รายงานประจำปี 2556
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

“คปภ.” หมายถึง
รูปสามเหลี่ยม สื่อถึงความแข็งแกร่งและแสดงถึงบทบาทหลักของส�ำนักงาน 3 ประการ คือ การก�ำกับดูแล การส่งเสริม พัฒนา
และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
รูปสามเหลี่ยมสองรูปซ้อนกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม สื่อถึง 4 Stakeholders หลักที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย
ไทย ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ประชาชน และคนกลางประกันภัย และสี่เหลี่ยมสมมาตร สื่อถึงความเป็นกลาง
ความน่าเชื่อถือและความยุติธรรม
รูปสีทองตรงกลางคือประภาคารสีทองตั้งตระหง่านส่องแสงน�ำทาง
แสดงให้เห็นบทบาทภารกิจของส�ำนักงาน คปภ. ในการระแวดระวัง ก�ำกับดูแล ผลักดัน ส่งเสริม ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหา
ในธุรกิจประกันภัย
สีทองและน�้ำเงิน
แสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย
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ส่วนที่ 1

เกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาท ภารกิจ
ส�ำนักงาน คปภ.

ส่วนที่ 1
เกี่ยวกับองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุง่ มั่นเพื่อมีววิ ฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้ระบบประกันภัยเป็นกลไกสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงแก่ประชาชน และพร้อมรับความท้าทายในอนาคต

พันธกิจ
(1)
(2)
(3)
(4)

เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย
เสริมสร้างเสถียรภาพระบบประกันภัย
พัฒนากฎหมายและระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร
ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

บทบาท ภารกิจ ส�ำนักงาน คปภ.
1. ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�ำนักงาน คปภ.)
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 ส่ง
ผลให้กรมการประกันภัยปรับเปลีย่ นสถานะองค์กรจากส่วนราชการเป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจในการก�ำกับดูแลและพัฒนาธุรกิจประกันภัย
รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว โครงสร้างการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย
		 1.1 คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับ ส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการโดยต�ำแหน่ง
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการโดยต�ำแหน่ง

ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ่านการศึกษาจาก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2549 เป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์บริหารงานด้านการเงินและการคลัง ก่อน
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงการคลัง เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญในหลายหน่วยงานของกระทรวงการคลัง เช่น
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งบริหารในหลายหน่วยงาน อาทิ ประธาน
กรรมการธนาคารทหารไทย ประธานกรรมการบริษัท ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด และประธานกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ จาก
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรู้และ
ประสบการณ์โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในตลาด
เงินและตลาดทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ เป็นผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
บริหารในหลายหน่วยงาน อาทิ เลขาธิการส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน
นอกเหนือจากการปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
ยั ง ท� ำ งานเพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและภาคการศึ ก ษา เช่ น
กรรมการบริหารสภากาชาดไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ

นายวรพล โสคติยานุรักษ์

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556)

เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการโดยต�ำแหน่ง

ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ด้ า นเศรษฐศาสตร์
จาก University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่าน
การศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2548 เป็น
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ก่อนได้รับโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ส�ำคัญในหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ อาทิ อัครราชทูตที่
ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจ�ำ  ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการเงิน จาก The
Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน
และการคลัง เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ อาทิ รองประธานสภา
ที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และประธานคณะ
กรรมการจัดท�ำความเห็นและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเรื่อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลายคณะ เช่น คณะ
กรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ คณะกรรมการแข่งขัน
การค้า และคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาวุฒิสภา
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นายอ�ำพล วงศ์ศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรรมการโดยต�ำแหน่ง
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556)
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสาธารณกุศลอย่างต่อเนื่อง
โดยมีส่วนส�ำคัญในการผลักดันการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในหลายหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม อาทิ เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบัน
นอกจากด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคแล้ว ยังด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการผูท้ รง
คุณวุฒใิ นคณะกรรมการและอนุกรรมการของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน เช่น คณะกรรมการพิจารณาการทุม่ ตลาดและการ
อุดหนุน (ทตอ.) กรมการค้าต่างประเทศ คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายพยุ งศักดิ์ ชาติสุทธิผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผ่านการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2
และหลักสูตรเสาหลักของแผ่นดิน : ผู้น�ำระดับสูงตามรอยเบื้องยุคลบาท รุ่นเกียรติยศ พ.ศ. 2555 เป็นผู้
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม บมจ.ธนาคารกรุงไทย และประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
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ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์กิตติมศักดิ์ จาก Keio University ประเทศญี่ปุ่น
และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
เอกชนและการเมือง (วปม.) รุน่ ที่ 3 เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งบริหารส�ำคัญในธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบัน
การเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน และผู้ช่วยผู้ว่าการสายก�ำกับและตรวจสอบ
สถาบันการเงิน  

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นายโกวิทย์ โปษยานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Cornell University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 30 และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ บริษทั แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการทัง้ ของภาครัฐและเอกชนหลาย
คณะ ได้แก่ ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย กรรมการมูลนิธเิ คมบริดจ์-ไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรรมการส�ำนักงานงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ศาสตราจารย์พิเศษชู เกียรติ ประมู ลผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการประกันภัย จาก The Wharton School, University
of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
กว่า 40 ปีด้านการประกันภัย เคยด�ำรงต�ำแหน่งด้านการประกันภัยที่ส�ำคัญหลายต�ำแหน่ง เช่น
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเจริญประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันประกันภัยไทย ทั้งยังท�ำงานเพื่อภาคการศึกษา โดยเคยเป็นอาจารย์พิเศษของทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
และคณบดี คณะบริหารความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ (ประกันภัย) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งผู้ทรง
คุณวุติในคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

นายการุ ณ กิตติสถาพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Syracuse University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ ที่ 8 เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นเศรษฐศาสตร์และการประกันภัย เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งบริหารส�ำคัญในหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ อาทิ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการ
ประกันภัย อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั เอกชนหลาย
แห่ง เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
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นายวัฒนา รัตนวิจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จาก Indiana University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 21 เป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญด้านกฎหมายและการเมืองหลายต�ำแน่ง ได้แก่
กรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการตรวจสอบและประเมินผล ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ กรรมการพิจารณาอนุบัญญัติฯ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  

นายประเวช องอาจสิทธิกุล
เลขาธิการ คปภ. กรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ด้านการเงินจาก New Hampshire College ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการประกันภัยที่มีประสบการณ์การบริหารงานองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เคยด�ำรงต�ำแหน่ง อาทิ Vice President, J.P. Morgan Securities (Thailand) Ltd.
Senior Vice President, Bank of America N.A., Bangkok Branch และผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทัง้ ยังท�ำงานเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคม เช่น กรรมการทีป่ รึกษาการบริหารการลงทุนของ
สภากาชาดไทย และกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี

		
1.2 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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มีลักษณะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท�ำหน้าที่ด�ำเนิน
งานตามนโยบายที่ก�ำหนด โดยคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามภารกิจหลักคือ การก�ำกับดูแล
และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการ
ประกันภัยอย่างครบถ้วน โดยมีมาตรการหลักตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553 – 2557) ดังนี้
1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย
2. เสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย
3. เพิ่มมาตรฐานการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
4. ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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ส่วนที่ 2

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

เลขาธิการ

งานด้านกลยุทธ์และสนับสนุนองค์กร

ด้านส่งเสริมและพัฒนา

18

รองเลขาธิการ
ด้านส่งเสริมและพัฒนา

รองเลขาธิการ
ด้านการตรวจสอบ

ผู้ช่วย
เลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

สายกลยุทธ์
องค์กร

สายบริหาร

สายสถาบัน
วิทยาการ
ประกันภัย
ระดับสูง

สายส่งเสริม

สายพัฒนา

สายประกันภัย
ภูมิภาค

สายพัฒนา
และวิเคราะห์
ระบบการ
ตรวจสอบ

สายตรวจสอบ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คณะกรรมการตรวจสอบ

งานด้านกระบวนการหลักขององค์กร

ด้านเสถียรภาพ
ระบบประกันภัย

ด้านกฎหมาย
คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์

รองเลขาธิการด้านก�ำกับ

รองเลขาธิการ
ด้านกฏหมายคดีและคุ้มครอง

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

สายพัฒนา
มาตรฐานการ
ก�ำกับ

สายก�ำกับธุรกิจ
และการลงทุน

สายก�ำกับ
ผลิตภัณฑ์
ประกันภัย

สายกฎหมาย

สายคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์

สายคดี
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ส่วนที่ 3

ภาพรวมภาวะธุรกิจประกันภัย ปี 2556

1. ภาวะธุรกิจประกันภัยไทยรอบ 12 เดือน ปี 2556
เบี้ยประกันภัย
เดื
อ
น
มกราคม-ธั
นวาคม ปี 2552-2556
ล้านบาท
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-

2552
2553
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วินาศภัย 107,814 122,756 138,755 179,530 203,013
รวม
366,346 418,969 467,652 570,047 644,362

1.1 การเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย

%

อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัย (%YoY)
เดือน มกราคม-ธันวาคม ปี 2552-2556
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แม้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะชะลอตัว แต่ธุรกิจ
            เศรษฐกิ จ ไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ขยายตั ว ประกันภัยยังคงขยายตัวได้ โดยธุรกิจประกันภัย รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 0.6 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 2.7 เป็น (เดือนมกราคม-ธันวาคม) ของปี 2556 มีเบี้ยประกันภัยรวม
ผลจากการหดตัวของอุปสงค์ในประเทศ ขณะที่อุปสงค์ต่าง ทั้งสิ้น 644,362 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.04 แบ่งเป็น
ประเทศขยายตั ว เล็ ก น้ อ ย โดยการใช้ จ ่ า ยเพื่ อ การอุ ป โภค เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิต รวมทั้งสิ้น
บริโภคของครัวเรือนหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 4.5 การใช้จ่าย 441,349 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.02 และเบี้ยประกัน
เพื่อการลงทุนหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 11.3 เทียบกับที่หดตัว วินาศภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย จ�ำนวนรวม
ร้อยละ 6.3 ในไตรมาสที่แล้ว เป็นการหดตัวลงทั้งการลงทุน ทัง้ สิน้ 203,013 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.08 เมือ่ เทียบกับ
ภาครัฐและภาคเอกชนในอัตราร้อยละ 4.7 และร้อยละ 13.1 ช่วงเดียวกันของปีก่อน
หากพิจารณาถึงจ�ำนวนกรมธรรม์แล้ว ณ ธันวาคม
ตามล� ำ ดั บ ส่ ว นการใช้ จ ่ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคของรั ฐ บาล ใน
ไตรมาสนี้ขยายตัวร้อยละ 0.9 การส่งออกสินค้าและบริการสุทธิ 2556 มีจ�ำนวนกรมธรรม์รวมทั้งสิ้น 57,569,056 กรมธรรม์
ขยายตัวร้อยละ 25.3 โดยการส่งออกสินค้าขยายตัวเล็กน้อย ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 8.61 เป็นกรมธรรม์
ร้อยละ 0.2 ในขณะที่รายรับจากบริการชะลอลง ส่วนการน�ำเข้า ประกันชีวติ จ�ำนวน 5,443,011 กรมธรรม์ ขยายตัวร้อยละ 6.04
สินค้าหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 5.3 และรายจ่ายจากบริการชะลอ และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย จ�ำนวน 52,066,045 กรมธรรม์
ตัวร้อยละ 6.3 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2556 มีการขยายตัว ขยายตัวร้อยละ 8.89
ร้อยละ 2.9  (ทีม่ า : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ)
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

		
1.2 การเติบโตของสัดส่วนการท�ำประกันภัยต่อการเจริญเติบโตของประเทศ (Insurance Penetration)
%
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เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (Insurance Penetration) เศรษฐกิจไทย
ปี 2556 มีการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในขณะที่ธุรกิจประกันภัย
ขยายตัวถึงร้อยละ 13.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ปี 2556  ของอุตสาหกรรมประกันภัยเป็นร้อยละ 5.42 จาก
ธุรกิจประกันชีวิตร้อยละ 3.71 ซึ่งมีค่าสูงกว่าช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 3.44 และธุรกิจประกันวินาศภัยร้อยละ
1.71 ซึ่งมีค่าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 1.58

รายการ (ล้านบาท)

		
1.3 สินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ลงทุน

ณ 31 ธันวาคม 2556 ธุรกิจประกันภัย มีสนิ ทรัพย์
รวมทั้งสิ้น 2,386,564 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 3.47 เป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันชีวิต
จ�ำนวน 1,902,433 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ร้อยละ 10.98 และเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันวินาศภัย
จ�ำนวน 484,131 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 18.26 ซึ่งลดลงจากการที่บริษัทประกันวินาศภัยช�ำระ
ค่าสินไหมทดแทนกรณีอุทกภัยปลายปี 2554    
สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันภัย ณ 31 ธันวาคม
2556 มีจำ� นวน 2,007,261 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 9.93 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.11 ของ
สินทรัพย์รวม เป็นสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันชีวติ จ�ำนวน
1,789,506 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ
9.86 คิดเป็นสัดส่วน 94.41 ของสินทรัพย์รวมของธุรกิจประกัน
ชีวติ และเป็นสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย จ�ำนวน
217,755 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
11.08 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.98 ของสินทรัพย์รวมของธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
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สินทรัพย์รวม
YoY%
-ประกันชีวิต
YoY%
-ประกันวินาศภัย
YoY%

