชอบของวุฒิสภาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
  (3)  คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน  เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์ 2555     โดยมี
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล เป็นประธานกรรมการ 
  (4) กองทุนฯ ได้จัดงานเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ตึกสันติไมตรี
ทำาเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
  3.2  วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
  (1)  เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์และกิจการ
  (2)  เพื่อจัดให้มีความสามารถในการเอาประกันภัยต่อในจำานวนที่เพียงพอต่อความต้องการ (Capacity)
และในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำาสุด
  (3)  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองภัยพิบัติได้อย่างทั่วถึง ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม
  (4)  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ และผู้ประกอบการต่างๆ ยังคงดำาเนินกิจการต่อไปใน
ประเทศไทย
  3.3 แนวทางการรับประกันภัย
       คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคำาจำากัดความแล้วเห็นควรกำาหนดให้เป็น “ภัยพิบัติ” เมื่อเข้าลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  คณะรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติรุนแรงตามคำาแนะนำาของกระทรวงมหาดไทย  โดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ
  (2)  จำานวนค่าสินไหมทดแทนรวมของผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติมากกว่า 5,000
ล้านบาทต่อหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน โดยมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป  ทั้งนี้ มูลค่า
ความเสียหายให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้รายงานไปยังสำานักงาน คปภ. หรือ
  (3)  กรณีธรณีพิบัติ ความรุนแรงของแผ่นดินไหวตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป หรือกรณีวาตภัย ความเร็วของ
ลมพายุตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
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     รูปแบบการประกันภัย   

 
หัวข้อ รายละเอียด

กลุ่มผู้เอาประกันภัย บ้านอยู่อาศัย SME และอุตสาหกรรม

ภัยพิบัติที่คุ้มครอง วาตภัย  อุทกภัย  และธรณีพิบัติภัย

ทุนประกันภัย (Sublimit)

บ้านอยู่อาศัย : ไม่เกิน 100,000 บาท

SME : ไม่เกิน 30% ของทุนประกันภัย

อุตสาหกรรม : ไม่เกิน 30% ของทุนประกันภัย

กรณี SME และอุตสาหกรรม สามารถเอาประกันภัยเกิน 

30% ได้โดยกองทุนฯ จะพิจารณาเป็นกรณีๆ

ความรับผิดส่วนแรก
บ้านอยู่อาศัย : ไม่มี

SME และ อุตสาหกรรม : 5% ของ Sublimit 

อัตราเบี้ยประกันภัย

บ้านอยู่อาศัย : 0.5% 

SME : 1% 

อุตสาหกรรม : 1.25%

  3.4  ข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติ (ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 7 มกราคม 2556)
  

กลุ่มผู้เอาประกันภัย
จำานวนกรมธรรม์ 

(ฉบับ)

ทุนประกันภัยพิบัติ

(ล้านบาท)

เบี้ยประกันภัย

(ล้านบาท)

บ้านอยู่อาศัย

SME

อุตสาหกรรม

539,946 

47,476 

3,745

38,863 

8,244 

15,878 

194 

80 

176 

รวม  591,167 2,932,531 450 

1.5  การสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัยจากเหตุการณ์อุทกภัย 

 สำานักงาน คปภ. ได้กำาหนดมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือเยียวยาและสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย

เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย ผ่านคณะทำางาน 4 คณะ ได้แก่

 1) คณะทำางานสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัย เพื่อติดตามและรายงานมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภัยจากภัยน้ำาท่วม ให้ความชัดเจนแก่สื่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ กระตุ้นและดึงดูดผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศ

เกิดความเชื่อมั่นและกลับเข้ามาให้ความคุ้มครองภัยน้ำาท่วมในอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสม มาตรการสำาคัญได้แก่

การเดินทางพบผู้รับประกันภัยต่อรายใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอังกฤษ การจัดสัมมนา Asian Insurance Review

ที่ประเทศไทยซึ่งมีผู้รับประกันภัยต่อเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน
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 2) คณะทำางานศึกษารูปแบบการรับประกันมหันตภัย  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกัน

ภัยพิบัติ (กองทุนฯ) ในต่างประเทศ และนำาไปสู่การจัดตั้งกองทุนฯ ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

 3) คณะทำางานเยียวยาและฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อประชาชน เพื่อระดมภาคธุรกิจเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

และเร่งรัดการพิจารณาชำาระค่าสินไหมทดแทนจากภัยน้ำาท่วมที่เกิดขึ้น มาตรการสำาคัญได้แก่ การออกพื้นที่แจกจ่าย

เครื่องอุปโภคและบริโภค การจัดรถยกเข้ายกรถที่จมน้ำาโดยไม่จำากัดว่ามีการทำาประกันภัยหรือไม่ การจัดโครงการซ่อมรถ

น้ำาท่วมในราคามาตรฐานตามระดับน้ำาที่ท่วมตัวรถ และการเดินสายเข้านิคมอุตสาหกรรมอย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้

ความช่วยเหลือในการติดตามเร่งรัดการชำาระค่าสินไหมทดแทน

 4) คณะทำางานเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็น

ผู้ประสบภัยด้วยเช่นเดียวกัน  ให้สามารถให้บริการสาธารณชนได้อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำากับดูแลตามมาตรฐาน

สากล มาตรการที่สำาคัญได้แก่ การสร้างความยืดหยุ่นในหลักเกณฑ์ของสำานักงาน คปภ. ในการอนุญาตให้ผู้ประเมิน

ความเสียหายวินาศภัยจากต่างประเทศตลอดจนคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมฐานในประเทศ สามารถเข้าร่วม

เป็นผู้ประเมินความเสียหายวินาศภัยจากภัยน้ำาท่วมที่เกิดขึ้น การปรับปรุงวิธีการคำานวณเงินสำารองประกันภัยให้นับรวม

ลูกหนี้ประกันภัยต่อได้ตามระดับความน่าเชื่อถือทางเครดิต

 นอกจากนี้ สำานักงาน คปภ. ยังได้ดำาเนินงานเร่งรัดและติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม ดังนี้

 1) ได้เชิญกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายสูงสุด 

20 ลำาดับแรกมาพบ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และแผนการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 2) ได้ร่วมกับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายปกรณ์ วิสนานุศิษย์) ลงพื้นที่ติดตามผู้เอาประกันภัย

ที่ร้องเรียนว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัย เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและดำาเนินการพิจารณาให้

ความช่วยเหลือ

 3) เดินสายไปพบผู้ประกอบการตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ  รวมกับสมาคมประกันวินาศภัยพร้อมกับการ

ประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติฯ ทั่วประเทศ รวม 12 ครั้ง 

 4) ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนทุกแขนงแจ้งให้ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัยมาขอรับการช่วย

เหลือได้ที่สำานักงาน คปภ. และให้คำาแนะนำาปรึกษาปัญหาประกันภัยทางสายด่วนประกันภัย 1186 

 5) จากความเสียหายที่เรียกร้องทั้งหมด 90,414 ราย มีเรื่องร้องเรียนมายังสำานักงาน คปภ. 241 เรื่อง ดำาเนินการ

ยุติ 224 เรื่อง คิดเป็น 92.95% เป็นจำานวนเงิน 7,140,925,162.43 บาท และทุกรายที่ร้องเรียน สำานักงาน คปภ. ได้ให้

ความสำาคัญ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากบริษัทประกันภัย

พิธีเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” เมื่อวันที่28 มีนาคม 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ)
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มาตรการที่ 2 เสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย

 สิ่งสำาคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสังคมต่อระบบประกันภัยได้คือการพัฒนาระบบประกันภัย

ให้มีเสถียรภาพ เข้มแข็ง และพร้อมรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำากับ ดูแล และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจประกันภัยตามกรอบแนวทางการกำากับบนพื้นฐานความเสี่ยง (Risk-Based Supervi-

sion: RBS)

2.1 การพัฒนาระบบการกำากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital : RBC)
 

 1.  การติดตามและวิเคราะห์การกำากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง   พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ใน

การวิเคราะห์ รวมถึงรวบรวมปัญหา อุปสรรค และประเด็นที่ควรแก้ไข

 เพื่อติดตามการปรับตัวของบริษัทประกันภัยและรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้การกำากับ

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงเมื่อ 1 กันยายน 2554  สำานักงาน คปภ. ได้ดำาเนินการจัดทำารายงานและจัดการประชุม

ต่างๆ อาทิ รายงานการติดตามและวิเคราะห์ การกำากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง โดยใช้ข้อมูลรายงานการดำารง

เงินกองทุนไตรมาส 3/2554  การจัดประชุมหารือและชี้แจงแนวทางการปรับปรุงการคำานวณอัตราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุนสำาหรับบริษัทประกันวินาศภัย จัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเรื่องแนวทางการสอบทานรายงาน RBC 

ประจำาไตรมาสที่ 2 เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ ศึกษาและแปลหลักการ (principles) มาตรฐาน

การกำากับดูแล (supervisory standards) และแนวทางปฏิบัติ (guidance paper) ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการกำากับ

ดูแลธุรกิจประกันภัยว่าด้วยเรื่อง Prudential Requirement  และทำาการประเมิน Financial Sector Assessment 

Program (FSAP) ของ Insurance Core Principle 16 และ 17 นอกจากนี้ได้ดำาเนินการเพื่อให้ ประกาศนายทะเบียน 

เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำารายงานการดำารงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4)

พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ เนื่องจากวิกฤตการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทำาให้เกิดความเสียหายอย่างมากเกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยตามปกติ จึงจำาเป็นต้องผ่อนผัน

การดำารงเงินกองทุนบางส่วนเพื่อให้บริษัทสามารถดำารงเงินกองทุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดได้

 2.  เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากภาคธุรกิจรวมทั้งวิเคราะห์และสรุปประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมตาม

กรอบการกำากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 กันยายน 2554

 เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะสำาหรับการปรับปรุงและพัฒนากรอบการกำากับเงินกองทุนตาม

ระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 สำาหรับธุรกิจประกันภัยที่จะเริ่มดำาเนินการในปี 2556 สำานักงาน คปภ. ได้ดำาเนินการรวบรวม

แบบสอบถามเรื่องปัญหาที่พบและแนวทางการปรับปรุงกรอบการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงสำาหรับเจ้าหน้าที่ 

ผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เช่น ความเหมาะสมของ

หลักการคำานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และการดำาเนินงานของบริษัทภายใต้กรอบการดำารง

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่พบและแนวทางการปรับปรุงกรอบการดำารงเงิน

กองทุนตามระดับความเสี่ยง และความพร้อมในการดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบการดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงที่

ใช้อยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดทำารายงานการวิเคราะห์ติดตามผลกระทบของการกำากับ RBC ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

ประกันภัย จากผลการตอบแบบสอบถามสำาหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับกลาง
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 3.  โครงการพัฒนาแนวทางการกำากับโดยการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test)

 การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นเครื่องมือที่สำาคัญเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) ได้ง่ายขึ้น ซึ่ง ERM เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของเสาหลักที่ 2

ตามหลักการ 3 เสาหลักของ IAIS โดยสำานักงาน คปภ. ได้ดำาเนินการจัดอบรม Stress Testing Implementation and

Application เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2555 ณ สำานักงาน คปภ. โดยเชิญวิทยากรจาก Monetary Authority of Singapore 

Bank Negara Malaysia และ PricewaterhouseCoopers Thailand โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากสายพัฒนามาตรฐาน

การกำากับ สายวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบ และ Focus Group ของคณะทำางานพิจารณาแนวทางการพัฒนา

กรอบการทดสอบภาวะวิกฤต รวมทั้งสิ้นกว่า 30 คน นอกจากนี้ยังได้จัดทำาสรุปสาระสำาคัญของแนวทางการทดสอบภาวะ

วิกฤต Conceptual Paper สำาหรับเผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำานักงาน คปภ. และภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างความ

เข้าใจที่ตรงกันในหลักการและความสำาคัญของการทดสอบภาวะวิกฤต

 

 4.  โครงการศึกษาเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational  Risk) เพื่อนำามาใช้กับ

การดำารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง

 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงด้านหนึ่งที่ IAIS กำาหนดให้หน่วยงานกำากับดูแลต้องให้ความสำาคัญและ

กำาหนดให้บริษัทประกันภัยตรวจสอบความเสี่ยงด้านปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอโดยสำานักงาน คปภ. ได้ดำาเนินการทำาการศึกษา

เงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เพื่อนำามาใช้กับการดำารงเงินกองทุนตามระดับ

ความเสี่ยง และได้นำาเสนอรายงานผลการทดสอบผลกระทบเงินกองทุนจากค่าความเสี่ยด้านปฏิบัติการตามตัวแบบของ

หน่วยงานกำากับอื่นๆ ประกอบด้วย Solvency II ของ IEOPA ,APRA ของ Australia, MAS ของ Singapore, BNM ของ 

Malaysia, JFSA ของ Japan

 5.  การประเมินมูลค่าสำารองประกันภัยตามหลักมูลค่ายุติธรรม

 ภายใต้แนวทางการกำากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) ที่เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2554 

การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินจะต้องเป็นไปตามหลักมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่งส่งผลให้การประเมินมูลค่า

สำารองประกันภัย (ภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่มีต่อผู้เอาประกันภัย) ภายใต้กรอบการ

กำากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยต้องเป็นไปตามหลักมูลค่ายุติธรรมด้วย

 การประเมินมูลค่าสำารองประกันภัยตามหลักมูลค่ายุติธรรม นักคณิตศาสตร์ประกันภัยผู้ทำาการประเมินต้อง

พิจารณาใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับและสอดคล้องกับลักษณะของกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อ

ให้ได้มูลค่าที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับภาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งสำานักงาน คปภ.ได้ดำาเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์

และแนวทางปฏิบัติทางคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงปรับปรุงยกระดับคุณภาพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทั้งนี้ใน

ปี 2555 เป็นครั้งแรกที่บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย จะต้องนำาส่งรายงานการคำานวณความรับผิดตาม

กรมธรรม์ประกันภัย ที่แสดงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ ในการประเมินมูลค่าสำารองประกันภัยตามหลักมูลค่ายุติธรรม 

ซึ่งได้ดำาเนินการ ดังต่อไปนี้

 5.1 จัดทำาหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของรายงานการคำานวณความ

รับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย

 5.2 ให้คำาแนะนำาบริษัทในการจัดทำารายงาน พร้อมรับฟังปัญหาที่บริษัทพบในการจัดทำารายงาน เพื่อให้ทุกบริษัท

สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามประกาศฯกำาหนด

 5.3 วิเคราะห์ผลการประเมินมูลค่าสำารองประกันภัยและปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ได้จัดทำาไว้ให้มีความเหมาะสม
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2.2 การประกันภัยต่อ
 

 1.  ประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2555

 สำานักงาน คปภ. ได้ตระหนักและผลักดันให้การกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ

สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น จึงได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขในการประกันภัยต่อ ซึ่งประกาศ คปภ. ดังกล่าวได้กำาหนดให้บริษัทประกันภัยต้องจัดทำากลยุทธ์ การบริหารการ

ประกันภัยต่อ (reinsurance management strategy) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้นำาส่งนายทะเบียนเป็นประจำาทุกปี และกำาหนดให้บริษัทสามารถเอาประกันภัยต่อกับ

ผู้รับประกันภัยต่อในต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำากว่าระดับ 4 (BBB-) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ได้แก่ S&P Moody’s  A.M.Best หรือ Fitch หรือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำานักงาน คปภ.ยอมรับ อีกทั้ง

ห้ามมิให้บริษัททำาสัญญาประกันภัยต่อที่มีลักษณะเข้าข่ายสัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน (financial reinsurance) 

หรือการประกันภัยต่อแบบจำากัด (finite reinsurance) เพื่อป้องกันการใช้สัญญาประกันภัยต่อในการบิดเบือนฐานะการ

เงินที่แท้จริงของบริษัท 

 วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ คปภ. ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการประกันภัย

ต่ออย่างเป็นระบบ และคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล อันจะส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกอบกับเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง การดำารง

เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงและกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัย

 2.  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อสำาหรับบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกัน

วินาศภัย

 การจัดทำากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อตามที่ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การประกันภัยต่อกำาหนด ต้องเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ

ต้องมีสาระสำาคัญอย่างน้อย ได้แก่ นโยบายการประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อของบริษัท

ซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทและกระบวนการในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ การกำาหนด

สัดส่วนในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง สัดส่วนการเอาประกันภัยต่อ รวมทั้งกระบวนการติดตามผล ตรวจสอบและทบทวน

การทำาประกันภัย ตลอดจนให้ระบุรายชื่อผู้บริหารและหน่วยงานของบริษัทที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำาเนิน

การควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ฯ  ดังกล่าว 

 สำานักงาน คปภ. ได้จัดทำาแนวทางปฏิบัติในการจัดทำากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ

ประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมี

ธรรมาภิบาลที่ดีและมีความโปร่งใสในการทำาประกันภัยต่อและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูล

เพื่อให้สำานักงาน คปภ. มีความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอน การทำาประกันภัยต่อของบริษัทมากยิ่งขึ้น
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 3.  การปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลการประกันภัยต่อสำาหรับบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย

 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกัน

วินาศภัย พ.ศ.2555 กำาหนดให้บริษัทส่งรายงานการจัดทำาการประกันภัยต่อตามแบบ รายการ เงื่อนไขและระยะเวลาที่

นายทะเบียนประกาศกำาหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำากับและติดตามการทำาประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัย

ทำาให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อได้อย่างเหมาะสม และสำานักงาน คปภ. ใช้ประโยชน์

ในการกำากับและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการประกันภัยต่อของธุรกิจประกันภัย 

 สำานักงาน คปภ. จึงได้ปรับปรุงแบบรายงานการจัดทำาการประกันภัยต่อพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ

ไปแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้อยู่ในระหว่างจัดทำาประกาศนายทะเบียน เพื่อ

ให้บริษัทประกันภัยจัดส่งข้อมูลต่อไป 

2.3 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity Management: BCM) 
และการจัดทำาแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 
ของบริษัทประกันภัย
 

 สำานักงาน คปภ. จึงได้จัดทำาแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity

Management: BCM) และการจัดทำาแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และให้แนวทางในเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำาหนดนโยบายและมาตรฐานในการดำาเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานที่สำาคัญต่างๆ (Critical Business Functions) 

ของบริษัทที่ต้องกลับมาดำาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

และปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้ธุรกิจไม่สามารถดำาเนินงานได้ตามปกติ

ซึ่งเมื่อมีการปรับปรุงประกาศ คปภ. เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำาในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ จะได้นำาแนวทางปฏิบัติฯ นี้

เข้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประกาศดังกล่าว

 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และแผนรองรับการดำาเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เป็นมาตรการสำาคัญประการหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง

ของธุรกิจประกันภัย ซึ่งสมาคมผู้กำากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance 

Supervisors: IAIS) ได้กำาหนดไว้ใน ICP 8 เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management

and Internal Control) เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในว่า หน่วยงานกำากับต้อง

กำาหนดให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม

กับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ ซึ่งต้องครอบคลุมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการบริหาร

จัดการภายใต้สภาวะวิกฤต (Business Continuity and Crisis Management) รวมถึงการมีแผนสำารองฉุกเฉิน

(Contingency Planning) 
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2.4  การดำาเนินงานด้านตรวจสอบ
 

 สำานักงาน คปภ. ได้ติดตามตรวจสอบบริษัทประกันภัยทั้งสิ้นจำานวน 27 บริษัท เพื่อสร้างเสถียรภาพที่มีต่อระบบ

การประกันภัยทั้งในระยะปานกลาง-ระยะยาว อันจะทำาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณะ จากการตรวจสอบซึ่งมุ่งเน้น

ความเสี่ยงของบริษัท พบว่าบริษัทส่วนใหญ่มีระบบการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงในระดับพอใช้ถึงดี อย่างไรก็ดี 

ในปี 2555 สำานักงาน คปภ. ได้ดำาเนินการสั่งหยุดรับประกันภัยบริษัทประกันวินาศภัย 2 บริษัทได้แก่ 

 1.  บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย(ประเทศไทย)   จำากัด  ที่มีฐานะการเงินไม่มั่นคงดำารงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่

กฎหมายกำาหนด โดยมีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน รวมทั้งฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด 

นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงได้มีคำาสั่งให้หยุด

รับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 โดยให้บริษัทปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและดำาเนินงาน

ตามมาตรการและเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่กำาหนด ซึ่งบริษัทสามารถดำาเนินการได้ นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงได้ยกเลิกคำาสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็น

การชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

 2.  บริษัท  ส่งเสริมประกันภัย  จำากัด มีข้อบกพร่องในระบบการบริหารงานบุคคล  ระบบบัญชี   ระบบการเงิน 

ระบบการเสนอขาย ระบบการพิจารณารับประกันภัย ระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทน ระบบการบริหารความเสี่ยง 

ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน จึงมีคำาสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

เป็นต้นไป

 สำานักงาน คปภ. ได้วิเคราะห์ฐานะการเงินแนวใหม่ในเชิงปริมาณและสรุปรายงานผลเป็นรายบริษัทโดยวิเคราะห์

เปรียบเทียบผลการดำาเนินงานของบริษัทประกันภัยเดือนปัจจุบันกับเดือนก่อน ย้อนหลัง 3  เดือน และเดือนปัจจุบัน

ปีปัจจุบันกับปีก่อน รวมทั้งการกำากับติดตามในเชิงคุณภาพเพื่อป้องกันปัญหาและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ระบบ

สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า จากบริษัทประกันภัยทั้งหมด 90 บริษัท ณ 30 กันยายน 2555 ดังนี้

 1.  บริษัทประกันชีวิต จำานวน 25 บริษัท

 •  มีบริษัทขาดเงินกองทุน จำานวน  1  บริษัท 

 •  มีเงินกองทุนครบถ้วนตามกฎหมาย จำานวน  24  บริษัท  โดย 

  (1) มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำากว่า 150 % แต่เกินกว่า 100% จำานวน 2 บริษัท

  (2)  มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเกินกว่า 150 % จำานวน 22 บริษัท ซึ่งไม่พบว่ามีบริษัท

ใดที่มีอัตราส่วนหลัก (อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสำารองประกันภัย) ออกนอกค่ามาตรฐาน แต่มีบริษัทที่มีอัตราส่วนรอง

อื่นๆ ออกนอกค่ามาตรฐาน ดังนี้

  -  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย - ปีแรก จำานวน 2 บริษัท

  -  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย - ปีต่อไป จำานวน 3 บริษัท

  -  อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน  จำานวน 2 บริษัท

  -  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จำานวน 5 บริษัท
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 2. บริษัทประกันวินาศภัย จำานวน 65 บริษัท

 •  บริษัทที่ไม่ส่งรายงานการดำารงเงินกองทุน 1 บริษัท

 •  มีบริษัทขาดเงินกองทุน จำานวน  1  บริษัท

 •  มีเงินกองทุนครบถ้วนตามกฎหมาย จำานวน  63 บริษัท  โดย

  (1)  มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำากว่า 150 % แต่เกินกว่า 100% จำานวน 7 บริษัท

  (2)  มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเกินกว่า 150 %  จำานวน 56 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท

ที่มีอัตราส่วนหลัก(อัตราส่วนสภาพคล่อง)ออกนอกค่ามาตรฐาน จำานวน 23 บริษัท และบริษัทที่มีอัตราส่วนรองอื่นๆ 

ออกนอกค่ามาตรฐาน ดังนี้

  -  อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบี้ยที่ถือเป็นรายได้จำานวน

     41 บริษัท

  -  อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอาประกันภัย จำานวน 4 บริษัท

  -  อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยค้างรับราคาประเมินต่อเบี้ยประกันภัยค้างรับราคาบัญชี จำานวน 5 บริษัท

  -  อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จำานวน 26 บริษัท

 ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยใหญ่เมื่อปลายปี 2554 เนื่องจากความ

เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมากเกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยตามปกติ จึงทำาให้บริษัทส่วนใหญ่มีค่าสินไหม

ทดแทนจ่ายสูงและมีผลการดำาเนินงานขาดทุนสุทธิ รวมทั้งมีอัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสินไหมทดแทนและอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำากว่าเกณฑ์ที่กำาหนด บริษัทหลายแห่งได้ทำาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นแล้ว  ในขณะที่สำานักงาน คปภ. ก็ได้มีมาตรการผ่อนปรนให้กับผู้ประกอบการเช่นกัน เช่น ให้บริษัทได้รับการยกเว้น

ไม่ต้องนำาสำารองค่าสินไหมทดแทนน้ำาท่วมมาคำานวณเงินกองทุนสำาหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัย ไม่ต้องนำาสินทรัพย์

จากการประกันภัยต่อสุทธิในส่วนที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนน้ำาท่วมมาใช้ในการคำานวณเงินกองทุนสำาหรับความเสี่ยง

ด้านเครดิตจากการประกันภัยต่อ  ไม่ต้องนำามูลค่าสำารองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อในส่วนที่เกี่ยวกับค่าสินไหม

ทดแทนน้ำาท่วมมาใช้ในการคำานวณความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการเอาประกันภัยต่อสำาหรับผู้รับประกันภัยแต่ละราย

และสำาหรับความเสี่ยงรวมของผู้รับประกันภัยต่อในแต่ละระดับความเสี่ยงก็ได้ เป็นต้น  เพื่อให้บริษัทสามารถดำารงเงิน

กองทุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดได้
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2.5  ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 1.  ความร่วมมือด้านการประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน 

 สำานักงาน คปภ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำาปีนายทะเบียนประกันภัยอาเซียน ครั้งที่ 15 (The 15th 

ASEAN Insurance Regulators’ Meeting: The 15th AIRM) ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม 

Shangri-la กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างนายทะเบียนประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

เพื่อเป็นเวทีในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยของภูมิภาค

และปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในประเทศอาเซียน ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างผู้กำากับ

ดูแลธุรกิจประกันภัยของอาเซียนและองค์กรด้านประกันภัยของอาเซียน การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม

ทั้งหมด 67 ท่าน จาก 8 ประเทศ และ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย 

สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม สำานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และสถาบันฝึกอบรมและวิจัยแห่งอาเซียน 

(ASEAN Insurance Training and Research Institute: AITRI)

 

 

 การประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้มีการหารือในเรื่องต่างๆ อาทิ ผลการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน ครั้งที่ 16 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดทำาการประกันความเสี่ยงจาก มหันตภัย (Catastrophe risk 
insurance) รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจประกันภัยในอาเซียน ภาวะเศรษฐกิจโลก แนวโน้ม
และการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ตลอดจนมาตรการการดำาเนินการด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิกฯ เพื่อเพิ่มสัดส่วนเบี้ย
ประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และกรอบการกำากับดูแลด้านเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงินของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (Capital and Solvency Regimes in ASEAN) อีกทั้ง ได้มีการหารือถึงแนวทางในการพัฒนา
การกำากับดูแลฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

พิธีเปิดการประชุม The 15th AIRM ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
(รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
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 2.  ความร่วมมือระหว่างสำานักงาน คปภ. และ National Association of Insurance Commissioners 
(NAIC) 

 คณะผู้แทนจากสมาคมนายทะเบียนประกันภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Association of Insurance

Commissioners: NAIC) ประกอบด้วย Mr.Michael F.Consedine, Insurance Commissioner of the Pennsylvania

Insurance Department และ Mr. Ekrem M. Sarper, International Policy Analyst ได้เข้าเยี่ยมคารวะและขอเข้า

พบหารือกับท่านเลขาธิการ ในช่วงการสัมมนา 2nd OECD - ASIA Regional Seminar: Enhancing transparency 

and monitoring of insurance markets ซึ่งสำานักงานคปภ.เป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ณ โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 

 การเข้าเยี่ยมคารวะและเข้าพบหารือในครั้งนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการระหว่างสำานักงาน คปภ. และ NAIC ที่ผ่านมาและในอนาคต ปัญหาภัยธรรมชาติและการจัดการเกี่ยวกับปัญหา

น้ำาท่วมของไทย ตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนด้านการประกันภัยของบริษัทสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย 

 

 

 3.  ความร่วมมือระหว่างสำานักงานคปภ. และ The International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
 ในฐานะที่สำานักงานคปภ. เป็นสมาชิกของ IAIS และเป็นคณะอนุกรรมการการศึกษา (Education
Subcommittee) สำานักงานคปภ. ได้ดำาเนินการร่วมกับ IAIS ในด้านต่างๆ ดังนี้
 1) การดำาเนินการเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีของ The International Association of Insurance Supervisors 
Multilateral Memorandum of Understanding ของ (IAIS MMoU)
 2) ดำาเนินการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำาเนินการในด้านต่างๆ ของ IAIS พร้อมทั้งสรุปสาระสำาคัญ
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการประชุม IAIS Committee Meetings และ Education Subcommittee ในระหว่างวัน
ที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เมือง Basel ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และการสัมมนา IAIS Global Seminar และการ
ประชุม IAIS Committee Meetings ในระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2555 ณ หมู่เกาะเคย์แมน
 3)  ดำาเนินการจัดทำาการประเมิน IAIS ICPs Self-Assessment ประจำาปี 2554 ร่วมกับสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4)  การประชุมทางไกลร่วมกับประธาน Signatory Working Group และ Lead Validator ของ IAIS MMoU 
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุม 208

