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วิสัยทัศน

สำนักงาน คปภ. จะทำใหสาธารณชนมีความรู ความสามารถ
และเช�อมั่นในการใชระบบประกันภัย เพ�อบริหารความเสี่ยง
สรางความมั่นคง สูอนาคตที่ยั่งยืน

กำกับและพัฒนา
ธุรกิจประกันภัยใหมี
ความเขมแข็ง
มั่นคง
สงเสริมและสนับสนุน
ใหธุรกิจประกันภัยมีบทบาท
สรางเสริมความเขมแข็ง มั่นคง
ใหกับระบบเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน

พันธกิจ
คุมครองสิทธิประโยชน
ของประชาชน
ดานการประกันภัย
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ยุทธศาสตรของสำนักงาน คปภ. E.F.FE.C.T.
Proactively Educating the Public
สงเสริมการใหความรูเชิงรุกตอสาธารณชน เพ�อเพิ่มสภาพคลองของตลาด
และเสริมสรางความนาเช�อถือและเสถียรภาพใหระบบประกันภัยของประเทศ

1. ยกระดับความรูของกลุมเปาหมาย (Change-Agent และ Multipliers) ในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ เพื่อใหมีความเขาใจ
สามารถสรางประโยชนจากระบบประกันภัย และนำไปขยายผลตอสาธารณชนทั่วไปไดอยางกวางขวางและรวดเร็วขึ้น
และเอื้อตอการเติบโต เพิ่มความมั่นคงและความนาเชื่อถือใหภาคอุตสาหกรรม
2. ผลักดันใหภาคธุรกิจประกันภัย หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วของ เกิดความรวมมือในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ไดมากและรวดเร็วขึ้น
3. เผยแพรประชาสัมพันธ เพือ่ ใหสำนักงาน คปภ. เปนทีร่ จู กั และใหธรุ กิจประกันภัยเปนทีย่ อมรับของสาธารณชนอยางชัดเจน
และกวางขวางมากขึ้น ผานการประชาสัมพันธ การเผยแพรขอมูลขาวสาร และกิจกรรมตางๆ อยางสม่ำเสมอ
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Modify & Improve upon the Fundamentals
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพ�อให
การปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็ว คุมคา และเอื้อตอการ
เปลี่ยนผานบทบาทการบริหารจัดการภายในองคกร

1. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ปฏิบัติงานใหเอื้อตอการพัฒนาในอนาคต
2. ยกระดั บ ระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให เ ป น มาตรฐาน โดย
ครอบคลุมการปรับโครงสรางองคกร ถายทอดและสื่อสารให
โครงสรางใหมสามารถเปนที่เขาใจไดงายและเอื้อตอการปรับตัว
ไดอยางรวดเร็ว รวมถึงการวางแผนอัตรากำลังคนและการพัฒนา
ระบบการบริหารความกาวหนาในอาชีพ
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในที่เอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ
ของสำนักงาน คปภ.
4. เพิ ่ ม ศั ก ยภาพในการถ า ยทอดและสื ่ อ สารวั ฒ นธรรมองค ก ร
เพื่อใหเปนที่รับรู เขาใจ และซาบซึ้งไดงายและรวดเร็ว

FE
Foster Expansion of Strategic Alliance
Network to Promote Industry Growth
and Increase Market Fluidity
สรางและขยายเครือขายพันธมิตร
เพ�อเพิ่มอัตราการเติบโตและสภาพคลอง
ของภาคอุตสาหกรรม

1. ยกระดับความรวมมือระหวางกันในภูมิภาคอาเซียน
ผ า นการแลกเปลี ่ ย นความรู  และการผลั ก ดั น ให
กฎหมายและกรอบการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
ในแต ล ะประเทศ มี ค วามสอดคล อ งเป น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน (Harmonization of rules and
regulations)
2. พัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานโครงสรางผูถ อื หุน
และหลักเกณฑการเพิ่มสัดสวนผูถือหุนตางชาติ
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5