2,276,040 2,270,771 2,288,591 2,306,531 2,354,448 2,347,491 2,367,456 2,386,564
53.93
50.75
37.78
1.18
3.44
3.38
3.45
3.47
1,532,473 1,583,639 1,654,374 1,714,246 1,787,915 1,805,189 1,842,776 1,902,433
19.54
20.18
17.15
15.19
16.67
13.99
11.39
10.98
743,567 687,132 634,217 592,285 566,533 542,302 524,680 484,131
278.18
264.21
154.90
-25.17
-23.81
-21.08
-17.27
-18.26

สินทรัพย์รวม
YoY%
-ประกันชีวิต
YoY%
-ประกันวินาศภัย
YoY%

1,635,738 1,679,972 1,755,434 1,826,494 1,911,205 1,913,077 1,956,529 2,007,261
9.93
11.46
16.63
15.73
16.84
13.88
19.61
18.61
1,456,146 1,498,276 1,571,919 1,629,386 1,697,429 1,700,405 1,739,809 1,789,506
10.68
9.86
16.57
13.49
19.52
17.03
15.19
19.10
179,592 181,696 183,516 197,108 213,775 212,671 216,720 217,755
17.05
18.09
11.08
20.45
19.03
14.73
20.42
13.29
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รายงานประจำ�ปี 2556

ส่วนที่ 4

การด�ำเนินงานและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ของส�ำนักงาน คปภ. ปี 2556

การด�ำเนินงานและพัฒนาการที่ส�ำคัญของส�ำนักงาน คปภ. ปี 2556
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553 -2557) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางหลักในการก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาระบบประกันภัยภาพรวม ดังนี้

มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและเข้าถึงระบบ
ประกันภัยในทุกภาคส่วน
สิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งด�ำเนินการเป็นล�ำดับแรกในการพัฒนาระบบประกันภัย
ไทย คือการสร้างการยอมรับจากประชาชนและสังคมโดยรวม ว่าระบบ
ประกันภัยเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างความมั่นคงต่อชีวิต และทรัพย์สิน
รวมถึงมีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยผ่านการด�ำเนินงานดังนี้

1
1. เสริมสร้างความรูแ้ ละความเชือ่ มัน่ ในระบบประกันภัยต่อ
ทุกภาคส่วน (Insurance Literacy)

การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชน
ทุกระดับได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสิทธิประโยชน์
ตามกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของ
การสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและ
ครอบครัว โดยใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการทีค่ รอบคลุมและเกิดประโยชน์
ยิง่ ขึน้ รวมถึงมีสว่ นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ซึ่งมุ่งประเด็นและเป้าหมายของการประกันภัยหลักๆ ที่เป็น
เรือ่ งใกล้ตวั ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับการประกันชีวติ และการประกันวินาศภัย
การรักษาสิทธิประโยชน์จากการประกันภัย การประกันภัยรถภาคบังคับ

26

รูปที่ 1 คปภ. จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) และการประกันภัยส�ำหรับรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์) เป็นต้น ซึ่งได้มีการด�ำเนินการดังนี้
		
v บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการ
ประกันภัยให้กับประชาชน  
				  การขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจัดท�ำบันทึกความร่วมมือร่วมกับส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และกรมการพัฒนาชุมชน       
				  การจัดอบรมความรูด้ า้ นการประกันภัย กับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เครือข่ายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม
		
v จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกันภัยในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค โดยได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในช่วงเทศกาล อาทิ
				  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่จังหวัด
ทั่วประเทศ
				  ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมสหมิตร
การซ่อมรถยนต์แห่งประเทศและบริษัทประกันภัย ร่วมกันจัด
กิจกรรมให้บริการตรวจรถยนต์กอ่ นเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์
และเทศกาลปีใหม่ ฟรี 20 รายการ ณ อู่ซ่อมรถยนต์ที่เข้าร่วม
โครงการทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สอนด้านการประกันภัย และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่
มีผลงานด้านการเรียนและเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย
ดีเด่นในรูปแบบต่างๆ โดยในปีนี้ มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 568 โรงเรียน และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 4,052 คน โดยได้มีการมอบรางวัลให้กับโรงเรียน/
สถานศึกษาและนักเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556
ในงาน “พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime
Minister’s Insurance Awards) ประจ�ำปี 2556” ณ ห้อง
แพลนนารี 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) เป็นประธาน
ในพิธี

v โครงการยุวชนประกันภัยในสถานศึกษา เพือ่ ปลูกฝัง ความ
รูด้ า้ นการประกันภัย โดยเฉพาะการประกันชีวติ และความคุม้ ครอง
ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และได้จัดกิจกรรม
เป็นการประกวดการแข่งขันและมอบรางวัลให้กับโรงเรียน/สถาน
ศึกษา และครู อาจารย์ที่มีผลงานการบูรณาการการเรียนการ

v โครงการอาสาสมัครประกันภัยในชุมชนและท้องถิน่
ภูมภิ าค โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านการ
ประกันภัยให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องครบ ถ้วนและเกิดความเข้าใจเพียงพอในการน�ำการ
ประกันภัย ไปจัดการความเสีย่ งภัยทีม่ ไี ด้อย่างเหมาะสม โดยในปี  
2556  มีอาสาสมัครประกันภัยใหม่ขน้ึ ทะเบียนรวม 8,050 คน

รูปที่ 2 ร่วมภาคเอกชนตั้งศูนย์บริการร่วมประกันภัยครบวงจรลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

3
		
v ลงพืน้ ทีป่ ระชาสัมพันธ์โครงการ “คนทันสมัยใส่ใจท�ำ พ.ร.บ.” โดยการประกวดโฆษณาสัน้ เรือ่ ง การประกันภัยรถภาค
บังคับ พร้อมให้ความรูแ้ ก่นสิ ติ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 11 สถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น โดยมีผลงานโฆษณาที่ส่ง
เข้าประกวดในปี 2556 ทั้งสิ้น 189 ผลงาน จาก 14 สถาบันอุดมศึกษา

4
รูปที่ 3 ประกาศผลรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจ�ำปี 2555
รูปที่ 4 คปภ. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ "คนทันสมัยใส่ใจท�ำ พ.ร.บ." ในสถาบันอุดมศึกษา
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2. การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจในบทบาทภารกิจ
รวมถึงสนับสนุนนโยบายของส�ำนักงาน คปภ. ที่ต้องการเสริม
สร้างความรู้และความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยต่อทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนระดับรากหญ้า ดังนั้นในปี
2556 ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายฯ และเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของแต่ละ
สายงาน โดยการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญของการท�ำประกันภัย และ
สามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับส�ำนักงาน คปภ. ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานก�ำกับทีม่ วี วิ ฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ งในการสร้างระบบ
ประกันภัยให้เป็นกลไกส�ำคัญต่อการสร้างหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ให้กบั ประชาชนด้านการประกันภัย โดยมีการด�ำเนิน
งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ/กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

v ด้านรณรงค์จัดกิจกรรม/โครงการ
					  จัดแถลงข่าวทิศทางการด�ำเนินงาน/กิจกรรม/
โครงการของส�ำนักงาน คปภ. และ คปภ. พบสื่อ รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 19 ครั้ง อาทิ “คปภ. สานสายใยพี่น้องชาวสื่อ ครั้งที่ 2”
ณ จังหวัดลพบุรี แถลงข่าว “ทิศทางธุรกิจประกันภัย ปี 56”
แถลงข่ า ว “โครงการรณรงค์ ล ดอุ บั ติ เ หตุ ใ นช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ ประจ�ำปี 2556” แถลงข่าว “ก้าวกระโดดของธุรกิจ
ประกันภัยไทย ครึ่งปี 56” แถลงข่าว “โครงการ คปภ. ร่วม
ภาคเอกชนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
2557” แถลงข่าววันประกันภัย และแถลงข่าวพิธเี ปิดตัวไมโคร
อินชัวรันส์ (ประกันภัย 200) เป็นต้น

v ด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ฝ่ายสือ่ สารองค์กร ได้ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์เพือ่
ให้ความรูด้ า้ นการประกันภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร อาทิ
ผลิต DVD ชุดรวมสือ่ ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับแนะน�ำส�ำนักงาน
คปภ. แผ่นพับการประกันภัยรถภาคบังคับทั้งภาคภาษาไทย
และภาคภาษายาวี แผ่นพับการประกันภัยรถภาคสมัครใจ
แผ่นพับการประกันอุบตั เิ หตุ เดินทางอุน่ ใจ แผ่นพับการประกัน
ชีวติ /ประกันวินาศภัย เรือ่ งง่ายๆ ใกล้ตวั คุณ แผ่นพับประกันภัย
200 ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์เคลือ่ นที่ อาทิ Rollup/Backdrop
ผลิตสือ่ วิดที ศั น์แนะน�ำองค์กร 2 ภาษา ผลิตสปอต/สารคดีวทิ ยุ
เรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ ผลิตสปอตโทรทัศน์/วิทยุ
“ประกันภัย 200” รวมถึงผลิตสือ่ สนับสนุนกิจกรรม
v ด้านการเผยแพร่
จัดท�ำข่าวสนับสนุนการด�ำเนินงานและความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของส�ำนักงาน คปภ. โดยได้รับการเผยแพร่
ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์ และเผยแพร่สปอตวิทยุ
ประกันภัยรถภาคบังคับกับวิทยุแห่งประเทศไทย คลืน่ อ.ส.ม.ท.
และคลื่นจราจร เผยแพร่สารคดีการประกันภัยรถภาคบังคับ
และสปอตโฆษณา “ประกันภัย 200” ทางช่องฟรีทีวีและ
เคเบิ้ลทีวี นอกจากนี้ยังด�ำเนินการจัดท�ำ  Insurance Circle
รายไตรมาส 2 ภาษา และจัดท�ำรายงานประจ�ำปี 2 ภาษา
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รูปที่ 5 คปภ. จัดงานแถลงข่าว เรื่อง " ก้าวกระโดดของธุรกิจประกันภัยไทย ครึ่งปี 56"
รูปที่ 6 คปภ. น�ำคณะภาคธุรกิจประกันภัย มอบเงินจากโครงการ "ประกันภัยร่วมใจเสื้อเกราะกันภัยสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ให้กับกองทัพเรือ
รูปที่ 6 คปภ. ร่วมเปิดงานบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 14
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

			 v ด�ำเนินกิจกรรม ร่วมรับบริจาคเงินในโครงการ
“ประกันภัยร่วมใจเสื้อเกราะกันภัยสู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้”
เพื่ อ เป็ น การระดมทุ น ทรั พ ย์ ไ ปจั ด ซื้ อ เสื้ อ เกราะกั น กระสุ น
และแผ่ น เกราะแข็ ง ป้ อ งกั น กระสุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ แ ก่
ทหารในหน่ ว ยนาวิ ก โยธิ น กองทั พ เรื อ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู ่
ในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย ในเขตจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยมี ย อด
เงินบริจาคทั้งสิ้น 2,865,000 บาท โครงการ “ซ่อมบ�ำรุง
รถเข็น และอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือคนพิการ” เพื่อมอบให้
แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ น�ำไปซ่อมบ�ำรุง-ดัดแปลง
รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ โดยมียอดเงินบริจาค
ทั้งสิ้น 220,420 บาท รวมถึงการร่วม “รับบริจาคโลหิต
ให้แก่สภากาชาดไทย” เป็นต้น

3. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

เนื่ อ งจากสภาวะตลาดประกั น ภั ย ในปั จ จุ บั น ได้
คลี่คลายลงแล้ว คณะอนุกรรมการด้านการประกันภัย กองทุน
ส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ (กองทุนฯ) เห็นควรที่จะปรับปรุง
แนวทางการรับประกันภัยของกองทุนฯ ให้มีความยืดหยุ่น
มากขึ้นส�ำหรับผู้เอาประกันภัยและส�ำหรับบริษัทประกันภัย
ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เห็นชอบในหลักการให้มี
การด�ำเนินการดังนี้
v ระยะสั้น ปรับปรุงแนวทางการรับประกันภัย
ของกองทุนฯ ให้มคี วามยืดหยุน่ มากขึน้ ทัง้ ส�ำหรับผูเ้ อาประกัน
ภัยและส�ำหรับบริษัทประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยสามารถ
พิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ ความคุ ้ ม ครองภั ย พิ บั ติ เ องได้ และขณะ
เดียวกันบริษทั ประกันภัยสามารถพิจารณาว่าจะเอาประกันภัย