 

เลขาธิการ คปภ. และผู้บริหารระดับสูงของสำานักงานคปภ.
ต้อนรับและร่วมหารือกับคณะผู้แทนจาก NAIC
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 4.  ความร่วมมือระหว่างสำานักงาน คปภ. และหน่วยงานกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยของสาธารณรัฐเกาหลี

 คณะผู้แทนสำานักงาน คปภ. ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม/หารือกับหน่วยงานกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยของ

สาธารณรัฐเกาหลีและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย The Financial Services Commission (FSC) 

หน่วยงาน The Financial Supervisory Services (FSS) บริษัท Samsung Life Insurance จำากัด ระหว่าง

วันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2555 เพื่อหารือเรื่องการพัฒนากำากับดูแลธุรกิจประกันภัย การส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยของทั้ง 2 ประเทศและเยี่ยมชมการดำาเนินงานของบริษัทฯ ณ กรุงโซล 

สาธารณรัฐเกาหลี 

 

 นอกจากนี้ เลขาธิการ คปภ. และ Mr. Seok-Dong Kim, Chairman of FSC ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ
(Memorandum of Understanding: MoU) ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม InterContinental
กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยของไทยและเกาหลีใต้ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจาก
สาธารณรัฐเกาหลี และจากภาคประกันภัยของไทยร่วมเป็นสักขีพยาน
 การลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการกำากับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรประกันภัยร่วมกัน 

เลขาธิการ คปภ. หารือกับ Chairman of Financial Services Commission
ณ สาธารณรัฐเกาหลี

เลขาธิการ คปภ. ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกับ Mr. Seok-Dong Kim พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างสำานักงานคปภ. และ FSC
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 ภายหลังจากพิธีลงนามฯ ได้มีการจัดการบรรยายภายใต้หัวข้อ บทเรียนและประสบการณ์จากการเปิดเสรีธุรกิจ
ประกันภัยของสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Dae-sik Kim, ประธานของ Korean Insurance Research 
Institute ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านการประกันภัยของประเทศเกาหลีใต้ มาเป็นผู้บรรยาย รวมทั้งมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยโดยได้รับเกียรติจากคุณบรรยง พงษ์พานิช ประธาน
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำากัด (มหาชน) คุณระพี สุจริตกุล ที่ปรึกษา บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำากัด และ
คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา กรรมการผู้อำานวยการ บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำากัด (มหาชน) เข้าร่วมการเสวนา ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยจากประเทศเกาหลีใต้ และเพื่อ
เตรียมความพร้อมสำาหรับการเปิดเสรีสาขาประกันภัยของไทยในอนาคต

เลขาธิการ คปภ. และผู้ร่วมเสวนา
เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย 

Mr. Dae-sik Kim บรรยายเรื่องบทเรียน
และประสบการณ์จากการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย

 5.  การศึกษาดูงานด้านการลงทุนในธุรกิจประกันภัย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
 คณะผู้แทนจากสำานักงานคปภ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และสมาคมนายหน้าประกันภัย ได้เดินทางเยือน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2555 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการกำากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย และขยายโอกาสการลงทุนและตลาดประกันภัยไทย  
 การเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้หารือกับ H.E. Dr. Mg Maung Thein รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
และรายได้ Mr.Aye Min Thein ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัย และกรรมการผู้จัดการเมียนมาร์
อินชัวร์รัน และ Mr.Aye Lwin เลขาธิการ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมสาธารณรัฐสหภาพพม่า ซึ่งการเดินทางครั้งนี้
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี และทำาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ นโยบายตลอดจนแผนพัฒนาธุรกิจ
ด้านต่างๆ ของตลาดประกันภัย

เลขาธิการ คปภ. นำาคณะเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ Ministry of Finance
and Revenue ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เลขาธิการ คปภ. นำาคณะเดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงาน
ณ Myanma Insurance ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 นอกจากนี้ สำานักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาธุรกิจประกันภัย
ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ จึงเสนอการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการโดยเฉพาะการพัฒนากฎหมายประกันภัย 
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัย รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นต่างๆ
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 6.  การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา Supervisory College for AIA Group
 คณะผู้แทนสำานักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา Supervisory College for AIA Group ซึ่งจัดโดย
หน่วยงานกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยของฮ่องกง ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2555 ณ Central Government Offices
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน การเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาฯ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทางด้านการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัย ระหว่างหน่วยงานกำากับดูแลของประเทศ
ที่กลุ่มบริษัทเอไอเอดำาเนินการอยู ่ 

 7.  การเข้าร่วมประชุม Supervisory College on Tokio Marine Holdings Inc.
 คณะผู้แทนสำานักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมการประชุม Supervisory College on Tokio Marine Holdings Inc. 
ซึ่งจัดโดย Financial Services Agency (FSA) ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2555 ณ กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น 
การเข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการกำากับแบบรวมกลุ่ม เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการกำากับแบบรวมกลุ่ม ตลอดจน แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจและความเสี่ยงของประเทศ
สมาชิก

 8.  การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาประจำาปีของ International Insurance Society (IIS) ครั้งที่ 48
 คณะผู้แทนสำานักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา ประจำาปี ครั้งที่ 48 ในหัวข้อ Insurance Frontiers:
Sustainability and Innovation in Emerging Markets ซึ่งจัดโดย International Insurance Society (IIS) ระหว่าง
วันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2555 ณ เมือง Rio de Janeiro สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาฯ
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างแนวปฏิบัติใหม่ รวมถึงทราบถึงผลงานการศึกษาวิจัยต่อ
เหตุการณ์สำาคัญต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยโลก

 9.  การเข้าร่วมประชุม 2nd Regional CEO Forum 2012
 คณะผู้แทนสำานักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมการประชุม 2nd Regional CEO Forum 2012 ในหัวข้อ Managing 
in Uncertain Times ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2555 การเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมเรื่องการจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม รวมทั้ง
กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา ภายใต้ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
 
 10.  การเข้าร่วมประชุม 7th Asian Forum of Insurance Regulators (AFIR)
 คณะผู้แทนสำานักงาน คปภ. ได้เข้าร่วมการประชุม 7th Asian Forum of Insurance Regulators (AFIR) 
ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2555 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน การเข้าร่วมการประชุม
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือด้านการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัย
ในภูมิภาคเอเชีย การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยในเอเชีย ความมั่นคงทางการเงิน
และมาตรฐานการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับใหม่ 

คณะผู้แทนสำานักงานคปภ. เข้าร่วมการประชุม
The 7th Asian Forum of Insurance Regulators (AFIR)
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	 11.		การเข้าร่วมประชุม	19th	IAIS	Annual	Conference	และการประชุม	IAIS	Committee	Meeting
 คณะผู้แทนสำ�นักง�น คปภ. ได้เข้�ร่วมก�รประชุม 19th IAIS Annual Conference และก�รประชุม IAIS 
Committee Meeting ของ The International Association of Insurance Supervisors (IAIS) ระหว่�ง
วันที่ 7 – 12 ตุล�คม 2555 ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริก� ก�รประชุม 19th IAIS Annual Conference  
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และแนวท�งในก�รกำ�กับดูแลธุรกิจประกันภัย และก�รประชุม IAIS
Committee Meeting มีวัตถุประสงค์เพื่อติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินก�รของแต่ละคณะกรรมก�รและคณะทำ�ง�น 
รวมถึงพิจ�รณ�กำ�หนดม�ตรฐ�น และแนวท�งก�รกำ�กับดูแลธุรกิจประกันภัยในด้�นต่�งๆ

 

 12.		การประชุม/หารือร่วมกับหน่วยงานกำากับดูแล/องค์กรจากต่างประเทศ
 สำ�นักง�น คปภ. ได้มีคว�มร่วมมือและประส�นง�นกับหน่วยง�น/องค์กรต่�งๆ ในต่�งประเทศ โดยมีคณะผู้แทน
จ�กหน่วยง�น/องค์กรต่�งๆ ได้เข้�ประชุม/ห�รือกับคณะผู้แทนของสำ�นักง�นคปภ. อ�ทิ ก�รประชุม/ห�รือร่วมกับผู้แทน
จ�กองค์กรก�รเงินระหว่�งประเทศ (International Monetary Fund) ธน�ค�รโลก (World Bank) ธน�ค�รเพื่อก�รพัฒน�
แห่งเอเชีย (Asian Development Bank) คณะผู้แทนจ�ก European Delegation สม�คม India Thai Business
Association เป็นต้น
 
 13.		การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม/อบรม/สัมมนาระหว่างประเทศ
 สำ�นักง�น คปภ. ได้เป็นเจ้�ภ�พจัดประชุม/อบรม/สัมมน�ด้�นก�รกำ�กับดูแลธุรกิจประกันภัยระหว่�งประเทศ ดังนี้ 

 1) การจัดสัมมนา	 2nd	 OECD	 -	 ASIA	 Regional	 Seminar:	 Enhancing	 transparency	 and
monitoring	of	insurance	markets
 สำ�นักง�น คปภ. เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รสัมมน�ในหัวข้อเรื่อง สถิติก�รประกันภัย เพื่อยกระดับคว�มโปร่งใสและพัฒน�
ก�รตรวจสอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 2 ร่วมกับองค์ก�รเพื่อคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน� (The Organization
for Economic Co-operation and Development: OECD) ระหว่�งวันที่ 26-27 มกร�คม 2555ณ โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์
กรุงเทพฯ มีผู้เข้�ร่วมสัมมน�ฯ จำ�นวนทั้งสิ้น 100 ท่�น จ�กหน่วยง�นภ�ครัฐจ�กต่�งประเทศ 9 ประเทศ หน่วยง�น/
สถ�บันก�รศึกษ�ต่�งประเทศ 19 แห่ง หน่วยง�น/สถ�บันก�รศึกษ�ของประเทศไทย 8 แห่ง และเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�น คปภ.  

เลข�ธิก�ร คปภ. ได้ห�รือร่วมกับผู้แทนจ�ก NAIC ระหว่�งก�รประชุม
19th IAIS Annual Conference และก�รประชุม IAIS Committee Meeting

ก�รจัดสัมมน� 2nd OECD - ASIA Regional Seminar: Enhancing transparency
and monitoring of insurance markets ณ กรุงเทพฯ
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 2)  การเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ AITRI  - Toronto Centre Workshop on On – site 

and Off - site  Examination 

 สำานักงาน คปภ. เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบ ณ ที่ทำาการธุรกิจและการวิเคราะห์

ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยร่วมกับสถาบันฝึกอบรมและวิจัยแห่งอาเซียน (ASEAN Insurance Training and 

Reserch Institute: AITRI) ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจาก

หน่วยงานกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอื่นๆ ทั้งสิ้น 51 ท่าน จาก 13 ประเทศ และ

4 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำานักงาน คปภ. และผู้แทนจากหน่วยงานกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยใน

อาเซียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการตรวจสอบ ณ ที่ทำาการธุรกิจ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท

ประกันภัย การกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยตามหลักธรรมาภิบาล และแบบรวมกลุ่ม การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 3)  การเป็นเจ้าภาพจัดอบรม/สัมมนา U.S. Insurance Regulation And Supervision 

 สำานักงาน คปภ. เป็นเจ้าภาพจัดการอบรม/สัมมนา เรื่อง แนวทางการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (The U.S. Insurance Regulation and Supervision) ร่วมกับสมาคมนายทะเบียนประกันภัย (National 

Association of Insurance Commissioners: NAIC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2555 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำานักงาน คปภ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 63 ท่าน 

ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศ อาเซียน 11 ท่าน (ประเทศบรูไน กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์) และเจ้าหน้าที่

สำานักงานคปภ. 52 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ และสร้างความเชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่องด้านการตรวจสอบ

ธุรกิจประกันภัยของหน่วยงานกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ AITRI - Toronto Centre Workshop on
On – site and Off - site Examination ณ กรุงเทพฯ

การจัดอบรม/สัมมนา U.S. Insurance Regulation And Supervision
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 14.  การดำาเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระหว่างประเทศ 

 

 1)  การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงาน

อื่นๆและเพื่อประโยชน์ในการกำาหนดแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย อาทิ 

  1.1  การประชุมคณะทำางานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน  ครั้งที่  1/2555 เมื่อวันที ่

12 มกราคม 2555 ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 และครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555

ณ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

  1.2  การประชุมคณะทำางานเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน  ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้า

บริการของอาเซียน (Working Committee on Financial Services Liberalization under the ASEAN Framework

Agreement on Services: WC-FSL/AFAS) ครั้งที่ 32 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ และ

ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2555 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และครั้งที่ 34 ในวันที่

3 ตุลาคม 2555 ณ ประเทศสิงคโปร์

  1.3  การประชุมแผนการดำาเนินงานเพื่อพิจารณาตารางแผนการดำาเนินงานสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (พ.ศ. 2555 – 2558) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 และ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ กระทรวงพาณิชย์

  1.4  การประชุมและสรุปผลการประชุม DTN’s Annual Symposium 2012: AEC 2015 and Beyond

ซึ่งจัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี

  1.5  การประชุมรับฟังความเห็นเรื่องกรอบการเจรจาภายใต้องค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555

ณ สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

  1.6  การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555

ณ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

  1.7  การประชุมกลุ่มย่อยหน่วยงานกำากับดูแลระบบการเงินเพื่อระดมความเห็นในการเตรียมการด้าน

การเงินการคลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 7 

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

  1.8  การประชุมร่างข้อบทการค้าบริการด้านการเงินสำาหรับการเจรจาการค้าเสรีไทย-ชิลี เมื่อวันที่

13 มิถุนายน 2555 ณ สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง

  1.9  การประชุม  Cross – Sectoral and Multi-stakeholder Consultation on Disaster

Management and Humanitarian assistance และการประชุม the Eight Coordinating Conference on the ASEAN

Socio-Cultural Community (8th SOC-COM) ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2555 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

  1.10 ดำาเนินการเสนอท่าทีประกอบการเข้าร่วมการประชุมท่าทีไทยในการเจรจากรอบความตกลงหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP)