Ensure the Proper Market Conduct to Enhance the Industry’s Credibility and Stability
พัฒนาระบบการกำกับและตรวจสอบดานเสถียรภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติและการคุมครอง
สิทธิประโยชนประชาชนดานการประกันภัย เพ�อสรางความเช�อมั่นของสาธารณชนตอระบบประกันภัย

1. พัฒนามาตรฐานการกำกับตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากลใหธุรกิจประกันภัยมีความเขมแข็งมีการบริหารงานที่ดี
2. พัฒนากฎหมายแมบทดานการประกันภัยใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสงเสริมใหธุรกิจประกันภัย
มีความเขมแข็ง มีการบริหารงานที่ดี
3. เพิ่มศักยภาพการใหความเห็นชอบผลิตภัณฑประกันภัย เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยที่หลากหลาย
สอดคลองกับความเสี่ยงและความตองการของสาธารณชน
4. ผลักดันการใชระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานสากล (IFRS)
5. ปรับปรุงการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ โดยมุง เนนการปรับวงเงิน ปรับโครงสรางตลาดประกันภัยรถ
ภาคบังคับ และการจัดการกองทุนทดแทนผูประสบภัย
6. เพิ่มศักยภาพการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทใหมีมาตรฐานและสามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ

C

T

Using the Advancement of Techniques and Information
Technology to Increase the Public Knowledge in Utilizing
Insurances to Manage Risk & Maintain Stability
พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีและฐานขอมูลที่นำไปสูการยกระดับ
ความรอบรูดานการประกันภัยของประเทศ ใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ในทุกภาคสวน

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ.
และเพิ่มบทบาทการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพรความรู
2. พัฒนาฐานขอมูลเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติงานภายในองคกร เผยแพรความรู
และใหบริการตอสาธารณชน

6
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บทบาท ภารกิจ

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�ำนักงาน คปภ.)
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2550 ส่งผลให้
“กรมการประกันภัย” ปรับเปลี่ยนสถานะองค์กรจากส่วนราชการ เป็น “ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย หรือ ส�ำนักงาน คปภ.” เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจในการก�ำกับดูแล                  
ตรวจสอบ ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย โดยมีลักษณะ                
เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว โครงสร้างการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับ ตรวจสอบ ส่งเสริม และ
พัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย
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7

ประธานกรรมการโดยต�ำแหน่ง
ปลัดกระทรวงการคลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ

ประธานกรรมการโดยต�ำแหน่ง เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงปัจจุบัน
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ และหลักสูตรการ
ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร            
ท่านเป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์บริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และด้าน
กฎหมายภาษีอากร ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวง         
การคลังในปัจจุบัน เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในกระทรวงการคลัง ได้แก่ อธิบดี
กรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจและบริษัท ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ
กรรมการบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบกับได้อุทิศตน
เพื่ อ ภาคการศึ ก ษาและทางศาสนา  โดยเป็ น กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย            
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายคฤหัสถ์

ปลัดกระทรวงการคลัง

ดร.สมชัย สัจจพงษ์

ประธานกรรมการโดยต�ำแหน่ง เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 1 พฤษภาคม 2561
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก
Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรการป้องกันราช
อาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน
เศรษฐศาสตร์และการคลัง ก่อนได้รบั โปรดเกล้าฯ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งปลัดกระทรวง
การคลัง (1 ต.ค. 2558 - 30 เม.ย. 2561) เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในกระทรวง
การคลัง ได้แก่ อธิบดีกรมศุลกากร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คณะกรรมการโดยต�ำแหน่ง
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการโดยต�ำแหน่ง เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ จาก
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสนั ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ท่านเป็นผูม้ คี วามรู้
และประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ ก่อนที่จะได้รับโปรดเกล้าฯ            
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญของ
กระทรวงพาณิชย์ อาทิเช่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการส่งออก อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา และอธิบดีกรมการค้าภายใน
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหลายหน่วยงาน อาทิ คณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์