6
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7
v การออกประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการโฆษณาเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านทาง
สื่อโฆษณา โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
			 v ระยะยาว คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ
			  ข้อความที่โฆษณาต้องไม่เป็นเท็จหรือเกิน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกันพิจารณาบทบาทและ
ความจริง
แผนการด�ำเนินงานในระยะยาวของกองทุนฯ รวมทั้งนโยบาย
					  ข้อความที่โฆษณาต้องมีความชัดเจน เข้าใจ
ของภาครัฐต่อความคงอยู่ของกองทุนฯ
ง่าย ไม่ก�ำกวม
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นสากลและ 					  ข้อความที่โฆษณาต้องไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือการจ่ายผล
ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกระดับ
ประโยชน์
v การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย /ปรั บ ความ 					  ในการโฆษณาที่ระบุ “ไม่ต้องตรวจสุขภาพ”
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรง จะต้องมีการระบุให้ชัดเจนด้วยว่าต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ
พยาบาล (Day Case) ให้มีความเหมาะสม กรณีค่ารักษา ในใบค�ำขอเอาประกันภัย/ชีวิตด้วยหรือไม่ หากมีการแถลง
พยาบาลจากการเจ็บป่วย ในเงื่อนไขกรมธรรม์ก�ำหนดให้ เกีย่ วกับสุขภาพ ต้องระบุเพิม่ ด้วยว่าการแถลงสุขภาพเป็นเพียง
ผู้เอาประกันต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทประกัน ปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย/ชีวิต
ภัยจึงจะจ่ายค่าชดเชยให้   ซึ่งในอดีตมีโรคบางโรคที่ต้องนอน 					  ให้ มี ก ารระบุ ค� ำ เตื อ น โดยใช้ ข ้ อ ความว่ า
รักษาตัวในโรงพยาบาล แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป “ผู้ซื้อควรท�ำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและ
นวัตกรรม ทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่น�ำสมัย เงื่อนไขก่อนตัดสินใจท�ำประกันภัยทุกครั้ง” หรือข้อความอื่น
กว่า ด้วยค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นและปรับความคุ้มครองให้ ที่มีความหมายท�ำนองเดียวกัน เป็นต้น
สอดคล้องกันได้ หากสามารถรักษาหายแพทย์อนุญาตให้กลับได้
   ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นกรอบให้บริษทั ประกันชีวติ และนายหน้า
ซึง่ ไม่จำ� เป็นต้องนอนโรงพยาบาล ซึง่ บริษทั จะให้ความคุม้ ครอง ประกันชีวิตน�ำไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เสนอ
โดยจ่ายค่าชดเชยรายวัน จ�ำนวน 1 วัน ส�ำหรับการตรวจรักษาโดย ขายกรมธรรม์ผา่ นสือ่ โฆษณาด้วยความยุตธิ รรม ส่งผลให้ผบู้ ริโภค
การผ่าตัดหรือหัตถการ กรณี Day Case ตามรายการทีก่ ำ� หนด เข้าใจสาระส�ำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ สนอขายได้ถกู ต้อง
18 รายการ อาทิ การสลายนิ่ว การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดย ครบถ้วนและชัดเจน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
การฉีดสี การผ่าตัดต้อกระจก และการผ่าตัด/การตรวจโดย 2557
การส่องกล้องทุกชนิด
ต่อมายังกองทุนฯ หรือไม่ ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านประกัน
ภัยจะได้น�ำเสนอรายละเอียดการปรับปรุงต่อคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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รูปที่ 7 งานเปิดตัวกรมธรรม์ “ประกันภัยรายย่อยเพื่อประชาชน” ประกันภัย 200
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

5. การขยายผลการประกันภัยรายย่อย (Micro
ซึ่งเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้มีงานเปิดตัว
กรมธรรม์ “ประกันภัยรายย่อย เพือ่ ประชาชน” ณ ศูนย์ประชุม
Insurance)

ส�ำนักงาน คปภ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกัน
ภัยรายย่อย (Micro Insurance) เติบโตอย่างยั่งยืน โดยใน
ปี 2556 ได้ร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนากรมธรรม์ประกัน
ภัยรายย่อยเป็นผลิตภัณฑ์กลาง ในชื่อ “กรมธรรม์ประกันภัย
200 ส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)” หรือ “ประกันภัย
200” ซึ่งเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มีเงื่อนไข
กรมธรรม์ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ให้ความคุ้มครองการเสีย
ชีวิตสูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้น
เชิงจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท ต่อปีด้วยเบี้ยประกันภัย
เพียงปีละ 200 บาท เสนอขายให้กับประชาชนคนไทยที่มีอายุ
ตั้งแต่ 20 – 60 ปีบริบูรณ์ โดยซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์
นอกจากนีส้ ำ� นักงาน คปภ. ได้มกี ารปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ขยาย
ช่องทางการจ�ำหน่ายทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย การปรับเปลีย่ นวิธี
การเสนอขายโดยก�ำหนดให้บริษัทประกันภัยสามารถส่งมอบ
ใบรับรองการประกันภัยแทนการออกกรมธรรม์ประกันภัยเพือ่
ความสะดวกรวดเร็วและลดต้นทุนการด�ำเนินการ การหารือกับ
บริษทั ประกันภัยเพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนจัดท�ำฐานข้อมูลกลาง
ประกันภัย 200 เพื่อพิจารณาผลการด�ำเนินงานของโครงการ
อย่างต่อเนื่อง

แห่งชาติสิริกิต์ิ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในงาน
ดังกล่าวนอกจากเป็นการเปิดตัวโครงการกรมธรรม์ประกันภัย
200 ส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) แล้วยังเป็นการน�ำ
เสนอช่องทางการจ�ำหน่าย พร้อมทั้งกระบวนการขายประกัน
ภัย 200 โดยบริษัทนายหน้าประกันภัยที่ร่วมโครงการ อาทิ
เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ห้างเทสโก้โลตัส
ไปรษณีย์ไทย ธนาคารออมสิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการ
วางแนวทางการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ดังกล่าว
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปาน
กลาง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การลงพื้นที่บรรยายให้ความ
รู้ในส่วนภูมิภาค การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น  
			 ทั้งนี้ มีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการและพร้อม
เสนอขายแล้วทั้งสิ้นจ�ำนวน 22 บริษัท โดยเป็นบริษัทประกัน
ชีวติ 7 บริษทั และบริษทั ประกันวินาศภัย 15 บริษทั (นอกจากนี้
มีบริษทั ประกันภัยทีเ่ ข้าร่วมโครงการและอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
ระบบอีกจ�ำนวน 31 บริษัท)
โดยในปี 2556 มีจำ� นวนผลการรับประกันภัยกรมธรรม์
ส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) กว่า 500,000 กรมธรรม์
เกินกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้เดิม 300,000 กรมธรรม์)
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v ให้ ค วามเห็ น ชอบหน่ ว ยงานเป็ น สถาบั น การ
6. พัฒนาช่องทางการจ�ำหน่ายให้สามารถเข้าถึง
จัดอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/
ประชาชนได้ทุกระดับ

ส� ำ นั ก งาน คปภ. ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นา
คุณภาพช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพจากบุคลากรประกันภัยที่ได้มาตรฐาน โดยการ
พัฒนากระบวนการบริการออกและต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/
นายหน้าประกันภัย อาทิ
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v ออกประกาศ เรื่อง ก�ำหนดหลักสูตรและวิธีการ
การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต/วินาศภัย ส�ำหรับ
ผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต/
วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2556 ณ
วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทน/นายหน้า
ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ที่มี
คุณสมบัติตามที่ก�ำหนดสามารถใช้สิทธิลดจ�ำนวนชั่วโมงการ
อบรม
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

วินาศภัย และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า
ประกันชีวิต/วินาศภัย รวม 43 สถาบัน โดยมีผู้เข้าอบรมรวม
ทั้งสิ้น 271,498 คน  

v ตรวจสอบหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบให้
จัดอบรมฯ จ�ำนวน 39 แห่ง ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าทุก
หน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบที่ส�ำนักงาน คปภ. ก�ำหนด
v พัฒนาระบบการเชือ่ มโยงการส่งข้อสอบจากส่วน
กลางไปยังศูนย์สอบ เพือ่ ให้การบริหารคลังข้อสอบและการจัด
สอบใบอนุญาตฯ มีความเที่ยงตรง ปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว
และโปร่งใส ซึ่งได้ด�ำเนินการทดสอบระบบและจัดอบรมให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มใช้จริงในต้นปี 2557

v พั ฒ นาระบบการออกและต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต
ตั ว แทน/นายหน้ า ประกั น ภั ย ซึ่ ง ได้ ผ ่ า นการตรวจติ ด ตาม
ผลรั บ รองระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ISO
9001:2008 ครั้งที่ 3 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556

เกิดขึน้ จากสถานการณ์ตา่ งๆ รวมถึงเป็นการยกระดับและเสริม

สร้างความเข้มแข็งของการก�ำกับความมั่นคงทางการเงิน
ของธุรกิจประกันภัยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ให้
มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี มีกลยุทธ์ การด�ำเนินธุรกิจ
ที่คล่องตัว สามารถบริหารสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่
มาตรการที่ 2 เสริ ม สร้ า งเสถี ย รภาพและขี ด คาดหวัง และระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้
อย่างเป็นระบบ
ความสามารถในการแข่งขัน
ปี 2556 ส� ำ นั กงาน คปภ. มี แ ผนการพั ฒ นา
สิ่งส�ำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสังคม แนวทางการก� ำ กั บ โดยทดสอบภาวะวิ ก ฤติ ข องธุ ร กิ จ
ต่ อระบบประกัน ภัยได้คือการพัฒนาระบบประกั น ภั ย ให้ มี ประกันชีวิต โดยได้ด�ำเนินการดังนี้
เสถียรภาพ เข้มแข็ง และพร้อมรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก�ำกับ ดูแล และเสริม
สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจประกันภัย จึงได้มีการด�ำเนินการ
ดังนี้

1. การพัฒนาแนวทางการก�ำกับโดยการทดสอบ
ภาวะวิกฤติ (Stress Test)

ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการพัฒนาแนวทางการ
ก�ำกับโดยการทดสอบภาวะวิกฤติ (Stress Test)   ซึ่งเป็น
เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีความจ�ำเป็นที่จะช่วยให้บริษัท
และหน่วยงานก�ำกับดูแลทราบได้ว่าบริษัทประกันภัยมีฐานะ
ทางการเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจ

1) ประมวลผลแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การทดสอบภาวะวิกฤติ และจัดประชุมร่วมกับบริษัท
ประกันชีวติ ในการพิจารณาแนวทางการพัฒนากรอบการ
ทดสอบภาวะวิกฤติ  
2) จัดท�ำคูม่ อื การศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณของ
การทดสอบภาวะวิกฤต ครั้งที่ 1 และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ส�ำนักงาน คปภ.
			 3) ก�ำหนดให้บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทท�ำการ
ศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณ ครัง้ ที่ 1 (Quantitative Impact
Study 1: QIS 1) และน�ำส่งมายังส�ำนักงาน คปภ.
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4) รวบรวม และสรุปผลการทดสอบภาวะวิกฤติ
2. การพัฒนาแนวทางการก�ำกับประกันภัยต่อ
ส�ำหรับบริษัทประกันชีวิต และน�ำเสนอผลต่อที่ประชุม ของประเทศไทย
คปภ. ครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
ส� ำ นั ก งาน คปภ. ได้ จั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา

แนวทางการก�ำกับประกันภัยต่อให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ในปัจจุบันและมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น โดยมีการ
ด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ ขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยของบริษัทประกันภัยในเชิงลึก วิเคราะห์หลัก
เกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ศึกษาวิธีการก�ำกับการประกันภัยต่อของหน่วยงาน
ก�ำกับต่างประเทศ และปรับปรุง พัฒนาหรือออกมาตรการ
คิดเป็นร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของอุตสาหกรรมประกัน กฎระเบียบการก�ำกับประกันภัยต่อเพิ่มเติมจากกรอบที่บังคับ
ชีวิตสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมั่นคงทางการ ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
เงินแม้อยู่ภายใต้สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่มีระดับความรุนแรง แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เทียบเท่าวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 และปี 2551 ได้ โดยมีค่า โดยขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาได้น�ำเสนอแนวทางในการประเมิน
ขีดความสามารถในการรับประกันภัยของบริษัท และแนวทาง
CAR หลังการทดสอบอยู่ในช่วง 150 - 560%
โดยในส่วนของธุรกิจประกันวินาศภัยนัน้ ได้ดำ� เนินการ การพัฒนาการก�ำกับการประกันภัยต่อ โดยแบ่งออกเป็น 3
ศึกษาทดสอบภาวะวิกฤติและจัดตั้งคณะท�ำงานร่วมกับภาค ระยะ ซึ่งพิจารณาจากข้อจ�ำกัดทางกฎหมายและในปัจจุบัน
เอกชน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกรอบการท�ำ  Stress และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ประกอบด้วย
Test ก่อนเริ่มด�ำเนินการทดสอบภาวะวิกฤติส�ำหรับธุรกิจ
v ระยะสั้น การส่งเสริมให้มีหลักทรัพย์ค�้ำประกันจาก
ประกันวินาศภัยในระยะถัดไป
การประกันภัยต่อการส่งเสริมการควบคุมภายใน
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ส�ำหรับผลการทดสอบภายใต้ภาวะวิกฤติทกี่ ำ� หนด
โดยส�ำนักงาน คปภ. บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่คิดเป็น
ร้อยละ 85 ของทั้งอุตสาหกรรมสามารถผ่านการทดสอบ
ในทุกสถานการณ์ โดยยังคงสามารถด�ำรงเงินกองทุนได้
เกินกว่าระดับทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะบริษทั ขนาด
ใหญ่ที่มีสินทรัพย์รวมสูงสุด 5 อันดับแรก มีสินทรัพย์รวมกัน