  1.11 การประชุมร่วมกับหน่วยงานติดตามการรวมตัวของอาเซียน (ASEAN Integration Monitoring 

Office: AIMO ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำานักเลขาธิการอาเซียน เพื่อรายงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่

การเปิดเสรีภาคธุรกิจประกันภัยของไทย
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  2) การประชุม/หารือเพื่อผลักดันการขยายผลการประกันภัยรถผ่านแดน

  2.1  การประชุม/หารือ เรื่องปัญหาผู้ประกอบการขนส่งไทยในมาเลเซีย (Thai Excursion Van) ตาม

กรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth 

Triangle: IMT-GT) ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

  2.2  การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำาร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำานวย

ความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารทางบกข้ามพรมแดน ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555

ณ ห้องประชุม 4 กระทรวงคมนาคม

  2.3  การประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำาหรับการประชุม IMT-GT Post Summit Planning Meeting 

ภายใต้แผนงาน IMT-GT และการประชุมเตรียมการสำาหรับการประชุมผู้ประสานโครงการตามกรอบ JDS ในวันที่

21 พฤษภาคม 2555 ณ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  2.4     การประชุมระหว่างประเทศระดับผู้ประสานงานโครงการสำาหรับกรอบแผนงานภายใต้คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย (Thailand – Malaysia Committee on Joint Development

Strategy for Border Areas: JDS) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

มาตรการที่ 3 พัฒนากฎหมายและระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร

 คุณภาพการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ประชาชน ด้านการประกันภัยส่งผลโดยตรงกับ

ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย จึงได้ดำาเนินการ ดังนี้

3.1  การดำาเนินงานด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์  
 

 1.  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย

 สำานักงาน คปภ. ได้จัดแบ่งระดับเรื่องร้องเรียนออกเป็น 4 ระดับ ตามความซับซ้อนของเรื่อง เพื่อเร่งรัดการ

ดำาเนินการและจัดการไกล่เกลี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้    

 1)  เรื่องร้องเรียนไม่ยุ่งยาก ดำาเนินการโดยทางด่วนประกันภัยภายใน 3 ชั่วโมง  

 2)  เรื่องร้องเรียนที่มีปัญหาข้อกฎหมาย /เงื่อนไขกรมธรรม์ ดำาเนินการภายใน 10 วัน 

 3)  เรื่องร้องเรียนที่มีปัญหาข้อเท็จจริง ดำาเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

 4)  เรื่องร้องเรียนยุ่งยาก  ซับซ้อน  เช่น  มหันตภัย  และมีปัญหาทางการเมือง  จะดำาเนินการเป็นทีมและระดม

ความคิดเห็น โดยมีผลการดำาเนินงานดังนี้
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ประเภท เรื่องร้องเรียน ยุติ ร้อยละ
ยุติโดย ISC 

(ทางด่วน)

ยุติโดย      

การไกล่เกลี่ย
หมายเหตุ

ประกันชีวิต 555 513 92.43 339 174
เรื่องร้องเรียน

เพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อนร้อยละ 

35.58

ประกันวินาศภัย 2,722 2,603 95.63 1,845 758

คนกลางประกันภัย 38 38 100 13 25

รวม 3,315 3,154 95.14 2,197 957

 2.  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสายด่วนประกันภัย 1186 

 สำานักงาน คปภ. ได้ดำาเนินการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสายด่วนประกันภัย ผ่านระบบบริการตอบรับอัตโนมัติ 

Intelligent Network (In) และระบบฝากข้อความเสียง (I-box) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการประกันภัย ให้ประชาชน 

บริษัทประกันภัย และหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้บริการขอรับคำาปรึกษา คำาแนะนำา ตอบปัญหา และข้อหารือเกี่ยวกับ

การประกันภัย ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. (ไม่มีการหยุดพักกลางวัน) รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำาคัญ เช่น วันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 

3.2  การพัฒนาระบบสินไหมอัตโนมัติ  (E-Claim) เชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทประกันภัย
 

 สำานักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงระบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีประสบภัยจากรถ ผ่านระบบ

E-claim เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถให้การรักษาผู้ประสบภัยจากรถได้โดยไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะมีผู้รับผิดชอบ

ค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ ประชาชนผู้ประสบเหตุสามารถนำาผู้ประสบภัยจากรถไปส่งสถานพยาบาลก็ไม่ต้องกังวลว่า

จะต้องตกเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล โดยระบบ Online E-claim เชื่อมต่อข้อมูลจากสถานพยาบาลตรงไปที่

บริษัทประกันภัย โดยสถานพยาบาลจะได้รับค่ารักษาพยาบาลภายใน 7 วัน ลดขั้นตอนที่เคยเป็นอุปสรรค อาทิ  ใบแจ้ง

ความการเกิดเหตุ ได้รับการบูรณาการให้แพทย์ผู้ให้การรักษายืนยัน และให้บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

จำากัด เข้ารับหน้าที่ประสานงานการแจ้งความแทน กระบวนการนี้ เป็นการเสริมสร้างสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่

ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รถใช้ถนนโดยไม่ต้องมีการสำารองค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลไปก่อน

 

ผลการดำาเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย
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3.3  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัย

 จากสถานการณ์น้ำาท่วมเมื่อปลายปี 2554 ซึ่งกลายเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ของประเทศไทยส่งผลให้ภาคครัวเรือน 

ธุรกิจขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นจำานวนมากได้รับความเสียหายอย่างมาก สำานักงาน คปภ. ได้เร่งเข้าให้

ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน โดยสามารถสรุปข้อมูลความเสียหาย

และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากสถานการณ์อุทกภัย ได้ดังนี้

แบบประกันภัย

ความเสียหายที่เรียกร้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

จำานวน

(ราย)

จำานวนเงิน 

(ล้านบาท)

จำานวน

(ราย)

จำานวน 

(%)

จำานวนเงนิ

(ล้านบาท)

จำานวน 

(%)

จำานวน

(ราย)

จำานวนเงิน 

(ล้านบาท)

1. ประกันชีวิต และ

ประกันอุบัติเหตุ (PA)
213 27 213 100.00 27 100.00 - -

2. ประกันภัยรถยนต์ 39,927 4,126 39,779 99.63 4,114 99.70 148 12

3. ประกันภัยทรัพย์สิน

 - ประกันอัคคีภัย (ที่อยู่

อาศัย)

- ประกันอัคคีภัย 

(อาคารพาณิชย์/SME)

36,283

3,904

3,092

12,149

35,815

3,591

98.71

91.98

2,903

7,353

93.87

60.52

468

313

189

4,796

4.ประกันภัยการเสี่ยง

ภัยทรัพย์สิน (IAR)
10,087 404,348 6,258 62.04 319,535 79.02 3,829 84,813

รวม 90,414 423,745 85,656 94.74 333,933 78.81 4,758 89,812

ข้อมูล ณ วันเกิดเหตุ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

3.4  กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
 
 สำานักงาน คปภ. มีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยด้วยวิธีประนอมข้อพิพาท และด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากสัญญาประกันภัย ระหว่างผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับ
ความเสียหายอันเนื่องจากสัญญาประกันภัย กับบริษัทประกันภัย โดยมีการดำาเนินการดังนี้
 



ANNUAL REPORT 2012 49

 1.  การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประชาชนตามกฎหมาย และกระบวนการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ สำานักงาน คปภ. 
 สำานักงาน คปภ. ได้ดำาเนินการจัดทำากิจกรรมจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ตามกฎหมายและกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยแก่ประชาชน บริษัทประกันภัย องค์กรภาครัฐ/เอกชน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย และหากมีข้อพิพาทด้าน
ประกันภัยเกิดขึ้น สำานักงาน คปภ. ได้มีกระบวนการดูแลสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก
ด้วยวิธีประนอมข้อพิพาท และวิธีอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ ซึ่งได้ดำาเนินการจัดสัมมนาที่สำานักงาน 
คปภ.ภาค 5 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี (ครอบคลุม
พื้นที่ภาค 4, 5, 6)  

 

 2. การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ สำานักงาน คปภ. 
สำาหรับผู้ทำาหน้าที่เป็นผู้แทนคู่พิพาท   
 สำานักงาน คปภ. ได้ดำาเนินการจัดทำากิจกรรมอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ สำานักงาน คปภ. สำาหรับผู้ทำาหน้าที่เป็นผู้แทนคู่พิพาท เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่
ประชาชนและบุคคลผู้ทำาหน้าที่เป็นผู้แทนคู่พิพาทในกระบวนการระงับข้อพิพาทประกันภัย ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ
ของสำานักงาน คปภ. เพื่อดำาเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมแก่คู่พิพาท รวมทั้ง
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้แทนคู่พิพาทที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัย เมื่อวันที่
17 ตุลาคม 2555

สำานักงาน คปภ. ลงพื้นที่จัดอบรมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ
จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายบันเทิง เพ็ชรไชย (ผู้ช่วยเลขาธิการสายคดี)

สัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท
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 3.  การพัฒนาระบบงานระงับข้อพิพาทด้านประกันภัยในพื้นที่ภาคเหนือ 18 จังหวัด
 สำานักงาน คปภ. ได้มีการขยายและพัฒนาระบบงานการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยได้มีการ
เปิดสำานักงานที่ทำาการอนุญาโตตุลาการในภูมิภาค ที่สำานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2546 ครอบคลุมการให้
บริการในพื้นที่ภาคเหนือ 18 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเลือกใช้บริการการระงับ
ข้อพิพาทด้วยอนุญาโตตุลาการของสำานักงาน คปภ. ได้อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาท
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสำานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่
ขึ้นเมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 ณ ที่ทำาการอนุญาโตตุลาการภาคเหนือ สำานักงาน คปภ.ภาค 1 ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

 4.  การจัดทำาบทคัดย่อคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสำานักงาน คปภ.
 สำานักงาน คปภ. ได้รวบรวมและจัดทำาบทคัดย่อคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ สำานักงาน คปภ. เพื่อใช้เป็น
บรรทัดฐานแนวทางยุติข้อพิพาทด้านการประกันภัย ให้แก่ประชาชนผู้เอาประกันภัย บริษัทประกันภัยได้ใช้เป็นข้อมูล
เมื่อมีข้อพิพาทด้านประกันภัย รวมทั้งให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลศึกษาค้นคว้า และแหล่งเรียนรู้ใน
ทางวิชาการเกี่ยวกับข้อพิพาทประกันภัย โดยได้จัดทำาบทคัดย่อเป็น 2 เล่ม คือ เล่ม 1/2555 และเล่ม 2/2555 และได้จัด
พิมพ์เป็น E-Book เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทาง   เว็บไซต์ของสำานักงาน คปภ. ด้วย

3.5  การดำาเนินงานด้านกฎหมาย
 
 สำานักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย โดยการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
 

การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ สำานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่
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มาตรการที่ 4 ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

 โครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยถือเป็นรากฐานสำาคัญในการผลักดันการพัฒนาการของธุรกิจประกันภัย

อาทิ บุคลากรประกันภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานกำากับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อเป็นการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว จึงได้มีการดำาเนินการ ดังนี้

4.1  การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานกำากับดูแล  
 

 สำานักงาน คปภ. ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพในการทำางานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ความชำานาญงาน (Skill) และคุณลักษณะของบุคคล (Attribute)

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่องค์กรกำาหนด

 โดยในปี 2555 สำานักงาน คปภ. มุ่งพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพในการทำางานของพนักงานในทุกระดับ 

ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง จนถึง พนักงานระดับปฏิบัติการ โดยการนำาสมรรถนะหลัก 10 ตัว ที่ใช้ในการประเมินศักยภาพ

ของพนักงาน มาจัดทำากรอบการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะหลักให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละตำาแหน่ง 

 ผลการพัฒนาบุคลากรที่สำานักงาน คปภ. คาดหวัง คือ พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการทำางาน และ

พร้อมที่จะหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดศักยภาพและทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) ในการร่วมกัน

ขับเคล่ือนกลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย อีกท้ังการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถท่ีหลากหลาย

อย่างต่อเนื่อง จะทำาให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ และเกิดความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างทุ่มเทและยั่งยืน  

4.2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 1.  การตรวจสอบบริษัทประกันภัย

 ดำาเนินการปรับระบบรายงานฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย และรายงานพฤติกรรมทางการตลาด ให้รองรับ

ประกาศสำานักงาน คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. 2555  

ประกาศสำานักงาน คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. 2555

และคำาสั่งนายทะเบียนที่ 47/2554 ให้บริษัทประกันชีวิตยื่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการตลาด

 

 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและช่องทางการจำาหน่าย

 พัฒนาระบบรับสมัครสอบนายหน้าและระบบรับสมัครอบรมตัวแทนนายหน้าแบบออนไลน์  โดยดำาเนินการ

ปรับระบบการรับสมัครอบรมให้มีการจ่ายเงินผ่านทางธนาคารภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้สมัครผ่านระบบฯ ดังกล่าวเข้ามา

ปรับปรุงระบบรับสมัครสอบตัวแทนนายหน้าเพื่อรองรับสนามสอบ สำานักงาน คปภ. เขตวิภาวดี  สำานักงาน คปภ.ภาค 

12 จังหวัดสงขลา และพัฒนารายงานเพิ่มเติมสำาหรับระบบงานตัวแทนนายหน้าประกันภัย ให้กับฝ่ายพัฒนาตลาด

ประกันภัย
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 3.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 1)  การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ จำานวน 7 ระบบ ดังนี้ 

  -  ปรับปรุงโปรแกรมระบบนำาส่งเงินสมทบสำานักงาน คปภ. และระบบนำาส่งเงินสมทบกองทุนประกัน

ชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย

  -  ปรับปรุงระบบบัญชีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

  -  ปรับปรุงโปรแกรมโหลดข้อมูลระบบตัวแทนและนายหน้าประกันภัย

  -  ปรับปรุงโปรแกรมระบบการรายงานสินทรัพย์ของสถาบันทางการเงิน

  -  พัฒนาระบบสำารวจความต้องการฝึกอบรมสำาหรับพนักงาน สำานักงาน คปภ.  แบบออนไลน์ให้กับ

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

  -  พัฒนาทำาเนียบพนักงาน สำานักงาน คป.ภเพื่อให้พนักงานฯ สามารถใช้งานและปรับปรุงข้อมูลของ

ตนเองได้ผ่านอินทราเน็ต สำานักงาน คปภ.

  -  พัฒนาฐานข้อมูลการประกันภัยต่อ 

 2)  การใช้งานระบบงาน Back Office สำานักงาน คปภ.