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

v ระยะกลาง หลักทรัพย์ค�้ำประกันจากการประกันภัยต่อโดยการให้สิทธิประโยชน์ในการค�ำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ก�ำหนดการแยกอายุส่วนเรียกคืนจากการเอาประกันภัยต่อ (Aging Requirement) และก�ำหนดสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อ (Ceding
Proportion) สูงสุดกับผู้รับประกันภัยต่อแต่ละราย
v ระยะยาว การอนุญาตให้บริษัทรับประกันภัยต่อต่างประเทศเป็นผู้รับประกันภัยต่อจดทะเบียน

3. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น

ส�ำนักงาน คปภ. ได้ดำ� เนินการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ ทัง้ ฉบับ เพือ่ ให้บริษทั มีความคล่องตัว
ในการบริหารเงินลงทุนในการประกอบธุรกิจอืน่ ทีส่ อดคล้องกับลักษณะการรับประกันภัยซึง่ เป็นธุรกิจหลักของบริษทั ประกันภัย และสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1) เน้นการก�ำหนดให้บริษัทมี 1st และ 2nd lines of defense มากขึ้น โดยเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น หลักธรรมาภิบาล และข้อก�ำหนดเกี่ยวกับความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลากร เช่น
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดูแลการลงทุนของบริษัท และให้บริษัท
บริหารสินทรัพย์ให้สอดคล้องเพียงพอกับส�ำรองประกันภัยและภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัย  
2) ทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันภัยให้มีความชัดเจน รอบคอบรัดกุม เข้าใจ
ง่ายขึ้น ไม่เพิ่มความเสี่ยง โดยยังคงมีการก�ำหนดสัดส่วนการลงทุนเพื่อจ�ำกัดความเสี่ยง และลดสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
เช่น การให้กู้ยืม เป็นต้น และก�ำหนดให้บริษัทต้องขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนเป็นรายกรณี เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสาร
หนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เป็นต้น

3) ทบทวนการก�ำหนดสัดส่วนการลงทุนให้สะท้อนความ
เสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ทั้งความเสี่ยงด้านการ
กระจุกตัว ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านเครดิต โดยการ
ก�ำหนด Counterparty limit, Product limit และ Issuer limit
กล่าวคือ จ�ำกัด Exposure ที่บริษัทมีต่อคู่สัญญา หรือผู้ออกตราสาร
รายใดรายหนึ่ง ด้วยการก�ำหนด Counterparty limit และก�ำหนด
Product limit และ Issuer limit เพิ่มเติม เพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่
แตกต่างกันของตราสารแต่ละประเภท

4) แยกองค์ ป ระกอบของประกาศลงทุ น เป็ น การลงทุ น ใน
ตราสารต่างๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามสัดส่วนที่
ก�ำหนด (Investment portfolio) และการประกอบธุรกิจอื่นที่ต้อง
เข้าไปบริหารจัดการที่อาศัยความเชี่ยวชาญ หรือเป็นการใช้ทรัพยากร
ที่บริษัทมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มรายได้
5) จัดกลุ่มประเภทของการลงทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk)
สภาพคล่อง (Liquidity) เพือ่ ให้เกิดความยืดหยุน่ ในการจัดประเภทของ
การลงทุนให้สามารถรองรับตราสารและธุรกรรมทางการเงินทีจ่ ะเกิดขึน้
ใหม่ในอนาคต ทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
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รายงานประจำ�ปี 2556

4. การด�ำเนินงานด้านวิเคราะห์และตรวจสอบ
			 4.1 วิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทประกันภัย
    
1) การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินจากรายงาน
แสดงฐานะการเงินและกิจการ รายงาน การด�ำรงความเพียงพอของ
เงินกองทุน และงบการเงินของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกัน
วินาศภัย จ�ำนวน 89 บริษัท (ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2556) พบว่า
มีบริษทั ประกันภัยทีม่ คี วามมัน่ คงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำ� หนด
จ�ำนวน 87 บริษัท
    
2) การตรวจสอบบริษัทประกันภัย ณ ที่ท�ำการ จ�ำนวน
32 บริษัท (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) ซึ่ง
มุง่ เน้นความเสีย่ งของบริษทั พบว่าบริษทั ส่วนใหญ่มรี ะบบการควบคุม
และการบริหารความเสี่ยงในระดับค่อนข้างดีหรือแข็งแกร่ง ขณะที่
บางบริษัทยังมีกรอบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับควรปรับปรุง
อย่างไรก็ดี ในปี 2556 ส�ำนักงาน คปภ. พบว่ามีบางบริษทั ทีก่ ารบริหาร
ความความเสีย่ งอยูใ่ นระดับอ่อนมากถึงขัน้ วิกฤติ จึงได้ถอนใบอนุญาต
บริษัทประกันวินาศภัย 1 บริษัท (บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จ�ำกัด)
และด�ำเนินการสั่งหยุดรับประกันภัยบริษัทประกันวินาศภัย 2 บริษัท
(บมจ. ศูนย์สขุ ภาพประเทศไทย และบมจ. ยูเนีย่ นอินเตอร์ประกันภัย)
เพื่อให้โอกาสในการปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น
กลุ่ม
ระดับที่ 1 (ปกติ)

ระดับที่ 2 (คนไข้นอก)

		 4.2 ผลักดันให้บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จ�ำกัด ที่
ประสบปัญหาจนถูกควบคุมการด�ำเนินงานสามารถคลีค่ ลายปัญหา
บริษัทที่ประสบปัญหาเงินกองทุน โดยให้โอกาสแก่กลุ่ม ฟิลลิป
แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ จากประเทศสิงคโปร์ได้เข้ามาร่วมลงทุน
ท�ำให้บริษทั มีทนุ จดทะเบียนเพิม่ ขึน้ และมีอตั ราส่วนเงินกองทุนครบ
ถ้วนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ทัง้ ยังมีแผนการบริหารจัดการทีช่ ดั เจน
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีค�ำสั่งเลิกการควบคุม
บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จ�ำกัด ซึ่งท�ำให้บริษัท ฟินันซ่าประกัน
ชีวิตสามารถด�ำเนินธุรกิจปกติได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556
			 4.3 ปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนภัย (Early Warning
System : EWS) ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญที่ ส� ำ นั ก งาน คปภ.
ใช้ในการติดตามบริษัทที่มีโอกาสจะประสบปัญหาเพื่อให้ทราบ
เป็นการล่วงหน้า โดยได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างอัตราส่วนทางการเงินในระบบ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และมาตรการก�ำกับบริษัทประกันภัย
เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมทั้งเชิงการก�ำกับดูแลและสภาพ
แวดล้อมในอุตสาหกรรมประกันภัย โดยในปี 2556 สามารถสรุป
ผลการวิเคราะห์ที่แบ่งตามเกณฑ์สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าได้ดังนี้

เกณฑ์
- งบการเงินน่าเชื่อถือ
- อัตราส่วนทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด
- CAR>140%
- จัดสรรสินทรัพย์ครบถ้วน
- งบการเงินผิดพลาดในระดับทีไ่ ม่กระทบความ
มีสาระส�ำคัญ
- อัตราส่วนทางการเงินออกนอกเกณฑ์แต่มี
ผลกระทบในระยะ 1-3 ปี
- CAR>140%

- งบการเงินขาดความน่าเชื่อถือ
- อัตราส่วนทางการเงินออกนอกเกณฑ์และ
กระทบต่อเงินกองทุนภายใน 1 ปี
- 100% < CAR <140%
- จัดสรรสินทรัพย์ไม่ครบถ้วน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นต�่ำกว่า 30 ล้านบาท
ระดับที่ 4 (วิกฤติ)
- งบการเงินแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง/เป็นเท็จ
- CAR < 100%
- กระท�ำการทุจริต เบียดบังทรัพย์สินของ
บริษัท
- มีเจตนาฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของนาย
ทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ง่ เอกสารเท็จ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
38

ระดับที่ 3 (คนไข้ใน)

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ชีวิต : 19 บริษัท (จากทั้งหมด 25 บริษัท)
วินาศภัย : 45 บริษัท (จากทั้งหมด 64 บริษัท)

ชีวิต : 5 บริษัท
วินาศภัย : 8 บริษัท

ชีวิต : 0 บริษัท
วินาศภัย : 9 บริษัท

ชีวิต : 1 บริษัท
วินาศภัย : 2 บริษัท

5. ความร่วมมือระหว่างประเทศ

8
		 4.4 ปรับปรุงกรอบและวิธดี ำ� เนินการก�ำกับดูแลของ
สายงานด้านตรวจสอบ ส�ำนักงาน คปภ. ได้เห็นถึงความส�ำคัญ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการวิเคราะห์และตรวจสอบบริษทั
ประกั น ภั ย ให้ ส อดคล้องกับ ความเสี่ยงและวิธีด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ของภาคเอกชนที่เปลี่ยนแปลงไป จึงด�ำเนินการว่าจ้างบริษัท
เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษา
ในการปรับปรุง โดยประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของระบบงานวิเคราะห์และตรวจสอบของ
สายงานด้านตรวจสอบโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลและ
แนวปฏิบัติของหน่วยงานก�ำกับกิจการประกันภัยในประเทศที่
ก้าวหน้า และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
พร้อมทั้งจัดอบรมให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติ
งานของสายงานด้านตรวจสอบมีความเข้มแข็ง ฉับไวในการ
ติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการด�ำเนิน
งานของบริษัทประกันภัยให้สอดคล้องกับแนวทางก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกันภัยในระดับสากล โดยสามารถน�ำกรอบและ
กระบวนการที่ปรับปรุงแล้วมาใช้ได้ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป

			 5.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและ
พหุภาคีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ประกอบด้วย
					v ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยของประเทศต่างๆ อาทิ การเข้าร่วมประชุมประจ�ำปี
ผู้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยอาเซียน ครั้งที่ 16 ณ ประเทศ
เวี ย ดนาม การประชุ ม นายทะเบี ย นประกั น ภั ย แห่ ง เอเชี ย
ครั้งที่ 8 ณ เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย การเข้าร่วม
ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Insurance
Regulatory Commission : CIRC) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยในที่ประชุมได้มีการร่วมลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU)  
เรื่อง “การส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาด้านการก�ำกับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยระหว่างส�ำนักงาน คปภ. และ CIRC  
v ความร่ ว มมื อ กั บ สมาคมผู ้ ก� ำ กั บ ดู แ ล
ธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of
Insurance Supervisors : IAIS) ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม
ต่างๆ และการติดตามการด�ำเนินงานของสมาคม IAIS รวมทั้ง
ด�ำเนินการประเมินการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (IAIS ICPs
Self-Assessment)
v ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
องค์กรระหว่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือกับธนาคารโลกใน
การจัดท�ำโครงการ “Solvency Modernization along with
Risk Based Capital for the Insurance Sector” เพื่อยก
ระดับการก�ำกับและตรวจสอบธุรกิจประกันภัย
					v การเข้าร่วมประชุมหารือภายใต้กรอบการ
เจรจาความตกลงการค้าเสรีต่างๆ เช่น ไทย – สหภาพยุโรป
ไทย – แคนาดา ไทย – ญี่ปุ่น และความตกลงว่าด้วยการเป็น
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นต้น

รูปที่ 8 เข้าร่วมประชุม "World Forum of Catatrophe Programme"
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					v ประชุม/หารือร่วมกับผูแ้ ทนกองทุนประกัน เรื่อง แนวทางการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศ
ภัยพิบัติของประเทศต่างๆ ในการประชุม “World Forum of สหรัฐอเมริกา ในหัวข้อการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยแบบ
Catastrophe Programmes” ระหว่างวันที่ 14 - 21 กันยายน รวมกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ (The U.S. Insurance Regu2556 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร lation and Supervision Seminar on Effective Group
จัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ทั้งในด้านรูปแบบการจัดตั้ง Supervision) และการจัดการอบรม/สัมมนา AITRI – Toronto
กองทุนประกันภัยพิบัติ การด�ำเนินการรับประกันภัย การ Centre Workshop ในหัวข้อเรื่อง การประเมินการก�ำกับดูแล
ก�ำหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย และการจัดการค่าสินไหมทดแทน ธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐานการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
โดยมีกองทุนประกันภัยพิบตั ขิ องประเทศต่างๆ ทัว่ โลกเข้าร่วม นานาชาติ (AITRI-Toronto Centre Workshop on IAIS –
อาทิเช่น นอร์เวย์ ฝรัง่ เศส สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ สเปน ญีป่ นุ่ Insurance Core Principles (ICP) Assessment)
ไต้หวัน ฯลฯ
					v ด� ำ เนิ น การและประสานกั บ หน่ ว ยงาน
			 5.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรประกันภัยผ่าน ต่างประเทศ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา โดย
ความร่วมมือด้านวิชาการประกันภัย ประกอบด้วย
ระหว่างปี 2556 ส�ำนักงาน คปภ. ได้จดั ส่งเจ้าหน้าทีใ่ นระดับ
					v การเป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด ประชุ ม / ต่างๆ เข้ารับการอบรม/สัมมนา ในต่างประเทศ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 17
อบรม/สัมมนาในประเทศ ได้แก่ การจัดการอบรม/สัมมนา หลักสูตร และจ�ำนวนเจ้าหน้าทีเ่ ข้าอบรม/สัมมนาทัง้ สิน้ 28 คน