 ดำาเนินการพัฒนาระบบงานเพิ่มเติม จำานวน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเบิกค่าการศึกษาบุตร ระบบเบิกค่ารักษา

พยาบาล ระบบการติดตาม/แจ้งเตือนการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบประมาณการพัสดุ

 3)  การพัฒนาฐานข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย 

 - ขออนุมัติโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงรวม และจัดอันดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

 - ดำาเนินการพัฒนาระบบรายงานหลักทรัพย์หนุนหลัง  (Custodian) ของบริษัทประกันภัย ระบบรายงาน

เงินสมทบ และระบบรายงานพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันภัย

 4)  ปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของสำานักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด 

 โดยรวมเว็บไซต์สำานักงาน คปภ. จังหวัดให้เป็นเว็บไซต์สำานักงานคปภ.ภาค จำานวน 12 ภาค และจัดรูปแบบ

การเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

 5)  จัดหาระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่  

 ได้แก่ โปรแกรม MS Exchange Server 2010 ทดแทนโปรแกรมเดิมได้แก่ โปรแกรม Postfix ซึ่งเป็นโปรแกรม

ประเภท Freeware ระบบไปรษณีย์ฯ ใหม่นี้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์โทรศัพท์ชนิด Smart Phone ได้เป็นอย่างด ี

จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์วันเวลาที่ว่าง และนัดประชุมกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้

ตลอดเวลา

 6)  จัดหาระบบห้องประชุมทางไกล  

 เพื่อให้สำานักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด/เขต สามารถร่วมประชุมทางไกลด้วยเสียง (Call Conference) กับ

สำานักงาน คปภ. ส่วนกลางได้ตลอดเวลาจำานวน 32 ที่นั่งพร้อมกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระบบนี้ประกอบด้วยโทรศัพท์ประชุม

ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Conference SIP Phone) สำาหรับส่วนกลางและสำานักงาน คปภ. ภาค/เขต และโทรศัพท์

ตั้งโต๊ะชนิด IP Phone สำาหรับสำานักงาน คปภ. จังหวัด ซึ่งการใช้งานระบบจะเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ IP PBX ของโครงการ

สายด่วนประกันภัย 1186
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 7)  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) 

 ดำาเนินการศึกษาและจัดทำาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)

เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัย สนับสนุนการกำากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ด้านการดำาเนินงาน

ของบริษัทประกันภัย พฤติกรรมทางการตลาดในการรับประกันภัยและการจัดการด้านสินไหมทดแทน การประมาณ

การเงินสำารองประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และการกำาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงเพื่อรองรับการ

ผ่อนคลายการกำากับอัตราเบี้ยประกันภัยในอนาคต อีกทั้งยังสามารถยกระดับการดำาเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันภัย

ให้มีความมั่นคง มีการบริหารงานที่ดี ตลอดจนเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมโดยรวมที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำางานร่วมกับภาคเอกชน ทั้งคณะทำางานศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์กลาง

ข้อมูลทางด้านประกันชีวิต และคณะทำางานศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลทางด้านประกันวินาศภัย เพื่อร่วมกัน

กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งจะทำาให้การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มีความโปร่งใส และคำานึงประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัย ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการรับฟัง

ความคิดเห็น (Hearing) จากบริษัทประกันภัยทุกบริษัทผ่านคณะทำางานดังกล่าว ซึ่งในอนาคตบริษัทประกันภัยและ

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประกันภัยที่มีประโยชน์ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็น

ธรรมในอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเป็นการสนับสนุนการเปิดเสรีด้านการประกันภัย ซึ่งรองรับการเปิดเสรีประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

4.3  การกำากับดูแลกิจการที่ดี  
 

 1.  ธรรมาภิบาลของสำานักงาน คปภ.

 สำานักงาน คปภ. ได้จัดให้มีธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) เพื่อนำาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่าง

สมดุลและยั่งยืน ทั้งยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ทุกฝ่าย และในฐานะหน่วยงาน

ของรัฐ ที่ทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มครองประชาชนให้ได้

รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน จะต้องแสดง  ให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการและการใช้

อำานาจหน้าที่ด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือ 

 แนวทางธรรมาภิบาลของสำานักงาน คปภ. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คปภ. เรียบร้อยแล้ว โดยมี

ความเข้มงวดไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานธรรมาภิบาล ที่ได้กำาหนดให้ผู้อยู่ใต้การกำากับดูแล     ถือปฏิบัติ โดยได้อ้างอิงมา

จากหลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากลขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 

Economic Co-operation and Development : OECD) และมาตรฐานการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance 

Core Principles : ICP)  ซึ่งกำาหนดโดยสมาคมผู้กำากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of 

Insurance Supervisors : IAIS) ทั้งยังได้เทียบเคียง  กับหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานกำากับดูแลสถาบันการเงินอื่นๆ

 โครงสร้างแนวทางธรรมาภิบาลของสำานักงาน คปภ. ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ธรรมาภิบาลในระดับคณะกรรมการ

และธรรมาภิบาลในระดับสำานักงาน  ภายใต้กรอบแนวทาง 4 ประการ  ดังนี้ 

 1)  โครงสร้างการกำากับดูแลที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

 เพื่อให้มั่นใจว่า มีคณะกรรมการที่มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเพียงพอกับขนาด โครงสร้าง และลักษณะ

การดำาเนินงานของสำานักงาน
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 2)  ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมในการกำากับดูแล

  2.1    เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสำานักงานมีการกำาหนดแนวทางกลยุทธ์ในการดำาเนินงานทั้งยังมีการวางระบบ

ที่มีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานของสำานักงาน และผู้บริหารระดับสูง

  2.2 เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของตนบนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทำาหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย และ

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

  2.3 เพื่อให้มั่นใจว่าสำานักงานมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ  มีความซื่อสัตย์  สุจริต

เที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความรู้ความสามารถที่เพียงพอ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าส่วนตน

 3) การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส และการสื่อสาร

 เพื่อให้มั่นใจว่าสำานักงานมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องสำาคัญๆอย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ และมีระบบที่

ทำาให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลต่างๆที่เปิดเผยนั้นมีความน่าเชื่อถือ

 4) การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

  4.1 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสำานักงานมีการบริหารความเสี่ยงและมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งเป็น

ส่วนสำาคัญของการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  4.2 เพื่อให้มั่นใจว่ามีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ ทำาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ ในการสอบทานการกำากับดูแลกิจการ การบริหารงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ

การตรวจสอบภายใน รวมทั้งการจัดทำารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของ

สำานักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และน่าเชื่อถือ

 2.  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 1)  การควบคุมภายใน

 สำานักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate

Governance) โดยมีการดำาเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำาคัญ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร สามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของ 

สำานักงาน คปภ. มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยได้

ดำาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

ที่ได้กำาหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับ

การควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ฯลฯ  

 สำานักงาน คปภ. ได้จัดทำารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และรายงานแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน ปี 2555 (31 ธันวาคม 2555) โดยพิจารณาจากกระบวนงานที่ เป็นภารกิจที่มีผลสำาคัญต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์หลักของสำานักงาน ตลอดจนภารกิจสนับสนุน ซึ่งหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ

งาน และได้รายงานต่อต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ คปภ. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ภายใน

เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีปฏิทิน)

 ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน ได้สอบทานการประเมินการควบคุมภายในแล้ว มีความเห็นว่าได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล

และระมัดระวังรอบคอบ เป็นไปตามวิธีการที่กำาหนด และเห็นว่าสำานักงานได้ให้ความสำาคัญในการปรับปรุงพัฒนาระบบ

การควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีความพอเพียงและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมภายใน
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 2) การบริหารความเสี่ยง

 สำานักงาน คปภ. ได้จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคำานึงถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ที่องค์กรกำาหนดไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย

 •  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำาคัญของการประกันภัย

 •  บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

 •  ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัย  และบริษัทประกันภัยมีมาตรฐานการให้บริการ  และการ

เสนอขาย

 •  มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจประกันภัย

 นอกจากนี้ ได้คำานึงถึงปัจจัยสนับสนุนที่เป็นรากฐานในการขับเคลื่อนให้สำานักงาน คปภ. มีกระบวนการบริหาร

จัดการภายในที่ดี สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ได้แก่ ธรรมาภิบาลและการกำากับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร และการบริหารจัดการ

งบประมาณ  

 การกำาหนดประเภทความเสี่ยง สำานักงาน คปภ. ได้แบ่งเป็น 4 ประเภท ที่เหมาะสมกับรูปแบบการดำาเนินงาน

ขององค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)  ความเสี่ยง

ด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risk) และได้มี

ระบบการติดตามประเมินผลเป็นประจำาทุกไตรมาส เพื่อควบคุมและติดตามการเคลื่อนที่ของความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

มีการสนับสนุนให้หน่วยงานประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และได้

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย อย่างต่อเนื่อง

3.  การตรวจสอบภายใน 

 สำานักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Govern) 

ปี 2555 สำานักงาน คปภ. มุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของการกำากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน (Good Governance, Risk Management, Control & Compliance ; GRC) ซึ่งเป็นปัจจัย

สำาคัญที่จะทำาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และแผนงานโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ โดยได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจผนวกการเผยแพร่ความรู้ในเรื่อง GRC และทักษะในการประเมิน

การควบคุมด้วยการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment ; CSA) เข้ากับกิจกรรมการออกตรวจสอบหน่วยรับ

ตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำาปี 2555 ซึ่งมีจำานวน 27 หน่วย (ส่วนกลาง 10 หน่วย, ส่วนภูมิภาค 17 หน่วย)  

และได้มีการผลักดันการเสริมสร้างความรู้ ทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน ลงไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตาม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร และการวางระบบการควบคุมภายใน” ให้กับผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางด้วย เนื่องจาก

ผู้บริหารทั้งสองระดับเป็นตัวแปรสำาคัญหรือปัจจัยหลักที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยง

และระบบการควบคุมภายในที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และ

เกิดขึ้น (Built in) ในทุกกระบวนการทำางานและการปฏิบัติงานประจำาวันตามปกติขององค์กร และเพื่อให้งานตรวจสอบ

ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยสามารถใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่จำากัดเมื่อเปรียบเทียบ

กับหน่วยรับตรวจที่มีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการตรวจสอบกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนทั้ง 2 กองทุนดังกล่าว ในปี 2555 นี้ นอกจากการส่งเสริมพัฒนา

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบด้วยการส่งเข้าอบรมความรู้ในหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายในและ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมการทำางานเป็นทีม  และยึดหลัก “มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)” ตลอดจน “ประมวลจรรยาบรรณ



ANNUAL REPORT 201256

(Code of Ethics)” ในการปฏิบัติงานแล้ว ยังได้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในฝ่าย ด้วยการหมุนเวียน

ให้บุคลากรแต่ละคน เข้าตรวจสอบในงานตรวจสอบทุกด้าน/ประเภท โดยอาศัยแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

(Audit Program) และการสอนงาน/ Coaching จากบุคลากรที่เคยตรวจสอบในเรื่องนั้นๆ มาก่อน  รวมทั้งการศึกษา

เรียนรู้/และการประยุกต์ใช้แนวทางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีมาตรฐานอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของฝ่าย

ตรวจสอบกิจการภายในทุกคนสามารถหมุนเวียนเข้าตรวจสอบได้ทุกเรื่อง นอกจากนี้ยังได้นำาผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ มาสรุป/ประมวล และส่งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำาเนินการทบทวน ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ จัดทำา

คู่มือการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจน และอบรมให้กับหน่วยรับตรวจที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว อันจะ

ทำาให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4.4  การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์   

 จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญต่อเศรษฐกิจ

และสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์สถาบันการเงินที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทวีปยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา บทบาททางเศรษฐกิจของประเทศจีนต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงบทบาททางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ

เศรษฐกิจเกิดใหม่ในทวีปเอเชีย (Emerging Asia) และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของทุกภูมิภาคทั่วโลก 

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ อาทิ ผลจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่มี

ความถี่ และความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำานวนมหาศาล จึงก่อให้

เกิดความต้องการหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินจากความเสี่ยงภัยที่คาดคะเนไม่ได้  และแรงผลักดันจาก

การเปิดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้น 

ดังนั้น มีความจำาเป็นต้องศึกษาผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย ให้พร้อมต่อความท้าทายในอนาคตต่างๆเหล่านั้นได ้

 สำานักงาน คปภ. จึงได้จัดทำา “โครงการศึกษาสภาพแวดล้อม ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ธุรกิจประกันภัยไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1)  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำาหนดทิศทางและนโยบายในการกำากับ  และส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย และปรับปรุงแผนพัฒนาการประกันภัย ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถสร้าง

ระบบประกันภัยไทย ให้มีศักยภาพ มีขีดความสามารถพร้อมแข่งขัน พร้อมรับความท้าทายในอนาคต

 2)  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  เอกชน  และธุรกิจประกันภัยไทยมีการเชื่อมโยงการทำางานร่วมกัน

อย่างบูรณาการในการผลักดันระบบประกันภัยไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.5  สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (The OIC Advanced Insurance Institute)  

 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ได้ดำาเนินการตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 2 ในการส่งเสริม

โครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย โดยในปี 2555 สถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตร ต่างๆ ด้านการประกันภัย อาทิ

การเงินและการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรของสำานักงาน คปภ. ในการกำากับดูแล

ธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Curriculum: ISC) รวมถึงบุคลากรภายนอกสำานักงาน คปภ. ประกอบด้วย 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากภาคประกันภัย ภาคราชการและภาคเอกชนอื่นๆ (Thailand Insurance Leadership 

Program) หลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Chartered Insurance Advisor: CIA) ตลอดจนการพัฒนาความรู้

เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการประกันภัยให้กับตัวแทนและนายหน้าประกันภัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
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หลักสูตรสำาหรับบุคลากรประกันภัย

หลักสูตรสำาหรับผู้กำากับดูแล
ธุรกิจประกันภัย

งานบริการทางวิชาการ
E-Learning

ผู้บริหารระดับสูง
(ผอ.อาสุโส-รองเลขาธิการ)

ผู้บริหารระดับกลาง
(ผู้เชี่ยวชาญ-ผอ.ฝ่าย)

ผู้บริหารระดับต้น
(หัวหน้าทีม-ผอ.ส่วน)

ระดับปฏิบัติการ
(เจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่ชำานาญการ)

หลักสูตรสำาหรับบุคคลภายนอก

โครงการที่จะเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรบรรยาย

หลักสูตรประจำา หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรการจัดอบรม
ต่ออายุใบอนุญาต
คนกลางประกันภัย
ครั้งที่3 และ ครั้งที่4

หลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง (วปส)

การขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน

หลักสูตรที่ปรึกษา
ด้านการประกันภัย
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 1.  หลักสูตรสำาหรับผู้กำากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Curriculum: ISC)

 สถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตรผู้กำากับดูแลธุรกิจประกันภัย สำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงาน คปภ.  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความรู้ความชำานาญและทักษะด้านการประกันภัย การเงินและการลงทุน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ

ระบบสารสนเทศของบริษัทประกันภัย มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจ   ทั้งในและต่างประเทศเทคโนโลยี

กับการบริหารงาน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำาหรับการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัย โดยจัดแบ่งหลักสูตรออกเป็น 4 ระดับ 

คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น และระดับปฏิบัติการ  สำาหรับปี 2555 สถาบันฯ ได้มี

การพัฒนาหลักสูตรจัดอบรมและกรณีศึกษา จำานวน 19 ครั้ง โดยมีจำานวนและสัดส่วนผู้เข้าอบรมแบ่งตามระดับ ดังนี้  

ระดับ จำานวน (คน) ร้อยละ

บริหารระดับสูง 171 17.1

บริหารระดับกลาง 173 17.3

บริหารระดับต้น 524 52.4

ปฏิบัติการ 132 13.2

รวม 1,000 100

 2. หลักสูตรสำาหรับบุคคลภายนอก

 สำาหรับหลักสูตรบุคคลภายนอก ได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักสูตรประจำา และหลักสูตรพิเศษ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 2.1 หลักสูตรประจำา 

     หลักสูตรสำาหรับการพัฒนาความรู้ด้านการประกันภัย กฎระเบียบ การจัดการความเสี่ยง และการบริหาร

ค่าสินไหมทดแทนให้กับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต/พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำาหนดให้ผู้ประสงค์จะขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย

และขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยต้องผ่านการอบรมจากสำานักงาน คปภ. หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธี

การที่สำานักงาน คปภ. ประกาศกำาหนด  

 สถาบันฯ ได้ดำาเนินการจัดอบรมให้กับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตคนกลางประกันภัย 3 หลักสูตร ดังนี้ 

  2.1.1 หลักสูตรการจัดอบรมต่ออายุใบอนุญาตคนกลางประกันภัย ครั้งที่ 3 

  2.1.2 หลักสูตรการจัดอบรมต่ออายุใบอนุญาตคนกลางประกันภัย ครั้งที่ 4 

  2.1.3 หลักสูตรการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked)

 

 หลักสูตรการจัดอบรมการขอต่ออายุใบอนุญาตคนกลางประกันภัย ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ในปี 2555 

มีตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่ต้องอบรมสะสมชั่วโมงเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 เป็นต้นไป 

เปรียบเทียบกับปี 2554 ได้ดังนี้ หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 3 มีจำานวน 65 คน

ลดลงจากปี 2554 จำานวน 4 คน หรือลดลงร้อยละ 5.80 และหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า

ประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป มีจำานวน 17,898 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำานวน 2,977 คน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.95 

รวมทั้ง 2 หลักสูตร มีจำานวนทั้งสิ้น 17,963 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 19.83 
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สถิติผู้เข้าอบรมหลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ปี 2553-2555

หลักสูตร/กลุ่มเป้า

หมาย

 (คนกลางประกันภัย)

ปี 2553

จำานวน

ปี 2554 ปี 2555 สัดส่วน (%)

จำานวน

(%) 

เปลี่ยน 

แปลง

จำานวน

(%) 

เปลี่ยน 

แปลง

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555             

2.1.1 หลักสูตรต่อ

อายุฯ  ครั้งที่ 3
193 69 -64.25 65 -5.80 2.05 0.46 0.36

2.1.2 หลักสูตรต่อ

อายุฯ ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป
9,209 14,921 62.03 17,898 19.95 97.95 99.54 99.64

รวม        9,402 14,990 59.43 17,963 19.83 100     100        100 

 หลักสูตรการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ได้ดำาเนินการจัดอบรมหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ให้แก่ ตัวแทน/

นายหน้าประกันชีวิต ปี 2555 จำานวน 11 ครั้ง มีผู้สมัครเข้าอบรมจำานวน 1,241 คน ลดลงจากปี 2554 จำานวน 620 คน

หรือลดลงร้อยละ 33.32

 2.2 หลักสูตรพิเศษ

     2.2.1) หลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Chartered Insurance Advisor: CIA)      

 หลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Chartered Insurance Advisor: CIA) เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้

ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันภัย โดยผู้รับการอบรมจะได้รับความรู้ด้านการ

ประกันภัย การเงินและการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และประกันภัย

วินาศภัย กลยุทธ์ในการวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ การจัดการค่าสินไหมทดแทน และเทคนิคการบริหารจัดการ

และการดึงดูดลูกค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการอาชีพด้านการประกันภัย ให้สามารถ

นำาไปใช้ประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริง และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล         

 ในปี 2555 สถาบันฯ ได้เปิดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย จำานวน 2รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 2/2555 และ

รุ่นที่ 3/2555 โดยการจัดอบรมรุ่นที่ 2/2555 ระหว่างวันที่ 10 เมษายน-16 มิถุนายน 2555 จำานวน 78 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับ

การอบรม จำานวน 11 คน      

 นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว รุ่นที่ 2/2555 มีกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ นิคม

อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน

และการบริหารความเสี่ยงของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุทกภัย กิจกรรมเข้าร่วมสังเกตการณ์การระงับข้อพิพาท

ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการและหลักเกณฑ์การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ และ

กิจกรรมทางวิชาการ จัดเสวนาในหัวข้อ เรื่อง “ลดหย่อนภาษีได้มากกว่าที่คิดกับประกันชีวิตแนวใหม่”
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พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย (Chartered Insurance Advisor) รุ่นที่ 2/2555
โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ เกิดไพบูลย์ (รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครอง) ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตร

 สำาหรับหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย รุ่นที่ 3/2555 มีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 12 คนจัดอบรม
ระหว่างวันที่  20 พฤศจิกายน 2555-16 กุมภาพันธ์ 2556 จำานวน 78 ชั่วโมง

 2.2.2) หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) (Thailand Insurance Leadership Program)
 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2/2555 จัดขึ้นระหว่างเดือน สิงหาคม-ตุลาคม  2555 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในภาคธุรกิจประกันภัย และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มี
วิสัยทัศน์ด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การเป็นผู้นำาที่มีคุณธรรมและเสริมสร้างความสามารถด้านบริหาร
จัดการเชิงสร้างสรรค์นำาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จ โดยสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมของโลก
 หลักสูตร วปส. มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการประกันภัย เศรษฐกิจ การเงินการลงทุน การ
บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเสวนาการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการอบรม ในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับวิทยากร โดยมี ผู้เข้ารับการอบรม 
จำานวน 74 คน ประกอบด้วย ภาคธุรกิจประกันภัย 29 คน ภาคราชการ/การเมือง 24 คน สถาบันการเงิน 5 คน และ
ภาคธุรกิจอื่นๆ 16 คน 

ภาพบรรยากาศการอบรม และการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 2/2555

 3.  งานบริการทางวิชาการ 
 จัดหาบทความวิชาการ ตำาราวิชาการทางสาขาประกันภัย การเงิน การบริหารการเงิน จากในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้สำาหรับพนักงานสำานักงาน คปภ. และบุคลากรประกันภัย ในการเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับการประกันภัย และในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 5: ภาคผนวก
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่านจากคณะกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการแต่งต้ัง
จาก คปภ. โดยมี นายโกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นางธาริษา วัฒนเกส  นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล  
เป็นกรรมการตรวจสอบ และ นายเกียรติศักดิ์ คำาสมาน ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจ สอบกิจการภายใน เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ
 ระหว่างปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการตรวจสอบ โดย นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ได้ลาออกจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีผลให้พ้นจากตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบในคณะ
กรรมการตรวจสอบด้วย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 ดังนั้นคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงได้แต่งตั้ง
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เป็นกรรมการตรวจสอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมครอบคลุมขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย ในรอบปี 2555 ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น จำานวน 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน สายบริหาร และฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในวาระที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกหน่วยงานของสำานักงาน คปภ. ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานและการดำาเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำาคัญ สรุปได้ดังนี้     
 1.  พิจารณาแนวทางปฏิบัติท่ีดีตามกรอบธรรมมาภิบาลของสำานักงาน คปภ. เพ่ือเสริมสร้างความน่าเช่ือถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บนพื้นฐานของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของสำานักงาน คปภ.
 2.  สอบทานประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในในการจัดทำารายงานทางการเงิน   เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงาน
ทางการเงิน ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ 
 3.  สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน  โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจ
สอบภายใน และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณา
รายงานการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เห็นว่า สำานักงาน คปภ. มีระบบบริหาร
ความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า สำานักงาน
คปภ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านของความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน และการปฏิบัติตาม ข้อบังคับ
กฎ ระเบียบ ของสำานักงาน คปภ. และนโยบายของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 4. ทบทวนข้อบังคับสำานักงาน คปภ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ขอบเขตการ
ปฏิบัติงานเกิดความชัดเจนและรับรองความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในมากขึ้น รวมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารต่างหากแยกจากข้อบังคับ สำานักงาน คปภ. 
ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน เพื่อให้กรอบ   การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 5. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ขอบเขต
การปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบในประเด็นท่ีสำาคัญ ตลอดจนให้คำาแนะนำา
ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ  พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี 2556 รวมทั้ง
พิจารณางบประมาณ จำานวนบุคลากร การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอเหมาะสมด้วย
 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบและมี
ความเห็นว่า สำานักงาน คปภ. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม มีกระบวนการที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ได้ว่า การปฏิบัติงานของสำานักงาน คปภ. เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของคณะกรรมการกำากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการจัดทำารายงานทางการเงินขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้ดุลพินิจและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำา มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ

           นายโกวิทย์  โปษยานนท์)
                                                                            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                                                                                   21 มีนาคม 2556 

ภาคผนวก
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งบการเงิน

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555            หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2555 2554

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1  336,662,373.22  551,975,908.12 
     เงินลงทุนชั่วคราว 4.2  1,503,057,870.08  739,247,408.18 
     ลูกหนี้ 4.3  325,924,890.13  253,112,175.57 
     ลูกหนี้อื่น 4.4  13,690,533.18  210,337.90 
     ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 4.5  5,894,784.00  6,314,513.35 
     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4.6  10,843,675.69  8,746,572.90 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,196,074,126.30  1,559,606,916.02 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
     เงินลงทุนระยะยาว 4.7  168,427,000.00  201,000,000.00 
     ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 4.8  333,246,333.51  375,599,505.54 
     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 4.9  26,907,384.48  18,138,462.64 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  157,260.00  152,560.00 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  528,737,977.99  594,890,528.18 
รวมสินทรัพย์  2,724,812,104.29  2,154,497,444.20 

                   หนี้สินและส่วนของทุน 
หนี้สินหมุนเวียน
     เจ้าหนี้ 4.10  7,656,640.06  39,532,360.80 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4.11  17,893,996.93  27,085,498.77 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4.12  16,258,243.58  17,178,686.30 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  41,808,880.57  83,796,545.87 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
สำารองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ 4.13  15,236,451.44  7,073,526.48 
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย 4.13  181,439,210.46  112,427,769.80 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  196,675,661.90  119,501,296.28 
รวมหนี้สิน  238,484,542.47  203,297,842.15 
ส่วนของทุน
ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย 4.14  120,538,099.76  120,538,099.76 
ทุนประเดิมจากรัฐบาล 4.15  100,000,000.00  100,000,000.00 
กำาไรสะสม  2,265,789,462.06  1,730,661,502.29 

 2,486,327,561.82  1,951,199,602.05 
 2,724,812,104.29  2,154,497,444.20

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..........................................................    ...........................................................     
    (นายประเวช  องอาจสิทธิกุล)           (นายชูฉัตร  ประมูลผล)  
               เลขาธิการ          ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหาร  
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 

            หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554

รายได ้

     รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย 3.1.1 , 
4.16

 1,166,020,097.16  964,813,761.55 

     รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

3.1.2 , 
4.17

 216,752,628.00  202,302,990.00 

     รายได้จากดอกเบี้ยรับ  55,351,429.17  36,445,516.61 

     รายได้อื่น  9,566,198.90  17,833,459.16 

รวมรายได้ 4.4  1,447,690,353.23  1,221,395,727.32 

ค่าใช้จ่าย 

     ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4.18  687,150,261.46  612,446,364.19 

     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 4.19  229,350,242.17  252,072,220.62 

     ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการ

4.20
 10,147,000.00  11,348,634.23 

รวมค่าใช้จ่าย   926,647,503.63  875,867,219.04 

กำาไรสำาหรับปี 4.21  521,042,849.60  345,528,508.28 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -    -   

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  521,042,849.60  345,528,508.28 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

                                                 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน     

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 

            หน่วย : บาท

กำาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม  2553  120,538,099.76  100,000,000.00  1,385,132,994.01 

     กำาไรสุทธิปี 2554
- -  345,528,508.28 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม  2554  120,538,099.76  100,000,000.00  1,730,661,502.29 

     บวก ปรับปรุงงวดก่อนเนื่องจากบันทึกค่า
ใช้จ่ายสูงไป

- -  15,768,000.00 

     หัก ปรับปรุงงวดก่อนเนื่องจากบันทึกค่า
ใช้จ่ายต่ำาไป

- - -1,682,889.83 

 120,538,099.76  100,000,000.00  1,744,746,612.46 

     กำาไรสุทธิปี 2555 - -  521,042,849.60 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม  2555  120,538,099.76  100,000,000.00  2,265,789,462.06 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

ทุนประเดิม
จากรัฐบาล

ทุนรับโอนจาก
กรมการประกันภัย
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
งบกระแสเงินสด

ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 

            หน่วย : บาท

2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 

กำาไรสุทธ ิ  521,042,849.60  345,528,508.28 

รายการปรับกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำาเนินงาน  

     ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  73,657,049.95  88,875,668.29 

     ค่าใช้จ่ายจากการปรับลดครุภัณฑ์  -    148,550.00 

     ค่าตัดจำาหน่ายครุภัณฑ์รับบริจาค  5.00  -   

     รายได้ครุภัณฑ์รับบริจาค -2,752,897.50 -7,336,537.19 

     รายได้ดอกเบี้ย -55,351,429.17 -36,445,516.61 

     เงินสดรับจากดอกเบี้ย  52,627,463.67  30,069,884.94 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน  589,223,041.55  420,840,557.71 

สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง

     ลูกหนี้ (เพิ่มขึ้น) -72,812,714.56 -10,890,843.48 

     ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -13,480,195.28  350,260.97 

     ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)  419,729.35 -3,553,623.96 

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)  626,862.71 -901,111.20 

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) -4,700.00  -   

     เจ้าหนี้ (ลดลง) เพิ่มขึ้น -31,875,720.74  32,551,720.92 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) -9,191,501.84 -3,535,064.94 

     เงินสมทบบริษัทประกันรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น  79,683.56  102,316.44 

     เงินอนุญาโตตุลาการเพิ่มขึ้น  2,209,520.59  529,960.50 

     เงินค้ำาประกันสัญญา (ลดลง) เพิ่มขึ้น (1,498,419.87)  7,798,578.91 

     เงินรับล่วงหน้า (ลดลง) เพิ่มขึ้น (107,702.00)  94,205.00 

     เงินรับฝากรายได้แผ่นดินรอนำาส่งกรมบัญชีกลาง (ลดลง)  -   (307.87)

     เงินปันผลบรรษัทประกันต่อแห่งเอเชีย - รอส่งคลัง  (ลดลง) เพิ่มขึ้น     (1,603,525.00)  1,603,525.00 

     สำารองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพเพิ่มขึ้น  8,162,924.96  7,073,526.48 

     ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายเพิ่มขึ้น  69,011,440.66  44,522,884.90 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน   539,158,724.09   496,586,585.38  
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            หน่วย : บาท

2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

     เงินสด(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว  (763,810,461.90)  (421,983,057.83)

     เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ  32,573,000.00  -   

     เงินสด(จ่าย)จากการต่อเติมและปรับปรุงอาคาร  (2,560,382.39)  (41,139,644.81)

     เงินสด(จ่าย)จากการซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์  (4,003,630.70)  (59,231,970.30)

     เงินสด(จ่าย)จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (16,670,784.00)  (3,310,710.03)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน  (754,472,258.99)  (525,665,382.97)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)สุทธิ  -215,313,534.90 -29,078,797.59 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  551,975,908.12  581,054,705.71 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด  336,662,373.22  551,975,908.12 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

            หน่วย : บาท

2555 2554

ค่าวัสดุสำานักงานใช้ไป  12,402,983.15  11,259,102.48 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  6,578,947.36  4,719,995.10 

ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และเผยแพร่  2,446,464.78  3,060,335.13 

ค่าวัสดุอื่น ๆ  1,265,296.30  903,717.48 

ค่าเช่าทรัพย์สิน - ที่ดินและอาคาร  13,136,876.00  11,760,716.00 

ค่าเช่ายานพาหนะ  3,921,000.00  3,921,000.00 

ค่ารับรองและพิธีการ  163,772.98  133,935.97 

ค่าใช้จ่ายในการประชุมและสัมมนา  6,062,606.53  7,674,124.19 

ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ  4,289,704.17  4,048,865.15 

ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ  31,206,363.67  25,137,962.75 

ค่าสมาชิกสถาบันประกันภัยต่างประเทศ  539,615.50  914,072.45 

ค่าจ้างที่ปรึกษา  5,623,387.10  3,280,161.29 

ค่าเบี้ยประกันภัย  1,106,903.49  1,755,006.62 

ค่าสาธารณูปโภค  19,170,073.92  18,555,777.50 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  88,875,668.29  80,421,261.70 

ค่าสอบบัญชี  300,000.00  300,000.00 

ค่าประชาสัมพันธ์  33,015.00  483,590.00 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร  953,734.35  36,637.00 

ค่าจ้างเหมาบริการ  39,933,524.56  41,569,058.51 

ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน  2,501,701.04  1,845,608.47 

ค่าภาษีทะเบียนยานพาหนะ  471,038.22  1,050,435.45 

ค่าใช้จ่ายงาน Money Expo  -    1,131,522.00 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตัวแทนนายหน้าประกันภัย  10,107,834.05  4,480,383.40 

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  981,710.16  1,166,191.93 

รวม  252,072,220.62  229,609,460.57 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
...........................................

1.  ข้อมูลทั่วไป

  สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำานักงาน คปภ.)  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่

1 กันยายน 2550  ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยการเปลี่ยน

สถานะจากกรมการประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย  ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ  ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ภายใต้การกำากับ

ดูแลของกระทรวงการคลัง  เพื่อทำาหน้าที่ในการกำากับดูแลธุรกิจประกันภัย ให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านการประกันภัย

และการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย

 ปัจจุบันสำานักงานฯ มีสถานประกอบการตั้งอยู่ ณ  เลขที่ 22/79  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ  10900  

2.  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 2.1  งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และสอดคล้องกับระบบการบัญชีที่กระทรวง

การคลังได้วางไว้ ตามเกณฑ์คงค้าง

 2.2  รอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี

 2.3  มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่นำามาปฏิบัติ

 สำานักงาน คปภ. ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงาน (ปรับปรุง 2552) วันที่มีผล

บังคับใช้ 1 มกราคม 2554 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

พ.ศ. 2550   มาตรา 19 บัญญัติว่า กิจการของสำานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินของสำานักงานฯ  มีดังต่อไปนี้

 3.1  การรับรู้รายได้

  3.1.1  รายได้เงินสมทบที่รับจากบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต    รับรู้รายได้ตามเกณฑ์

สิทธิที่บริษัทต้องนำาส่ง  ตามประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เรื่อง หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องนำาส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2551 เริ่มใช้บังคับสำาหรับการคำานวณเงิน

สมทบตั้งแต่งวดปี 2551   

  3.1.2  รายได้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  รับรู้รายได้เมื่อได้รับชำาระเงินค่าธรรมเนียม

  3.1.3  รายได้จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปี   รับรู้รายได้เมื่อได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง

เข้าบัญชีเงินฝากฯ  ของสำานักงานฯ

  3.1.4  รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
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 3.2  การรับรู้ค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

 3.3  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

  ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน ส่วนอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหักด้วยค่าเสื่อม

ราคาสะสม

  อาคารและอุปกรณ์จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ เมื่อมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และค่าเสื่อมราคาคำานวณ

โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

   อาคาร     20 ปี

   อุปกรณ์     5 ปี

   ยานพาหนะและอุปกรณ์   5 ปี

  ส่วนค่าปรับปรุงอาคารเช่า บันทึกเป็นสินทรัพย์และคำานวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง ตามระยะเวลา

ที่กำาหนดไว้ในสัญญาเช่า

  อุปกรณ์ที่ได้รับโอนมาจากกรมการประกันภัยใช้ราคาสุทธิ ณ วันที่รับโอนเป็นราคาทุนและคำานวณ

ค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

  รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำาให้ราคาเปลี่ยนแทน        

ในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำาคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำารุง

รักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

 3.4  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

       สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย

ในการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำานักงาน และจะได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจ  ในอนาคตมากกว่าหนึ่งปี แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายตัดจ่ายคำานวณโดยวิธีเส้นตรง 

เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ และสิทธิการเช่า แสดงด้วย          

ราคาทุนหลังจากหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม และค่าตัดจำาหน่ายคำานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน 

ดังต่อไปนี้

  โปรแกรมเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์    5 ปี

  สิทธิการเช่าอาคารตามอายุสิทธิการเช่าแต่ไม่เกิน 10 ปี  

 3.5  วัสดุคงเหลือที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่ถึง  5,000 บาท   ณ วันที่ซื้อมาถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่

ได้มาทั้งจำานวน 

 3.6   ประมาณการหนี้สิน

  สำานักงานจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ได้เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และ

สามารถประมาณการมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
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 3.7  หนี้สินไม่หมุนเวียน

  3.7.1  สำารองค่ารักษาพยาบาลพ้นสภาพ 

  ตามข้อบังคับสำานักงาน ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานที่พ้นสภาพ พ.ศ. 2553 ได้กำาหนดให้

สำานักงานตั้งเงินสำารองค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่พ้นสภาพ โดยพนักงานนำาส่งเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือน

จำานวนร้อยละศูนย์จุดหกของเงินเดือนพนักงาน และสำานักงานจ่ายเงินสมทบโดยจัดสรรจากรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

จำานวนร้อยละศูนย์จุดสี่ต่อปีในสิ้นปีงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

  เงินจ่ายสมทบเข้าโครงการค่ารักษาพยาบาลพ้นสภาพรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

  3.7.2  ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต

  ภาระผูกพันของสำานักงานเกี่ยวกับโครงการค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต อยู่ระหว่างการ

ดำาเนินการให้ถูกต้อง จึงรับรู้ประมาณการหนี้สินตามข้อบังคับคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2554

 3.8  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  ให้พนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน และให้สำานักงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลัก

เกณฑ์ ที่กำาหนด โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของสำานักงาน ภายใต้กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ 

พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เงินส่วนที่สำานักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน

4.  ข้อมูลเพิ่มเติม

 4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

                                                                                                                            หน่วย :  บาท

                  2555          2554

เงินสด                        6,100.00                  394,759.39

เงินฝากธนาคาร -   ประเภทกระแสรายวัน                                        833,600.00                  297,200.00

  -   ประเภทออมทรัพย์    175,584,712.50  125,022,965.47

  -   ประเภทประจำา 3 เดือน    160,237,960.72  426,260,983.26

                  รวม     336,662,373.22  551,975,908.12

 4.2  เงินลงทุนชั่วคราว  ประกอบด้วย

  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจำา 5 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน

จำานวน  1,503,057,870.08 บาท  และ  739,247,408.18 บาท  ตามลำาดับ                    

                                                                                         

 4.3  ลูกหนี้ 

 ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต  ที่จะต้องนำาส่งเงินสมทบ

ให้แก่สำานักงาน คปภ. ตามประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ

และอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิตต้องนำาส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย
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                                                       หน่วย :  บาท
                  2555          2554
ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย   118,628,506.17    91,150,720.26
ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต    207,296,383.96            161,961,455.31
   รวม     325,924,890.13  253,112,175.57

 4.4  ลูกหนี้อื่น  ประกอบด้วย
            หน่วย  :  บาท
                  2555          2554
ลูกหนี้เงินยืมเพื่อทดรองจ่าย           455,309.68      71,700.40
ลูกหนี้เงินค่าปรับผิด พรบ. สำานักงาน คปภ.            35,617.50      35,617.50
ลูกหนี้เงินกู้ยืม – โครงการช่วยผู้ประสบอุทกภัย     13,195,180.00                      -
ลูกหนี้อื่น ๆ                        4,426.00         103,020.00 
   รวม        13,690,533.18    210,337.90

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มียอดลูกหนี้เงินกู้ยืม – โครงการช่วยเหลือน้ำาท่วม จำานวน 13,195,180.00 บาท 
ซึ่งเป็นเงินที่สำานักงาน คปภ. ให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบอุทกภัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 โดยให้ผู้กู้ยืมรายละไม่เกิน 
200,000.00 บาท ปลอดดอกเบี้ย โดยมีผู้ค้ำาประกัน และต้องชำาระคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่กู้ พนักงานที่มีสิทธิกู้เงิน
ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำาหนดในข้อบังคับคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการให้
ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ. 2554 และระเบียบสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย พ.ศ. 2554

 4.5  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  ประกอบด้วย  
                 หน่วย :  บาท
                  2555          2554
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า – ค่าเช่าทรัพย์สิน          4,814,439.11 5,054,377.45
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า – ค่าเบี้ยประกันภัย          1,080,344.89     1,260,135.90
   รวม           5,894,784.00          6,314,513.35

 4.6  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย  
                 หน่วย :  บาท
                  2555          2554
วัสดุคอมพิวเตอร์               274,248.49    901,111.20
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ         10,569,427.20      7,845,461.70 
   รวม         10,843,675.69           8,746,572.90

 4.7  เงินลงทุนระยะยาว
 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2555  และ 2554  เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจำาไม่ต่ำากว่า 1 ปี จำานวน 
168,427,000.00 บาท และ 201,000,000.00 บาท ตามลำาดับ
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 4.8  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ  ประกอบด้วย

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555		ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์		ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	หน่วย	:	บาท

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม  ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์-สุทธ ิประเภท ต้นงวด เพิ่ม  ลด  ปลายงวด  ต้นงวด เพิ่ม  ลด  ปลายงวด

ที่ดิน 	7,748,818.00	  -    -    7,748,818.00  -    -    -    -   	7,748,818.00	

อาคารและสิ่ง
ปลูกสร้าง

	19,163,334.00  -    -   	19,163,334.00	  2,098,221.36	 	958,166.70	  -   	3,056,388.06	  16,106,945.94	

ต่อเติมและ
ปรับปรุงอาคาร

	243,028,792.04	  18,328,382.39  -    261,357,174.43 	25,857,935.69	  16,509,031.25	  -   	42,366,966.94 	218,990,207.49	

ครุภัณฑ์
สำานักงาน

 45,244,239.19 	2,043,267.83	  90,152.17 	47,197,354.85	 	23,070,698.68 	8,829,479.25	  90,149.17 	31,810,028.76	  15,387,326.09 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

	122,735,194.44	  3,580,514.67 	6,112.55	  126,309,596.56 	86,737,344.01	  18,996,617.21 	6,110.55	  105,727,850.67 	20,581,745.89	

ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะ

 66,262,197.03  -    -   	66,262,197.03	 	28,931,197.70 	11,578,469.03	  -   	40,509,666.73	  25,752,530.30	

ครุภัณฑ์อื่น	ๆ 	49,768,528.75	  499,412.37  -    50,267,941.12 	11,656,200.47	  9,932,980.85  -    21,589,181.32 	28,678,759.80	

	รวม  553,951,103.45  24,451,577.26  96,264.72  578,306,415.99 178,351,597.91  66,804,744.29  96,259.72  245,060,082.48  333,246,333.51 
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	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554		ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์		ประกอบด้วย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	หน่วย	:	บาท

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม  ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์-สุทธ ิประเภท ต้นงวด เพิ่ม  ลด  ปลายงวด  ต้นงวด เพิ่ม  ลด  ปลายงวด

ที่ดิน 	7,748,818.00	  -    -    7,748,818.00  -    -    -    -   	7,748,818.00	

อาคารและสิ่งปลูก
สร้าง

	19,163,334.00	  -    -   	19,163,334.00	 	1,140,054.66	 	958,166.70	  -   	2,098,221.36	 	17,065,112.64	

ต่อเติมและปรับปรุง
อาคาร

	196,464,147.23	  46,564,644.81  -   243,028,792.04 	14,201,109.12	 	11,656,826.57  -   	25,857,935.69	 	217,170,856.35	