9
มาตรการที่ 3 การพัฒนาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย
คุณภาพการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนด้านการประกันภัยส่งผลโดยตรงกับความเชื่อมั่นและ
ภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ด้านการประกันภัย จึงได้ด�ำเนินการดังนี้
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รูปที่ 9 เป็นเจ้าภาพจัดการอบรม/สัมนา AITRI - Toronto Centre Workshop

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย
ประเภท

เรื่องร้องเรียน

ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
คนกลางประกันภัย
อนุญาโตตุลาการ
รวม

934
2,427
39
251
3,651
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยุติ

ร้อยละ

877
2,343
39
244
3,503

83.19
96.54
100
97.21
95.95

ยุติโดย ISC
(ทางด่วน)
174
947
11
1,132

ยุติโดย
การไกล่เกลี่ย
703
1,396
28
2,127

ยุติโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ
244
244

2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัย
จากสถานการณ์น�้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 ซึ่งกลายเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ของประเทศไทยส่งผลให้ภาคครัวเรือน ธุรกิจ
ขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นจ�ำนวนมากได้รับความเสียหายอย่างมาก ส�ำนักงาน คปภ. ได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้

แบบประกันภัย
1. ประกันชีวิต และประกัน
อุบัติเหตุ (PA)
2. ประกันภัยรถยนต์
3. ประกันภัยทรัพย์สิน
- ประกันอัคคีีภัย (ที่อยู่อาศัย)
- ประกันอัคคีภัย
(อาคารพาณิชย์/SME)
4. ประกันภัยการเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
(IAR)
รวม

ความเสียหาย
อยู่ระหว่างการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ที่เรียกร้อง
ด�ำเนินการ
จ�ำนวน จ�ำนวนเงิน จ�ำนวน จ�ำนวน จ�ำนวนเงิน จ�ำนวน จ�ำนวน จ�ำนวนเงิน
(ราย) (ล้านบาท) (ราย)
(%) (ล้านบาท) (%)
(ราย) (ล้านบาท)
213
27
213 100.00
27 100.00
39,927

4,107

39,927 100.00

36,386
3,879

3,173
10,791

36,356
3,806

10,726

397,173

9,644

91,131

415,271

89,946

4,107

100.00

-

-

99.92
98.12

3,152
10,012

99.34
92.78

30
73

20
778

89.91

370,571

93.30

1,082

26,602

98.70 387,869

93.40

1,185

27,400

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

			 จากตาราง มีผู้เอาประกันภัยที่เรียกรองความเสียหาย
จ�ำนวนทั้งสิ้น 91,131 ราย คิดเปนมูลคาความเสียหายทั้งสิ้น
415,271 ลานบาท ทัง้ นี้ บริษทั ประกันภัยได้ดำ� เนินการจา ยคา
สินไหมทดแทนแล้วจ�ำนวน 387,869 ลานบาท หรือคิดเปนรอ
ยละ 93.40 ของจ�ำนวนคาสินไหมทดแทนทั้งหมด โดยการ
ประกันชีวติ การประกันภัยอุบตั เิ หตุ และการประกันภัยรถยนต์
ได้ด�ำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนครบถ้วนแล้ว ส�ำหรับการ

ประกันอัคคีภัย (ที่อยู่อาศัย) ที่ใหความคุมครองภัยน�้ำทวม
ไดด�ำเนินการจายคาสินไหมทดแทนแลวเกือบ รอยละ 99
ของจ�ำนวนผูเอาประกันภัยที่เรียกรองความเสียหาย   ส�ำหรับ
ภาคธุรกิจ SME และภาคอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่าจะจ่ายให้
แล้วเสร็จเร็วๆ นี้ โดยขณะนีส้ ำ� นักงาน คปภ. อยูร่ ะหว่างติดตาม
ความคืบหน้าการเรียกร้องค่าสินไหมน�ำ้ ท่วมจากบริษทั ประกัน
ภัยและผู้เอาประกันภัยต่ออย่างใกล้ชิด
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ทัง้ นี้ ส�ำนักงาน คปภ. ได้วางแนวทางและแผนงานด�ำเนิน
งานเร่งรัดและติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ยังค้างช�ำระ
ประกอบด้วย
v เร่ ง รั ด และติ ด ตามบริ ษั ท ประกั น ภั ย ที่ มี ก ารจ่ า ย
ค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด พร้อมทั้งให้ส่ง
รายงานความเสียหายและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทีม่ คี า่ สินไหม
ทดแทนค้างจ่าย
v ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนทุกแขนงแจ้งให้ผู้ที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัยมาขอรับการช่วยเหลือ
ได้ที่ส�ำนักงาน คปภ. และให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาปัญหาประกันภัย
ทางสายด่วนประกันภัย 1186

3. การเพิม่ ประสิทธิภาพการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim)
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ดำ� เนินโครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยฉุกเฉินจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนผู ้ ป ระสบภั ย จากรถที่ ใ ช้ สิ ท ธิ์ ค วามคุ ้ ม ครอง
ภายใต้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สามารถเข้ารับการรักษา
โดยไม่ต้องส�ำรองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ค่าเสียหาย
เบือ้ งต้น) อย่างทันท่วงที ผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) ซึง่
เป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์เรียลไทม์ โดยเริม่ ด�ำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชน รวมถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้
รับประโยชน์อย่างครบถ้วน ส�ำนักงาน คปภ. จึงต้องท�ำการติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลักดันให้
บริษัทประกันภัยใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) ในการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ประสบภัยจากรถ เช่นเดียวกับกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัย โดยส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้มคี วามยืดหยุน่ สามารถรองรับ
กระบวนการท�ำงานที่เป็นมาตรฐาน และการเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ที่เจริญรุดหน้า เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน
มีความครอบคลุมทั้งระบบ โดยในปี 2556 มีโรงพยาบาล/สถาน
พยาบาลเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,917 แห่ง
ทั่วประเทศ

4. การประกันภัยรถภาคบังคับแบบ Online - Real
Time

นายทะเบียนได้ออกประกาศ เรื่อง ให้บริษัทรายงานการ
รับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 ก�ำหนดให้บริษัทประกันภัย
ที่รับประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 รายงานข้อมูลการรับประกันภัยต่อส�ำนักงาน คปภ. ทันทีที่
บริษทั ประกันภัยได้ตกลงท�ำสัญญาประกันภัย มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถรับทราบ
ข้อมูลการประกันภัยอย่างรวดเร็ว รองรับการให้บริการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลในระบบ E-Claim นอกจากนัน้ ข้อมูลยังมีประโยชน์
ต่อหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมการขนส่งทางบกใช้สำ� หรับ
ตรวจสอบการประกันภัยรถส�ำหรับการเสียภาษีประจ�ำปี เป็นต้น
			 ในการนี้ เพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลฯ บริษัทประกันภัย
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบ การจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย
รถภาคบังคับให้มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ด้วย

มาตรการที่ 4 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า น
การประกันภัย
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการประกันภัยถือเป็นรากฐานส�ำคัญใน
การผลักดันการพัฒนาการของธุรกิจประกันภัย อาทิเช่น บุคลากร
ประกันภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานก�ำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัย เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
จึงได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
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1. การพัฒนากฎหมายด้านการประกันภัย
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v แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25532557) ได้ก�ำหนดเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
ประกันภัยไทยให้มปี ระสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล ประกอบ
กับกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนี้ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยไทยในการรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้มีการพัฒนากฎหมายแม่บท
ด้านการประกันภัย โดยการรวบรวมประเด็นปัญหา ความคิด
เห็นจากสายงานต่างๆ และน�ำมาแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมาย
แม่บทว่าด้วยการประกันภัยที่จัดท�ำโดยมูลนิธิวิจัยกฎหมาย
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพือ่ น�ำมาศึกษาและประเมิน
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแม่บท และน�ำผลการ
ประเมินความพร้อมและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
แม่บทหารือคณะท�ำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. ... และน�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามแนวทาง
ทีค่ ณะท�ำงานเสนอแนะ โดยการแก้ไขปรับปรุงมุง่ เน้นไปทีห่ ลัก
เกณฑ์ในการก�ำกับดูแลบริษัทประกันภัย คนกลางประกันภัย
บทก�ำหนดโทษ รวมทั้งบทเฉพาะกาล ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตาม
แนวทางการก�ำกับดูแลตามหลักเกณฑ์สากล ทัง้ นี้ ได้จดั ท�ำสรุป
สาระส�ำคัญของร่างฉบับสมบูรณ์เสนอต่อผู้บริหารแล้ว

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

			 v ผลักดันร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่
...) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่
...) พ.ศ. ... ในประเด็นลักษณะโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ บริษทั ประกัน
ชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย และการด�ำเนินงานของกองทุน
ประกันชีวิต/วินาศภัย รวมถึงการจ่ายเงินจากกองทุนประกัน
ชีวติ /วินาศภัย โดยร่างกฎหมายทัง้ สองฉบับได้ผา่ นการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต (ฉบับที่ ...)  พ.ศ. ... และคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วและถูกบรรจุในวาระ
การประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎรเพือ่ พิจารณาต่อไป ทัง้ นี้ ได้จดั ท�ำ 
สรุปผลการชี้แจงและสาระส�ำคัญของการแก้ไขร่างพระราช
บัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวในชั้นกรรมาธิการเพื่อรายงานให้
ผู้บริหารทราบแล้ว

2. การจัดท�ำโครงสร้างฐานข้อมูลการประกันภัย

ศึกษาและจัดท�ำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ประกันภัย (Insurance Bureau System) เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลด้านการประกันภัย สนับสนุนการก�ำกับดูแลและส่งเสริม
ธุรกิจประกันภัย ด้านการด�ำเนินงานของบริษัทประกันภัย
พฤติกรรมทางการตลาดในการรับประกันภัยและการจัดการ
ด้านสินไหมทดแทน การประมาณการเงินส�ำรองประกันภัย การ

บริหารความเสีย่ ง และการก�ำหนดอัตราเบีย้ ประกันภัยตามความ
เสี่ยงเพื่อรองรับการผ่อนคลายการก�ำกับอัตราเบี้ยประกันภัยใน
อนาคต สามารถยกระดับการด�ำเนินกิจการของอุตสาหกรรม
ประกันภัยให้มีความมั่นคง มีการบริหารงานที่ดี ตลอดจนเป็นที่
เชื่อมั่นของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมโดยรวมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ ส�ำหรับการด�ำเนินงานโครงการฯ ได้มี
การประชุม/หารือกับบริษัทผู้รับจ้างเกี่ยวกับโครงสร้าง/ราย
ละเอียดของข้อมูล และเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการพัฒนาระบบ เพือ่ ให้
เป็นไปตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของส�ำนักงาน คปภ.

3. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางธรรมาภิบาลของส�ำนักงาน คปภ. ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. ครั้งที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ธรรมาภิบาลในระดับคณะกรรมการ และธรรมาภิบาลในระดับ
ส�ำนักงาน ในปีนี้ ส�ำนักงาน คปภ. ก�ำลังด�ำเนินการออกคูม่ อื และ
แนวปฏิบตั ภิ ายใต้หลักการธรรมาภิบาล จ�ำนวน 5 เรือ่ ง  โดยแบ่ง
เป็น 2 หมวดใหญ่ ได้แก่
			 1. คูม่ อื และแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับกรรมการ ประกอบด้วย
1.1 คู่มือและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการใน
ด้านธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.2 แนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการประชุมคณะกรรมการ
1.3 หลักเกณฑ์การประเมินผลคณะกรรมการ
			 2. คู่มือและแนวทางปฏิบัติส�ำหรับส�ำนักงาน คปภ.
ประกอบด้วย
2.1 แนวทางปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารและพนักงานเพือ่
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.2 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่มีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของส�ำนักงาน

4. การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์

ด�ำเนินการจัดท�ำ  “โครงการศึกษาสภาพแวดล้อม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกัน
ภัยไทย” เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก�ำหนดทิศทาง
และนโยบายในการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย และปรับปรุงแผนพัฒนาการประกันภัยให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป สามารถสร้างระบบประกันภัย
ไทยให้มีศักยภาพ มีขีดความสามารถพร้อมแข่งขัน พร้อมรับ
ความท้าทายในอนาคต และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และธุรกิจประกันภัยไทยมีการเชื่อมโยงการ
ท�ำงานร่วมกันอย่างบูรณาการในการผลักดันระบบประกันภัย
ไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับที่ปรึกษา Ernst &
Young ด�ำเนินการดังนี้
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1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจประกันภัย อาทิ ด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้าน
เทคโนโลยี
2. ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษทั ประกันภัย รวมถึงเปรียบเทียบระดับการ
พัฒนาแนวทางการก�ำกับดูแลและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ประกันภัยไทยและประเทศต่างๆ อาทิเช่น ประเทศสิงคโปร์ และ
มาเลเซีย
3. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ
ประกันภัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและน�ำเสนอ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจ
ประกั น ภั ย รวมถึ ง แนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลและส่ ง เสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัยของหน่วยงานก�ำกับ รวมถึงบุคลากร
ประกันภัย เพื่อเตรียมความพร้อมต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต

6. การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

5. การด�ำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
			 ปี 2556 ได้มุ่งเน้นให้บุคลากรของส�ำนักงาน คปภ.
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เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การ
บริหารความเสีย่ ง และการควบคุมภายใน (Good Governance,
Risk Management, Control & Compliance ; GRC) ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ และแผนงานโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจผนวก การ
เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง GRC และทักษะในการประเมินการ
ควบคุมด้วยการประเมินตนเอง (Control Self-Assessment
; CSA) เข้ากับกิจกรรมการออกตรวจสอบหน่วยรับตรวจตาม
แผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2556 ซึ่งมีจ�ำนวน 43 หน่วย (ส่วน
กลาง 9 หน่วย, ส่วนภูมิภาค 34 หน่วย) และได้ผลักดันการเสริม
สร้างความรู้ทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับการให้ค�ำปรึกษา การ
สื่อสาร และการเจรจาต่อรอง เพื่อพัฒนาบุคลากรมีความรู้และ
สามารถประยุกต์ใช้กบั งานของฝ่าย/องค์กร ท�ำให้หน่วยรับตรวจ
ที่ติดต่อด้วยให้ความร่วมมือและเกิดความรู้สึกที่เป็นมิตรซึ่งจะ
ส่งผลให้การท�ำงานเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ และเป็น
แนวทางเดียวกัน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

v พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของพนักงาน
ผ่ า นหลั ก สู ต รการอบรมทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร
จ�ำนวน 42 หลักสูตร เช่น หลักสูตรกฎหมายด้านการคุม้ ครอง
สิทธิประโยชน์   หลักสูตรความรู้ด้านการบัญชีสมัยใหม่
หลักสูตรความรูด้ า้ นการเงินการลงทุน หลักสูตรการวิเคราะห์
ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ หลักสูตรความรู้ทางการตลาดสมัย
ใหม่ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรการพัฒนาภาวะ
ผูน้ ำ 
� และหลักสูตรการบริหารงานแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ เป็นต้น
โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการท�ำงาน
และพร้อมที่จะหมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้
เกิดศักยภาพและทักษะทีห่ ลากหลาย  (Multi Skills) ในการ
ร่วมกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย
			 v ทุนองค์กรเพื่อพัฒนาบุคลากรประกันภัย ใน
ปี 2556 ส�ำนักงาน คปภ. ได้มอบทุนการศึกษาแก่พนักงาน
จ�ำนวน 1 ทุน เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา
Actuarial Finance ที่ University of Leeds ประเทศ
อั ง กฤษ เพื่ อ พั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถและความเป็ น
มาตรฐานในสาขาวิชาชีพให้แก่พนักงานทีม่ ผี ลการเรียนและ
ผลการปฏิบตั งิ านในระดับดี และเป็นการเพิม่ จ�ำนวนบุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและศักยภาพสูต่ ลาดประกันภัย เพือ่ เตรียมพร้อม
รองรับการเปิดเสรีของธุรกิจประกันภัย

7. การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการประกันภัย
			 7.1 พั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมและความรู ้ ใ ห้ กั บ

บุคลากรประกันภัยทั้งภายในและภายนอก ด้านการประกันภัย
การเงิน และการลงทุน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงสาขาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยตาม
แผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 2 ได้แก่
					v หลักสูตรส�ำหรับผู้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
(Insurance Supervisory Curriculum)  ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการประกันภัยและธุรกิจประกันภัย ความเสีย่ งภัย กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับธุรกิจประกันภัย รวมถึงความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายการเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงาน โดยได้จัดแบ่งพนักงาน
ส�ำนักงาน คปภ. ออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ (มีผู้อบรม
จ�ำนวน 95 คน)  ระดับผูบ้ ริหารระดับต้น ระดับผูบ้ ริหารระดับกลาง
(มีผู้เข้าอบรมรวม 2 ระดับ จ�ำนวน 508 คน) และระดับผู้บริหาร
ระดับสูง (มีผู้เข้าอบรม จ�ำนวน 92 คน)
					v หลักสูตรส�ำหรับภาคบุคคลภายนอก ได้แก่
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) ซึง่ ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน องค์กร และหน่วย
งานของรัฐและเอกชน ทีเ่ กีย่ วข้องกับเศรษฐกิจการเงินและประกัน
ภัย หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชนหรือองค์กรสาธารณะ
(มีผู้อบรม จ�ำนวน 83 คน) หลักสูตรส�ำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตเป็น

ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 เป็นต้นไป
(มีผู้อบรม จ�ำนวน 10,469 คน) หลักสูตรการขายกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) (มีผู้อบรม จ�ำนวน
3,163 คน)
7.2 พัฒนาคู่มือความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย ซึ่ง
ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวติ และสมาคมประกัน
วินาศภัย ในการจัดท�ำคู่มือความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย โดย
ปรับปรุงเนือ้ หาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้
7.3 จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย
ประจ�ำปี 2556 (Thailand I nsurance Symposium 2013)
ภายใต้แนวคิด “รากฐานงานวิชาการสูก่ ารประกันภัยทีย่ งั่ ยืน”
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับเกียรติจากปลัด
กระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นประธานเปิด
งาน ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผล
กระทบต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย” โดยมีผ้ทู รงคุณวุฒิ
จากธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสภาธุรกิจประกันภัยไทย
ร่วมเสวนา ทั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานวิชาการด้านการประกัน
ภัย และการบริหารความเสี่ยงเข้าประกวดเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่ง
ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับปริญญาเอก ได้แก่ ผลงานเรื่อง
“Fitting of Finite Mixture Distribution to Motor
Insurance Claims” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รางวัลระดับปริญญาโท ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การค�ำนวณเบี้ย
ประกันชีวิตแบบชีวิตร่วมพหุลดลง” และรางวัลชมเชยระดับ
ปริญญาโท 2 รางวัล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 5

ทิศทางและแนวโน้ม
ของธุรกิจประกันภัย ปี 2557

ทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจ
ประกันภัย ปี 2557
ธุรกิจประกันภัยในปี 2556 ยังมีการขยายตัวที่ดี แต่ได้รับ
ผลกระทบเล็ ก น้ อ ยจากแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ โลกที่ มี ก ารชะลอ
ลง ปั ญ หาทางการเมื อ งภายในประเทศ รวมถึ ง ปั จ จั ย จาก
มาตรการคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกที่เป็นปัจจัยหนุน ซึ่งหมด
แรงส่งในงวดครึ่งปีแรกของปี 2556 โดยมีการขยายตัวในอัตรา
ที่น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 13.04 โดยธุรกิจ
ประกันชีวิต ขยายตัวร้อยละ 13.02 และธุรกิจประกันวินาศภัย
ขยายตัวร้อยละ 13.08 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
แสดงให้เห็นว่าประชาชนเข้าใจและเล็งเห็นความส�ำคัญของการ
ประกันภัยมากขึ้น จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 3-4 ปี
ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติที่
รุนแรงซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ เป็นเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด ส่งผลให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักและมีความ
เข้าใจในการที่จะท�ำประกันภัยมากขึ้น ในส่วนของภาคธุรกิจ
ประกันภัยเองก็มีการพัฒนารูปแบบประกันภัยให้สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงภัยที่มีมากขึ้น
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ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจในปี 2557 จะขยายตัวร้อยละ 3 - 4
ดังนัน้ แนวโน้มเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันภัยในปี
2557 ส�ำนักงาน คปภ. คาดว่าจะเติบโตต่อ แต่ในอัตราที่ชะลอลง
ที่ร้อยละ 7.40 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน
692,068 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อ GDP อยู่ที่
ร้อยละ 5.6 โดยธุรกิจประกันชีวติ เติบโตร้อยละ7.57 มีเบีย้ ประกัน
ชีวติ จ�ำนวน 474,773 ล้านบาท และธุรกิจประกันวินาศภัย เติบโต
ร้อยละ 7.03 มีเบี้ยประกันวินาศภัย จ�ำนวน 217,295 ล้านบาท
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

Insurance Penetration ปี 2550-2556 และแนวโน้ม ปี 2557
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ส่วนที่ 6

ภาคผนวก

6.1		 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
			 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการจ�ำนวน 3 ท่านจากคณะกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการ

แต่งตั้งจาก คปภ. โดยมี นายโกวิทย์ โปษยานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางธาริษา วัฒนเกส นายพยุงศักดิ์
ชาติสุทธิผล เป็นกรรมการตรวจสอบ และนายเกียรติศักดิ์ ค�ำสมาน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมครอบคลุมขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย ในรอบปี 2556 ได้มี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน สายบริหาร ฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในวาระ
ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกหน่วยงานของ
ส�ำนักงาน คปภ. ซึ่งผลการปฏิบัติงานและการด�ำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในในการจัดท�ำงบการเงิน จากงบการเงินประจ�ำไตรมาส และ
งบการเงินประจ�ำปี 2556 ซึ่งน�ำเสนอโดยผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหาร และฝ่ายงานที่รับผิดชอบเห็นว่างบการเงินได้จัดท�ำขึ้น
อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานแนวทางธรรมมาภิบาลของส�ำนักงาน คปภ. เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของ
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของส�ำนักงาน คปภ.
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3. สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยประชุมร่วมกับ
ผูต้ รวจสอบภายใน และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทุกไตรมาส
รวมทั้งพิจารณารายการการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เห็นว่า ส�ำนักงาน

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คปภ. มีระบบบริหารความเสีย่ ง ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอ สามารถสร้างความมัน่ ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า ส�ำนักงาน คปภ. สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทงั้ ในด้านของความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และนโยบายของส�ำนักงาน
4. ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร โดยได้พจิ ารณาขอบเขตการปฏิบตั ิ
งาน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2557 ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยง ความส�ำคัญ ตลอดจนงบประมาณ
และจ�ำนวนบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงงาน
ตามรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่ส�ำคัญ ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอเหมาะสม อีกทัง้ ได้พจิ ารณา
ทบทวนข้อบังคับส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายในและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อบังคับและ
กฎบัตรการตรวจสอบภายในยังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในมีความอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่
อย่างเที่ยงธรรม มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
จากการปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่า ส�ำนักงาน คปภ. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม
และไม่มีข้อบกพร่องที่มีสาระส�ำคัญ การปฏิบัติงานของส�ำนักงาน คปภ. เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
รายงานทางการเงินได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการใช้ดลุ ยพินจิ และประมาณการทีส่ มเหตุสมผลในการจัดท�ำ 
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถในการด�ำเนินงาน
ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(นายโกวิทย์  โปษยานนท์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
31  มีนาคม  2557
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ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ

2556

หน่วย : บาท
2555

สินทรัพย์

56

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้
ลูกหนี้อื่น

4.1
4.2
4.3
4.4

423,770,811.73
1,886,933,871.55
339,716,020.64
7,366,831.85

336,662,373.22
1,503,057,870.08
325,924,890.13
13,690,533.18

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

4.5

4,640,503.01

5,894,784.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4.6

22,760,174.26

10,843,675.69

2,685,188,213.04

2,196,074,126.30

402,263,000.00
295,033,396.85
17,478,047.98
246,460.00
715,020,904.83
3,400,209,117.87

168,427,000.00
333,246,333.51
26,907,384.48
157,260.00
528,737,977.99
2,724,812,104.29

8,388,273.21
28,218,595.64
17,460,098.05
54,066,966.90

7,656,640.06
17,893,996.93
16,258,243.58
41,808,880.57

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของทุน

4.7
4.8
4.9

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

4.10
4.11
4.12

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน
ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย
ทุนประเดิมจากรัฐบาล
ก�ำไรสะสม
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

4.13
4.13
4.13

4.14
4.15

3,626,733.28
23,630,837.42
252,654,832.15

15,236,451.44
181,439,210.46

279,912,402.85
333,979,369.75

196,675,661.90
238,484,542.47

120,538,099.76
100,000,000.00
2,845,691,648.36
3,066,229,748.12
3,400,209,117.87

120,538,099.76
100,000,000.00
2,265,789,462.06
2,486,327,561.82
2,724,812,104.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

								
									
             ...........................................................
      ...........................................................  
                 (นายประเวช  องอาจสิทธิกุล)
                          (นายชูฉัตร  ประมูลผล)
                           เลขาธิการ
ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหาร
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ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

2556

หน่วย : บาท
2555

3.1.1, 4.16

1,304,862,656.99

1,166,020,097.16

3.1.2, 4.17

188,706,700.00
69,528,148.88
5,197,944.41
1,568,295,450.28

216,752,628.00
55,351,429.17
9,566,198.90
1,447,690,353.23

4.18
4.19
4.20

728,453,982.88
249,147,668.21
10,791,612.89
988,393,263.98
579,902,186.30
579,902,186.30

687,150,261.46
229,618,242.17
9,879,000.00
926,647,503.63
521,042,849.60
521,042,849.60

รายได้
รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย
รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย
รายได้จากดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

4.21

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท
ทุนรับโอนจาก
กรมการประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บวก ปรับปรุงงวดก่อนเนือ่ งจากบันทึกค่าใช้จา่ ยสูงไป
หัก ปรับปรุงงวดก่อนเนื่องจากบันทึกค่าใช้จ่ายต�่ำไป
ก�ำไรสุทธิปี 2555
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ก�ำไรสุทธิปี 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

120,538,099.76
120,538,099.76
120,538,099.76
120,538,099.76

ทุนประเดิม
จากรัฐบาล

ก�ำไรสะสม

100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00

1,730,661,502.29
15,768,000.00
(1,682,889.83)
1,744,746,612.46
521,042,849.60
2,265,789,462.06
579,902,186.30
2,845,691,648.36

รวมส่วนของทุน
1,951,199,602.05
15,768,000.00
(1,682,889.83)
1,965,284,712.22
521,042,849.60
2,486,327,561.82
579,902,186.30
3,066,229,748.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หน่วย : บาท
2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ

579,902,186.30

521,042,849.60

58,957,674.23

73,657,049.95

รายการปรับกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าตัดจ�ำหน่ายครุภัณฑ์รับบริจาค
รายได้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน

-

5.00

(578,152.72)

(2,752,897.50)

รายได้ดอกเบี้ย

(69,528,148.88)

(55,351,429.17)

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

57,720,368.73

52,627,463.67

626,473,927.66

589,223,041.55

(13,791,130.51)

(72,812,714.56)

ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)

6,323,701.33

(13,480,195.28)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง

1,254,280.99

419,729.35

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(108,718.42)

626,862.71

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)

(89,200.00)

(4,700.00)

เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง)

731,633.15

(31,875,720.74)

10,324,598.71

(9,191,501.84)

เงินสมทบบริษัทประกันรับล่วงหน้า (ลดลง) เพิ่มขึ้น

(114,000.00)

79,683.56

เงินอนุญาโตตุลาการเพิ่มขึ้น

1,425,924.00

2,209,520.59

เงินค�้ำประกันสัญญา (ลดลง)

(427,154.50)

(1,498,419.87)

317,084.97

(107,702.00)

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ลูกหนี้ (เพิ่มขึ้น)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
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เงินรับล่วงหน้าอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เงินปันผลบรรษัทประกันต่อเอเชีย - รอส่งคลัง (ลดลง)

-

(1,603,525.00)

ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพเพิ่มขึ้น

8,394,385.98

8,162,924.96

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายเพิ่มขึ้น

71,215,621.69

69,011,440.66

711,930,955.05

539,158,724.09

เงินสด (จ่าย) จากเงินลงทุนชั่วคราว

(383,876,001.47)

(763,810,461.90)

เงินสด (จ่าย) รับจากเงินลงทุนระยะยาว

(233,836,000.00)

32,573,000.00

(6,400,515.07)

(6,564,013.09)

(710,000.00)

(16,670,784.00)

(624,822,516.54)

(754,472,258.99)

87,108,438.51

(215,313,534.90)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

336,662,373.22

551,975,908.12

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

423,770,811.73

336,662,373.22

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสด (จ่าย) จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสด (จ่าย) จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

61

รายงานประจำ�ปี 2556

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (ส�ำนัก งาน คปภ.) จัด ตั้งขึ้น เมื่ อ วั น ที่ 1
กันยายน 2550 ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยการเปลี่ยน
สถานะจากกรมการประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เป็น
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและ
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของกระทรวงการคลัง เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านการประกันภัยและ
การคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย
ปัจจุบนั ส�ำนักงาน คปภ. มีสถานประกอบการตัง้ อยู่ ณ เลขที่
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินของ
ส�ำนักงาน คปภ. มีดังต่อไปนี้
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3.1 การรับรู้รายได้
3.1.1 รายได้ เ งิ น สมทบที่ รั บ จากบริ ษั ท ประกั น
วินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิที่
บริษทั ต้องน�ำส่ง ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
อัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต
ต้องน�ำส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2551
เริ่มใช้บังคับส�ำหรับการค�ำนวณเงินสมทบตั้งแต่งวดปี  2551
3.1.2 รายได้คา่ ธรรมเนียมต่างๆ รับรูร้ ายได้เมือ่ ได้รบั
ช�ำระเงินค่าธรรมเนียม
3.1.3  รายได้จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
รับรูร้ ายได้เมือ่ ได้รบั โอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีเงินฝาก
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รอง ธนาคารของส�ำนักงาน คปภ.
3.1.4 รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา
ทั่วไป และสอดคล้องกับระบบการบัญชีที่กระทรวงการคลังได้
โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
วางไว้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
2.2 รอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
2.3 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่น�ำมาปฏิบัติ
3.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส�ำนักงาน คปภ. ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
ทีด่ นิ แสดงด้วยราคาทุน ส่วนอาคารและอุปกรณ์แสดง
19 ผลประโยชน์พนักงาน (ปรับปรุง 2552) วันที่มีผลบังคับใช้ ด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มา หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ อาคารและอุปกรณ์จะบันทึกเป็นสินทรัพย์เมือ่ มีอายุการใช้งาน
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 มากกว่า 1 ปี และค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตาม
มาตรา 19 บัญญัติว่า กิจการของส�ำนักงาน คปภ. ไม่อยู่ภายใต้ อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย 		 อาคาร			
20 ปี
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่า 			 อุปกรณ์		
5 ปี
ด้วยเงินทดแทน
			 ยานพาหนะและอุปกรณ์
5 ปี

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ส่วนค่าปรับปรุงอาคารเช่า บันทึกเป็นสินทรัพย์และ
ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
ไว้ในสัญญาเช่า
อุปกรณ์ทไี่ ด้รบั โอนมาจากกรมการประกันภัยใช้ราคา
สุทธิ ณ วันทีร่ บั โอนเป็นราคาทุนและค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาตาม
หลักเกณฑ์ข้างต้น
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการ
ปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดขี นึ้ ซึง่ ท�ำให้ราคาเปลีย่ นแทน ในปัจจุบนั
ของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ อย่างเป็นสาระส�ำคัญจะรวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษารับรู้เป็นค่า
ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
			 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องโดยตรง
ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จา่ ยในการจัดซือ้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของส�ำนักงาน คปภ. และจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตมากกว่าหนึ่งปี แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าใช้จ่ายตัด
จ่าย ซึง่ ค่าใช้จา่ ยตัดจ่ายค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงเพือ่ ลดราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสินทรัพย์ และสิทธิการเช่า แสดงด้วยราคาทุนหลังจากหัก
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้น
ตรงตามอายุสิทธิการเช่าของทรัพย์สินดังต่อไปนี้
		 โปรแกรมเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 ปี
			 สิทธิการเช่าอาคารตามอายุสิทธิการเช่าแต่ไม่เกิน
10 ปี
3.5 วัสดุคงเหลือทีม่ รี าคาทุนต่อหน่วยไม่ถงึ 5,000 บาท
ณ วันทีซ่ อื้ มาถือเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดบัญชีทไี่ ด้มาทัง้ จ�ำนวน

3.6 ประมาณการหนี้สิน
ส�ำนักงาน คปภ. จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ใน
บัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้   และ
สามารถประมาณการมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.7 หนี้สินไม่หมุนเวียน
		 3.7.1 ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพ้นสภาพ
ตามข้อบังคับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการรักษา
พยาบาลของพนักงานที่พ้นสภาพ พ.ศ.2553 ได้ก�ำหนดให้
ส�ำนักงาน คปภ. ตั้งเงินส�ำรองค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
ที่พ้นสภาพ โดยพนักงานน�ำส่งเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการเป็น
รายเดือนจ�ำนวนร้อยละศูนย์จุดหกของเงินเดือนพนักงานและ
ส�ำนักงาน คปภ. จ่ายเงินสมทบโดยจัดสรรจากรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายจ�ำนวนร้อยละศูนย์จุดสี่ต่อปีในสิ้นปีงบการเงินที่ได้
ผ่านการตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เงินจ่ายสมทบเข้าโครงการค่ารักษาพยาบาล
พ้นสภาพรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
			 3.7.2 ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต
ภาระผูกพันของส�ำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับ
โครงการค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตอยู่ระหว่างการ
ด�ำเนินการให้ถูกต้อง จึงรับรู้ประมาณการหนี้สินตามข้อบังคับ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2554
3.8 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ให้พนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
และให้ส�ำนักงาน คปภ. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลัก
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนด โดยอยูภ่ ายใต้ขอ้ บังคับกองทุนเฉพาะส่วนของ
ส�ำนักงาน คปภ. ภายใต้กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เค มาสเตอร์ พูล
ฟันด์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว เงินส่วนทีส่ ำ� นักงาน คปภ. จ่ายสมทบ
เข้ากองทุนดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน

63

รายงานประจำ�ปี 2556

4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
2556
เงินสด
เงินฝากธนาคาร

5,790.00
-   ประเภทกระแสรายวัน                                 
213,600.00
-   ประเภทออมทรัพย์
358,185,316.82
-   ประเภทประจ�ำ 3 เดือน
65,366,104.91  
รวม
423,770,811.73

หน่วย : บาท
2555
6,100.00
833,600.00
175,584,712.50
160,237,960.72
336,662,373.22

4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ  5 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จ�ำนวน
1,886,933,871.55 บาท และจ�ำนวน 1,503,057,870.08 บาท ตามล�ำดับ                                                                                                           
4.3 ลูกหนี้
			 ลูกหนีจ้ ากบริษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและบริษทั ประกอบธุรกิจประกันชีวติ ทีจ่ ะต้องน�ำส่งเงินสมทบให้แก่สำ� นักงาน
คปภ. ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และอัตราเงินสมทบทีบ่ ริษทั
ประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องน�ำส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศ
ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย

2556
ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต
รวม

123,555,282.12
216,160,738.52
339,716,020.64

4.4 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
2556
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ลูกหนี้เงินยืมเพื่อทดรองจ่าย
ลูกหนี้เงินค่าปรับผิด พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย
ลูกหนี้เงินกู้ยืม – โครงการช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

1,013,740.00
35,617.50
6,290,196.00
    27,278.35
7,366,831.85

หน่วย : บาท
2555
118,628,506.17
207,296,383.96
325,924,890.13

หน่วย : บาท
2555
455,309.68
35,617.50
13,195,180.00
       4,426.00
13,690,533.18

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มียอดลูกหนี้เงินกู้ยืม–โครงการช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ�ำนวน 6,290,196.00  บาท ซึ่งเป็นเงินที่
ส�ำนักงาน คปภ. ให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบอุทกภัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 โดยให้ผู้กู้ยืมรายละไม่เกิน 200,000.00 บาท ปลอดดอกเบี้ย โดย
มีผู้ค�้ำประกัน และต้องช�ำระคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่กู้ พนักงานที่มีสิทธิกู้เงินต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.
2554 และระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ให้ความช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554
4.5 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ประกอบด้วย
2556
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า – ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า – ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า – อื่นๆ
รวม

3,572,322.53
1,057,480.48
    10,700.00
4,640,503.01

4.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2556
วัสดุคอมพิวเตอร์
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
รวม

382,966.91
22,377,207.35
22,760,174.26

หน่วย : บาท
2555
4,814,439.11
1,080,344.89    
        -       
5,894,784.00

หน่วย : บาท
2555
274,248.49
10,569,427.20    
10,843,675.69

4.7 เงินลงทุนระยะยาว
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556และ 2555 เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำไม่ต�่ำกว่า 1 ปี จ�ำนวน 402,263,000.00 บาท
และจ�ำนวน 168,427,000.00 บาท ตามล�ำดับ
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261,357,174.43

47,197,354.85

126,309,596.56

66,262,197.03

50,267,941.12

ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร

ครุภัณฑ์สำ�นักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ครุภัณฑ์อื่นๆ

578,306,415.99

19,163,334.00

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

7,748,818.00

ต้นงวด

ที่ดิน

ประเภท

10,605,401.07

939,993.86

-

5,962,522.92

1,797,448.30

1,905,435.99

-

-

เพิ่ม

ราคาทุน

4.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ประกอบด้วย

สำ�นักงานคณะกรรการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

48,994,803.15

-

-

588,911,817.06

51,207,934.98

66,262,197.03

263,262,610.42

-

-

19,163,334.00

-

132,272,119.48

7,748,818.00

-

-

ปลายงวด

ลด

245,060,082.48

21,589,181.32

40,509,666.73

105,727,850.67

31,810,028.76

42,366,966.94

3,056,388.06

-

ต้นงวด

48,818,337.73

9,867,816.88

8,230,794.60

8,198,917.68

8,292,287.04

13,270,354.83

958,166.70

-

เพิ่ม

-

-

-

-

-

-

-

-

ลด

ค่าเสื่อมราคาสะสม

293,878,420.21

31,456,998.20

48,740,461.33

113,926,768.35

40,102,315.80

55,637,321.77

4,014,554.76

-

ปลายงวด

295,033,396.85

19,750,936.78

17,521,735.70

18,345,351.13

8,892,487.35

207,625,288.65

15,148,779.24

7,748,818.00

และอุปกรณ์-สุทธิ

หน่วย : บาท
ที่ดิน อาคาร
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243,028,792.04

45,244,239.19

122,735,194.44

66,262,197.03

49,768,528.75

ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร

ครุภัณฑ์สำ�นักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ครุภัณฑ์อื่นๆ
24,451,577.26