ต่อเติมและปรับปรุง
อาคาร	ระหว่าง
ปรับปรุง

	5,425,000.00  -   5,425,000.00  -    -    -    -    -    -   

ครุภัณฑ์สำานักงาน 	44,081,666.99	  1,162,572.20  -    45,244,239.19 	14,129,545.33	  8,941,153.35  -    23,070,698.68 	22,173,540.51	

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 	109,087,153.79	  13,796,590.65 	148,550.00	 122,735,194.44	 	64,175,185.38	 	22,562,158.63	  -   	86,737,344.01 	35,997,850.43	

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  42,067,934.03 	24,194,263.00	  -   	66,262,197.03	 	17,304,137.21	 	11,627,060.49	  -   	28,931,197.70	  37,330,999.33 

ครุภัณฑ์อื่น	ๆ 	22,653,447.11	  27,115,081.64  -    49,768,528.75 	6,821,732.21	  4,834,468.26  -    11,656,200.47 	38,112,328.28	

	รวม  446,691,501.15 112,833,152.30	 5,573,550.00 553,951,103.45	 117,771,763.91	  60,579,834.00  -    178,351,597.91  375,599,505.54 

	 ในงวดปี		2555	และ	2554	สำานักงาน	คปภ.	มีค่าเสื่อมราคาประจำางวดเป็นจำานวนรวม		65,121,854.46	บาท	และ	60,579,834.00	บาท		ตามลำาดับ 
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  4.9  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิิ  ประกอบด้วย

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		ประกอบด้วย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	หน่วย	:	บาท

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสมสะสม  สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน-สุทธ ิประเภท ต้นงวด เพิ่ม  ลด  ปลายงวด  ต้นงวด เพิ่ม  ลด  ปลายงวด

ค่าพัฒนาระบบ 	16,209,748.53		 	9,407,327.33		  -          25,617,075.86  	7,371,287.89		  3,865,234.93   -         	11,236,522.82  	14,380,553.04		

ระบบงาน	
Back	office

	15,500,000.00		  -          -         	15,500,000.00		 	6,200,000.00		 	3,100,000.00		  -         	9,300,000.00		 	6,200,000.00		

สิทธิการเช่า 	64,135,090.00		 	7,896,790.00   -         	72,031,880.00  	64,135,088.00		  1,569,960.56   -         	65,705,048.56		 	6,326,831.44		

	รวม  95,844,838.53   17,304,117.33   -          113,148,955.86   77,706,375.89   8,535,195.49   -          86,241,571.38   26,907,384.48  

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		ประกอบด้วย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	หน่วย	:	บาท

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสมสะสม  สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน-สุทธ ิประเภท ต้นงวด เพิ่ม  ลด  ปลายงวด  ต้นงวด เพิ่ม  ลด  ปลายงวด

ค่าพัฒนาระบบ 	16,209,748.53		 	9,407,327.33		  -  25,617,075.86  	7,371,287.89		  3,865,234.93		  -         	11,236,522.82		 	14,380,553.04		

ระบบงาน	
Back	office

	15,500,000.00		  -          -         	15,500,000.00		 	6,200,000.00		 	3,100,000.00		  -         	9,300,000.00		 	6,200,000.00		

สิทธิการเช่า 	64,135,090.00		 	7,896,790.00		  -         	72,031,880.00		 	64,135,088.00		  1,569,960.56   -         	65,705,048.56		 	6,326,831.44		

	รวม  95,844,838.53   17,304,117.33   -          113,148,955.86   77,706,375.89   8,535,195.49   -          86,241,571.38   26,907,384.48  

	 ในงวดปี		2555	และ	2554		สำานักงาน	คปภ.	มีค่าตัดจำาหน่ายประจำางวดเป็นจำานวนรวม	8,535,195.49	บาท	และ	28,295,834.29	บาท		ตามลำาดับ 
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 4.10  เจ้าหนี้  ประกอบด้วย

  

                                                                                                                            หน่วย :  บาท

                  2555          2554

เจ้าหนี้กองทุนประกันวินาศภัย - เงินค่าปรับค้างนำาส่ง             -        624,686.25

เจ้าหนี้กองทุนประกันชีวิต - เงินค่าปรับค้างนำาส่ง    26,350.00 629,127.50

เจ้าหนี้เงินสมทบบริษัทประกันชีวิต              271,106.66 545,692.65

เจ้าหนี้เงินสมทบบริษัทประกันวินาศภัย          1,561,787.96             1,409,532.22

เจ้าหนี้ทั่วไป              5,797,395.44           36,323,322.18

   รวม            7,656,640.06           39,532,360.80

 4.11  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ประกอบด้วย

  

                                                                                                                            หน่วย :  บาท

                  2555          2554

ค่าจ้างบริการ        7,091,455.55 8,530,239.51

ค่าสาธารณูปโภค        1,622,619.55 2,045,831.80

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำาส่งกรมสรรพากร     3,315,875.80 3,098,029.06

ค่าตอบแทนตามโครงการออกจากงานก่อนเกษียณอายุ               - 4,851,930.00

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานทั่วไป        5,864,046.03  8,559,468.40

   รวม              17,893,996.93 27,085,498.77

 ในปี 2553 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีโครงการออกจากงาน

ก่อนเกษียณอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 21 ราย  ซึ่งมีวงเงินค่าใช้จ่าย จำานวน 39.43 ล้านบาท ซึ่งวันที่ 31 ธันวาคม 2554

คงเหลือค้างจ่าย จำานวน 4.85 ล้านบาท และในปี 2555 ได้มีการจ่ายยอดค้างชำาระดังกล่าวทั้งจำานวน

 4.12  หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย

  

                                                                                                                            หน่วย :  บาท

                  2555          2554

เงินสมทบบริษัทประกันรับล่วงหน้า        382,000.00 302,316.44

เงินอนุญาโตตุลาการ       6,790,973.09 4,581,452.50

เงินค้ำาประกันสัญญา       9,052,118.49 10,550,538.36

เงินรับล่วงหน้าอื่น ๆ               33,152.00       140,854.00

เงินปันผล บรรษัทประกันภัยต่อแห่งเอเชียรอนำาส่ง                      -          1,603,525.00

   รวม              16,258,243.58   17,178,686.30
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 4.13  หนี้สินไม่หมุนเวียน  ประกอบด้วย

  

                                                                                                                            หน่วย :  บาท

                  2555          2554

สำารองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ             15,236,451.44   7,073,526.48

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย           181,439,210.46  112,427,769.80

   รวม            196,675,661.90 119,501,296.28

 

 คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้เห็นชอบในหลักการให้มีการตั้งเงินค่าตอบแทน

ตามต้นทุนการบริการในอดีตเพื่อเป็นบำาเหน็จเพิ่มเติมแก่พนักงานที่รับมาจากกรมการประกันภัย และกระทรวงพาณิชย์  

โดยกำาหนดวงเงินไว้ประมาณ 679.05 ล้านบาท  โดยทยอยตั้งในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

คงเหลือค้างจ่าย จำานวน 181.44 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำาเนินการให้ถูกต้องตามที่ ผู้สอบบัญชีให้ข้อสังเกต  และ

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เห็นชอบให้สำานักงานตั้งเงินสำารองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพที่เข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรจากรายได้ก่อน

หักค่าใช้จ่ายจำานวนร้อยละศูนย์จุดสี่ต่อปีในสิ้นปีงบการเงินที่ได้ผ่าน การตรวจสอบจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

และพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสมทบเป็นรายเดือนจำานวน   ร้อยละศูนย์จุดหกของเงินเดือนพนักงาน

 4.14  ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550  พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้  ได้เปลี่ยนสถานะจากกรมการประกันภัย  เป็นสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย(สำานักงาน คปภ.)  พร้อมทั้งโอนบรรดากิจการ  อำานาจหน้าที่  ทรัพย์สิน  หนี้สิน  สิทธิ  

และภาระผูกพันของกรมการประกันภัยที่มีอยู่ให้สำานักงาน คปภ. โดยถือยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550

ของกรมการประกันภัย  ซึ่งสำานักงาน คปภ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการ

ทรัพย์สิน  หนี้สินและสิทธิต่าง ๆ  โดยในงวดปี 2552  คณะกรรมการดังกล่าวตรวจสอบเสร็จพร้อมทั้งรายงาน   ผลการ

ตรวจสอบว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ของกรมการประกันภัยที่โอนมาเป็นของสำานักงาน คปภ. ณ วันที่เปลี่ยนสถานะ มีรายการ

ถูกต้อง ครบถ้วนและยอดทุนรับโอนจากกรมการประกันภัยถูกต้องตรงกับรายการทุนรับโอนที่ปรากฏ  ในงบการเงิน 

จำานวน 120,538,099.76 บาท

 4.15  ทุนประเดิมจากรัฐบาล

 ในปี 2551 สำานักงาน คปภ. ได้รับจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมจากรัฐบาลจำานวน 100,000,000 บาท
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 4.16  รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย
 คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศและมีผลบังคับให้บริษัทประกอบ
ธุรกิจประกันภัยต้องนำาส่งเงินสมทบให้สำานักงาน คปภ. ตั้งแต่ในงวดปี 2551 รายได้เงินสมทบจากบริษัทประกันภัย
ประกอบด้วย  
                                                                                                                            หน่วย :  บาท
                  2555          2554
เงินสมทบบริษัทประกันวินาศภัย             456,034,892.35 370,767,261.08
เงินสมทบบริษัทประกันชีวิต               709,985,204.81 594,046,500.47
   รวม           1,166,020,097.16 964,813,761.55

 4.17  รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย  ประกอบด้วย
  
                                                                                                                            หน่วย :  บาท
                  2555          2554
รายได้ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ              52,631,628.00 48,580,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต                                                      50,238,900.00 49,070,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต                                           69,057,000.00 55,049,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจประกันภัย                                  7,325,900.00 13,545,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการอบรม                                                      37,499,200.00  36,056,600.00
   รวม             216,752,628.00 202,302,990.00

 4.18  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ประกอบด้วย
  
                                                                                                                            หน่วย :  บาท
                  2555          2554
เงินเดือน               509,492,702.43 445,166,556.70
เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ              71,874,182.28 60,798,617.51
ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต             67,503,800.00 67,904,884.90
เงินเพิ่มค่าครองชีพ               12,366,283.88 12,112,836.56
ค่าตอบแทนพิเศษ สปพ.         205,583.33 197,500.00
ค่าล่วงเวลาและค่าทำางานในวันหยุด        163,490.00 34,900.00
ค่าตอบแทนวิชาชีพ       1,055,000.00 820,000.00
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร       1,097,513.00 878,725.50
ค่ารักษาพยาบาล                11,527,044.53 11,489,456.01
ภาษีเงินได้ที่จ่ายให้พนักงาน               - 1,182,723.06
ค่าใช้จ่ายการศึกษาของพนักงาน        152,000.00 5,285,333.78
เงินสมทบค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ     5,790,761.41 4,886,302.65
เงินช่วยเหลือพนักงาน – ประสบอุทกภัย     2,833,347.00    -
ค่าเบี้ยประกันภัยบุคคล          3,088,553.60    1,688,527.52
   รวม            687,150,261.46 612,446,364.19

 ในปี 2555  สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีค่าใช้จ่าย  บุคลากร 
จำานวน 687.15 ล้านบาท  ในจำานวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต จำานวน     67.50 ล้านบาท
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 4.19  ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน  ประกอบด้วย
 
                                                                                                                            หน่วย :  บาท
                  2555          2554
ค่าวัสดุสำานักงานใช้ไป       10,160,584.82 12,402,983.15
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น        7,274,995.16 6,578,947.36
ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และเผยแพร่        1,577,508.52 2,446,464.78
ค่าวัสดุอื่น ๆ         1,329,564.47 1,265,296.30
ค่าเช่าทรัพย์สิน – ที่ดินและอาคาร      15,861,776.97 13,136,876.00
ค่าเช่ายานพาหนะ         3,878,833.38 3,921,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ           111,539.82 163,772.98
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและสัมมนา       9,031,413.36 6,062,606.53
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ        2,863,873.97 4,289,704.17
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ       7,145,175.59 31,206,363.67
ค่าสมาชิกสถาบันประกันภัยต่างประเทศ         753,500.00 539,615.50
ค่าจ้างที่ปรึกษา         1,386,387.10 5,623,387.10
ค่าเบี้ยประกันภัย         2,979,685.76 1,106,903.49
ค่าสาธารณูปโภค        20,935,443.87 19,170,073.92
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย      73,657,049.95 88,875,668.29
ค่าสอบบัญชี            300,000.00 300,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์         2,871,729.65 33,015.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร        2,179,077.57 953,734.35
ค่าจ้างบริการ        42,699,976.32 39,933,524.56
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน        3,339,268.98 2,501,701.04
ค่าภาษี          4,248,394.35 471,038.22
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตัวแทนนายหน้าประกันภัย    14,098,231.43 10,107,834.05
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                 666,231.13      981,710.16
   รวม              229,350,242.17 252,072,220.62

 4.20  ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  ประกอบด้วย
 
                                                                                                                            หน่วย :  บาท
                  2555          2554
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คปภ.       5,760,000.00 5,941,634.23
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำานักงาน คปภ.      2,375,000.00 2,632,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ          220,000.00 167,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา         320,000.00 212,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย         644,000.00 1,532,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการอื่น ๆ             828,000.00     864,000.00
   รวม      10,147,000.00 11,348,634.23
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 4.21  ผลการดำาเนินงาน
 
                                                                                                                            หน่วย :  บาท
     2555     2554   เพิ่ม(ลด)  %
รายได้    1,447,690,353.23     1,221,395,727.32      226,294,625.91      18.53
ค่าใช้จ่าย        926,647,503.63        875,867,219.04        50,780,284.59       5.80
 กำาไรสุทธิ       521,042,849.60        345,528,508.28          175,514,341.32     50.80

 ในปี 2555 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีรายได้ จำานวน  
1,447,690,353.23 บาท  และมีค่าใช้จ่าย จำานวน  926,647,503.63 บาท  ผลการดำาเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำานวน 
175,514,341.32 บาท  โดยในปี 2555 และ 2554  มีกำาไรสุทธิ จำานวน 521,042,849.60 บาท  และ 345,528,508.28 บาท
ตามลำาดับ

 4.22  การจัดประเภทรายการใหม่
 รายการบางรายการในงบการเงินสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการนำาเสนอในงบการเงินปี 2555 ดังนี้
      เดิม   ใหม่    จำานวนเงิน
สำารองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ   หนี้สินหมุนเวียนอื่น หนี้สินไม่หมุนเวียน  7,073,526.48
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย       ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        หนี้สินไม่หมุนเวียน        112,427,769.80

 4.23  การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556   
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