499,412.37

-

3,580,514.67

2,043,267.83

18,328,382.39

-

-

เพิ่ม

96,264.72

-

6,112.55
-

90,152.17

-

578,306,415.99

50,267,941.12

66,262,197.03

126,309,596.56

47,197,354.85

261,357,174.43

19,163,334.00

7,748,818.00

-

ปลายงวด

ลด

178,351,597.91

11,656,200.47

28,931,197.70

86,737,344.01

23,070,698.68

25,857,935.69

2,098,221.36

-

ต้นงวด

66,804,744.29

9,932,980.85

11,578,469.03

18,996,617.21

8,829,479.25

16,509,031.25

958,166.70

-

เพิ่ม

96,259.72

-

6,110.55
-

90,149.17

-

-

-

ลด

ค่าเสื่อมราคาสะสม
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ในงวดปี  2556 และ 2555 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าเสื่อมราคาประจ�ำงวดเป็นจ�ำนวนรวม 48,818,337.73 บาท และจ�ำนวน 65,121,854.46 บาท  ตามล�ำดับ

553,951,103.45

19,163,334.00

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

7,748,818.00

ต้นงวด

ที่ดิน

ประเภท

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ประกอบด้วย

245,060,082.48

21,589,181.32

40,509,666.73

105,727,850.67

31,810,028.76

42,366,966.94

3,056,388.06

-

ปลายงวด

333,246,333.51

28,678,759.80

25,752,530.30

20,581,745.89

15,387,326.09

218,990,207.49

16,106,945.94

7,748,818.00

และอุปกรณ์-สุทธิ

หน่วย : บาท
ที่ดิน อาคาร
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72,031,880.00  

สิทธิการเช่า

113,148,955.86

710,000.00

360,000.00

-         

-         

350,000.00  

เพิ่ม

ราคาทุน

17,304,117.33

113,148,955.86

72,031,880.00

-         

15,500,000.00  

25,617,075.86  

-

ปลายงวด

113,858,955.86

360,000.00

72,031,880.00

ลด

-         
-

-

15,500,000.00

25,967,075.86

-

ปลายงวด

ลด

77,706,375.89

64,135,088.00

6,200,000.00  

7,371,287.89  

ต้นงวด

86,241,571.38

-         

65,705,048.56

9,300,000.00

11,236,522.82

ต้นงวด

-         
-

-

-

-

ลด

8,535,195.49

1,569,960.56

3,100,000.00  

3,865,234.93  

เพิ่ม

-         

-

-

-

ลด

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

10,139,336.50

-         

2,632,263.36

3,099,999.96

4,407,073.18

เพิ่ม

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

86,241,571.38

65,705,048.56

9,300,000.00  

11,236,522.82  

ปลายงวด

96,380,907.88

-         

68,337,311.92  

12,399,999.96  

15,643,596.00

ปลายงวด

ในงวดปี  2556 และ 2555  ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าตัดจ�ำหน่ายประจ�ำงวดเป็นจ�ำนวนรวม 10,139,336.50 บาท และจ�ำนวน 8,535,195.49 บาท  ตามล�ำดับ

95,844,838.53

7,896,790.00

64,135,090.00

สิทธิการเช่า

รวม

-         

15,500,000.00  

ระบบงาน Back office

9,407,327.33  

เพิ่ม

16,209,748.53  

ต้นงวด

ราคาทุน

ค่าพัฒนาระบบ

ประเภท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ประกอบด้วย

รวม

ค่าพัฒนาระบบ

-         

15,500,000.00  

ระบบงาน Back office

งานระหว่างการดำ�เนินการ

25,617,075.86  

ต้นงวด

ค่าพัฒนาระบบ

ประเภท

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

สำ�นักงานคณะกรรการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

26,907,384.48

6,326,831.44

6,200,000.00  

14,380,553.04  

ตัวตน - สุทธิ

หน่วย : บาท
สินทรัพย์ไม่มี

17,478,047.98

360,000.00

3,694,568.08  

3,100,000.04  

10,323,479.86  

ตัวตน - สุทธิ

หน่วย : บาท
สินทรัพย์ไม่มี

4.10 เจ้าหนี้ ประกอบด้วย
2556
เจ้าหนี้กองทุนประกันชีวิต - เงินค่าปรับค้างน�ำส่ง
เจ้าหนี้เงินสมทบบริษัทประกันชีวิต
เจ้าหนี้เงินสมทบบริษัทประกันวินาศภัย
เจ้าหนี้ทั่วไป
รวม

810,976.56
2,565,695.40
5,011,601.25
8,388,273.21

4.11 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย
2556
ค่าจ้างบริการ
ค่าสาธารณูปโภค
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่งกรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานทั่วไป
รวม

16,546,948.47
1,277,015.53
3,513,830.15
6,880,801.49
28,218,595.64

4.12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
2556
เงินสมทบบริษัทประกันรับล่วงหน้า
เงินอนุญาโตตุลาการ
เงินค�้ำประกันสัญญา
เงินรับล่วงหน้าอื่นๆ
รวม

268,000.00
8,216,897.09
8,624,963.99
    350,236.97
17,460,098.05

หน่วย : บาท
2555
26,350.00
271,106.66
1,561,787.96
5,797,395.44
7,656,640.06

หน่วย : บาท
2555
7,091,455.55
1,622,619.55
3,315,875.80
5,864,046.03
17,893,996.93

หน่วย : บาท
2555
382,000.00
6,790,973.09
9,052,118.49
     33,152.00   
16,258,243.58
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4.13 หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย
2556

หน่วย : บาท
2555

รายได้รอการรับรู้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน
ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ

3,626,733.28
23,630,837.42

15,236,451.44

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย
รวม

252,654,832.15
279,912,402.85

181,439,210.46
196,675,661.90

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตเป็นเงินค่าตอบแทนที่ส�ำนักงาน คปภ. จ่ายให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุตามข้อบังคับ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2554 (ประกาศ
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2554) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ต่อมาพนักงานเกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และมี
สิทธิได้รบั เงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตได้ยนื่ ฟ้องส�ำนักงาน คปภ. เพือ่ เรียกเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต จ�ำนวน
2.26 ล้านบาท (ส�ำหรับการแบ่งจ่ายงวดที่ 1 และงวดที่ 2) พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อศาลปกครองเชียงใหม่เป็นคดีหมายเลขด�ำที่
204/2556 วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่
4.14 ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 มีผล
บังคับใช้ ได้เปลีย่ นสถานะจากกรมการประกันภัย เป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�ำนักงาน
คปภ.) พร้อมทั้งโอนบรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และภาระผูกพันของกรมการประกันภัยที่มีอยู่ให้ส�ำนักงาน คปภ.
โดยถือยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ของกรมการประกันภัย ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของรายการทรัพย์สิน หนี้สินและสิทธิต่างๆ โดยในงวดปี 2552 คณะกรรมการดังกล่าวตรวจสอบเสร็จพร้อมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ของกรมการประกันภัยที่โอนมาเป็นของส�ำนักงาน คปภ. ณ วันที่เปลี่ยนสถานะ มีรายการ
ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นและยอดทุ น รั บ โอนจากกรมการประกั น ภั ย ถู ก ต้ อ งตรงกั บ รายการทุ น รั บ โอนที่ ป รากฏในงบการเงิ น จ� ำ นวน
120,538,099.76  บาท
4.15 ทุนประเดิมจากรัฐบาล
ในปี 2551 ส�ำนักงาน คปภ. ได้รับจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมจากรัฐบาล จ�ำนวน 100,000,000.00 บาท
4.16 รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศและมีผลบังคับ ให้บริษัทประกอบธุรกิจ
ประกันภัยต้องน�ำส่งเงินสมทบให้ส�ำนักงาน คปภ. ตั้งแต่ในงวดปี 2551 รายได้เงินสมทบจากบริษัทประกันภัย ประกอบด้วย

2556
เงินสมทบบริษัทประกันวินาศภัย

503,315,139.98

เงินสมทบบริษัทประกันชีวิต
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หน่วย : บาท
2555
456,034,892.35

801,547,517.01
709,985,204.81
1,304,862,656.99 1,166,020,097.16

4.17 รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย
2556
รายได้ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
รายได้ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต
รายได้ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการอบรม
รวม

49,383,600.00
50,246,400.00
61,129,100.00
6,200,000.00
21,747,600.00
188,706,700.00

4.18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
2556
เงินเดือน
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต
เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ค่าตอบแทนพิเศษ สปพ.
ค่าล่วงเวลาและค่าท�ำงานในวันหยุด
ค่าตอบแทนวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายการศึกษาของพนักงาน
เงินสมทบค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ
เงินช่วยเหลือพนักงาน – ประสบอุทกภัย
ค่าเบี้ยประกันภัยบุคคล
รวม

540,928,614.27
72,895,642.46
67,503,800.00
12,214,498.92
180,000.00
182,880.00
1,207,500.00
1,080,837.00
21,129,384.52
1,744,392.59
6,273,181.80
   3,113,251.32
728,453,982.88

หน่วย : บาท
2555
52,631,628.00
50,238,900.00
69,057,000.00
7,325,900.00
37,499,200.00
216,752,628.00

หน่วย : บาท
2555
509,492,702.43
71,874,182.28
67,503,800.00
12,366,283.88
205,583.33
163,490.00
1,055,000.00
1,097,513.00
11,527,044.53
152,000.00
5,790,761.41
2,833,347.00
3,088,553.60
687,150,261.46

ในปี 2556 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าใช้จ่ายบุคลากร จ�ำนวน 728.45 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนตามต้นทุนการ
บริการในอดีต จ�ำนวน 67.50 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาล จ�ำนวน 21.13 ล้านบาท ซึ่งในจ�ำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นค่ารักษาพยาบาล
ในระบบเบิกจ่ายตรงของข้าราชการบ�ำนาญและบุคคลในครอบครัวที่ต้องส่งคืนกรมบัญชีกลาง จ�ำนวน 8.29 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีสิทธิ
เบิกค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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4.19 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
2556

72

ค่าวัสดุส�ำนักงานใช้ไป
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และเผยแพร่
ค่าวัสดุอื่นๆ
ค่าเช่าทรัพย์สิน – ที่ดินและอาคาร
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและสัมมนา
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
ค่าสมาชิกสถาบันประกันภัยต่างประเทศ
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าสอบบัญชี
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างบริการ
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน
ค่าภาษี
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตัวแทนนายหน้าประกันภัย
ค่าเบี้ยประชุมบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวม

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

7,771,857.40
7,223,151.86
1,876,407.25
1,288,063.18
13,840,152.00
3,619,044.00
2,304,616.70
209,225.89
13,382,926.58
3,919,435.07
13,895,928.05
1,005,146.50
2,530,000.00
2,980,386.74
20,727,504.75
58,957,674.23
500,000.00
3,995,410.76
1,953,453.37
62,667,073.85
3,402,463.01
1,806,183.37
11,716,238.08
389,000.00
   7,186,325.57
249,147,668.21

หน่วย : บาท
2555
10,160,584.82
7,274,995.16
1,577,508.52
1,329,564.47
15,861,776.97
3,878,833.38
  111,539.82
9,031,413.36
2,863,873.97
7,145,175.59
753,500.00
1,386,387.10
2,979,685.76
20,935,443.87
73,657,049.95
300,000.00
2,871,729.65
2,179,077.57
42,699,976.32
3,339,268.98
4,248,394.35
14,098,231.43
268,000.00
666,231.13
229,618,242.17

4.20 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
2556
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คปภ.
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการส�ำนักงาน คปภ.
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่นๆ
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการอื่นๆ
รวม

5,821,612.89
3,070,000.00
356,000.00
456,000.00
380,000.00
    708,000.00
10,791,612.89

4.21 ผลการด�ำเนินงาน

รายได้
ค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ

เพิ่ม (ลด)

2556

2555

1,568,295,450.28
  988,393,263.98
579,902,186.30

1,447,690,353.23
  926,647,503.63
521,042,849.60

หน่วย : บาท
2555
5,760,000.00
2,375,000.00
220,000.00
320,000.00
644,000.00
  560,000.00
9,879,000.00

หน่วย : บาท
%

120,605,097.05
61,745,760.35
58,859,336.70

8.33
6.66
11.30

ในปี 2556 ส�ำนักงาน คปภ. มีรายได้ จ�ำนวน 1,568,295,450.28 บาท และมีค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 988,393,263.98 บาท
ผลการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 58,859,336.70 บาท โดยในปี 2556 และ 2555 มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 579,902,186.30 บาท
และจ�ำนวน 521,042,849.60 บาท ตามล�ำดับ
4.22 การจัดประเภทรายการใหม่
รายการในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บางรายการได้จัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรายการในงบ
การเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้
เดิม
ค่าเบี้ยประชุมบุคคลภายนอก

ค่าเบี้ยประชุมบุคคลภายนอก
และคณะอนุกรรมการ

ใหม่
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

จ�ำนวนเงิน
268,000.00

4.23 คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
พนักงานเกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต ตามข้อบังคับคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุน การบริการในอดีต พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ วัน
ที่ 28 ธันวาคม 2554) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ได้ยื่นฟ้องส�ำนักงาน คปภ. เพื่อเรียกเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการ
ในอดีต จ�ำนวน 2.26 ล้านบาท (ส�ำหรับการแบ่งจ่ายงวดที่ 1 และงวดที่ 2) พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อศาลปกครองเชียงใหม่เป็นคดี
หมายเลขด�ำที่ 204/2556 วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่
4.24 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยเลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557
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