กรรมการโดยต�ำแหน่ง เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการคลัง จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จาก Oklahoma
City University ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการค้าระหว่างประเทศ ก่อนได้รบั โปรดเกล้าฯ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) และเกษียณอายุราชการ          
เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญของกระทรวงพาณิชย์ อาทิเช่น อัครราชทูตที่ปรึกษา 
(ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจ�ำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา 
สวิตเซอร์แลนด์   ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเจรจาการค้าพหุพาคีและผู้เชี่ยวชาญ         
ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ            
รองอธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ทีป่ รึกษา
กระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย
ประจ�ำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์  

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.วิรไท สันติประภพ

กรรมการโดยต�ำแหน่ง เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงปัจจุบัน
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
ฮาร์ ว าร์ ด ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า  ท่ า นเป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ดา้ นเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการธนาคาร ก่อนได้รบั โปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน เคยเป็นผู้บริหารระดับ
สูงของหน่วยงานในตลาดเงินและตลาดทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น             
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ สายกลยุทธ์ลกู ค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)  
รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ปั จ จุ บั น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในคณะกรรมการต่ า งๆ อาทิ เช่ น              
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการก�ำกับ      
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นายรพี สุจริตกุล

กรรมการโดยต�ำแหน่ง เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงปัจจุบัน
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านกฎหมายจาก University of Essex
และปริญญาโทด้านกฎหมายจาก University of Bristol สหราชอาณาจักร       
ท่านเป็นผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ในตลาดทุนทีย่ าวนาน เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญในภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหลายแห่ง เช่น
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ประธานกรรมการ บล. กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ
บริหาร บลจ. กสิกรไทย จ�ำกัด ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทย
ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรรมการสภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการสมาคมบริษทั จัดการลงทุน เป็นต้น ปัจจุบนั ยังด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญในภาครัฐ คือ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประธานกรรมการคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พลต�ำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

กรรมการโดยต�ำแหน่ง เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจากโรงเรียนนายร้อย
ต�ำรวจ รุ่นที่ 37 และเนติบัณฑิตไทย จากส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง           
เนติบัณฑิตยสภา  ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ประสบการณ์ท�ำงานเคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญหลายต�ำแหน่ง อาทิ  
ผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี และรองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลาย
หน่วยงาน อาทิ  คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เลขานุการในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการ
ต�ำรวจ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมาย
และค�ำอุทธรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์

ดร.ธาริษา วัฒนเกส

(เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 2 กันยายน 2557 - 30 ตุลาคม 2560)
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเศรษฐศาสตร์กติ ติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย
เคโอะ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริกา  และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงิน เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในธนาคารแห่งประเทศไทย
อาทิเช่น ผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย รองผูว้ า่ การ ด้านเสถียรภาพสถาบัน
การเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบัน
การเงิน และผู้ช่วยผู้ว่าการ สายก�ำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน

นางโชติกา สวนานนท์

(เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 2 กันยายน 2557 - 30 ตุลาคม 2560)
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านจิตวิทยา
จาก University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรการ
ป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 50 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ท่านเป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคาร ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จ�ำกัด ประธานอนุกรรมการ
การตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารธุรกิจ

นายไพบูลย์ ศิริภานุเสถียร

(เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 2 กันยายน 2557 - 30 ตุลาคม 2560)
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทด้ า นการเมื อ งการปกครอง จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกัน           
ราชอาณาจักรปี 2555 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
และหลั ก สู ต รการบริ ห ารเศรษฐกิ จ สาธารณะส� ำ หรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง        
สถาบันพระปกเกล้า  รุ่นที่ 1 เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารธุรกิจ เคยด�ำรงต�ำแหน่งบริหารที่ส�ำคัญทั้งในองค์กรของภาครัฐและ
เอกชน เช่น กรรมการบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) และ
กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า  จ�ำกัด (มหาชน) ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลายหน่วยงาน เช่น ประธานกรรมการ
บริหารและการลงทุน บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันออก
จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติกองทัพบก    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันภัย

นายสมพล เกียรติไพบูลย์

(เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Fairleigh       
Dickinson University ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผ่านการศึกษาจากวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร ปี 2531 และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(บริ ห ารธุ ร กิ จ ) จากมหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร ์ น เป็ น ผู ้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า น
เศรษฐศาสตร์และการประกันภัย เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญหลายต�ำแหน่งใน
กระทรวงพาณิชย์ เช่น ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดี
กรมทะเบียนการค้า และอธิบดีกรมการประกันภัย ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งบริหาร
ส�ำคัญในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัต       ิ
แห่ ง ชาติ ประธานที่ ป รึ ก ษารองนายกรั ฐ มนตรี (ด้ า นเศรษฐกิ จ ) และ                  
ประธานกรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย

นายอัชพร จารุจินดา

(เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)
ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด ้ า นกฎหมาย จากมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทยจากส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ      
บัณฑิตยสภา รวมทัง้ ผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 46
เป็นผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญด้านกฎหมาย เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญด้านกฎหมาย
และการเมืองหลายต�ำแหน่ง เช่น เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา กรรมการ
ในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมาธิการ      
ยกร่างรัฐธรรมนูญ กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอ�ำนวยการ
โรงงานยาสูบ กรรมการบริษทั ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
และกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบัญชี

นายประสัณห์ เชื้อพานิช

(เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี และได้รบั ประกาศนียบัตรชัน้ สูงทางการสอบบัญชีจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตร Executive Management
Programme จาก Ivey School of Business, University of Western
Ontario ประเทศแคนาดา  และหลักสูตร Leading Professional Services
Firms จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์ดา้ นบัญชีกว่า 35 ปี เคยด�ำรงต�ำแหน่งบริหารในองค์กรเอกชน
เช่น บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด และบริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเู ปอร์ส ประเทศไทย จ�ำกัด ปัจจุบนั เป็นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (ประเทศไทย)
และด�ำรงต�ำแหน่งบริหารในหลายหน่วยงาน เช่น นายกสภาวิชาชีพบัญชี             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นบัญชี คณะกรรมการพิจารณา
การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารธุรกิจ

นายวิชัย อัศรัสกร

(เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย และหลักสูตรการป้องกัน      
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปัจจุบันท่านด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนหลายแห่ง เช่น บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) นอกจากนั้นยังอุทิศตัวท�ำงานด้านการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น องค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
กระทรวงการคลัง และส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์

ดร.อ�ำพน กิตติอ�ำพน		

(เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) Applied Economics,
Clemson University, South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา, ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจาก (M.S. Economics) Northeastern University,
Boston ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า  และผ่ า นการศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น             
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 45 เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์              
ด้านเศรษฐศาสตร์ เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในหน่วยงานภาครัฐหลายต�ำแหน่ง อาทิ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้น ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ         
ในหลายหน่วยงาน เช่น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษทั ปตท.
ส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม จ� ำ กั ด (มหาชน) ประธานกรรมการธนาคาร             
แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะรักษา       
ความสงบแห่งชาติ กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์		

(เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการคลัง จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จาก Oklahoma
City University ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
ด้านการค้าระหว่างประเทศ ก่อนได้รบั โปรดเกล้าฯ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) และเกษียณอายุราชการ          
เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญของกระทรวงพาณิชย์ อาทิเช่น อัครราชทูตที่ปรึกษา 
(ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจ�ำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา 
สวิ ต เซอร์ แลนด์ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก เจรจาการค้ า พหุ พ าคี และผู ้ เชี่ ยวชาญ             
ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ           
รองอธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ทีป่ รึกษา
กระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย
ประจ�ำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์   

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน

นายวัชรา ตันตริยานนท์

(เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2560 ถึงปัจจุบัน)
ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาโท Master of Science in Management
Administration จาก Northrop University ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่าน
หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ท่านเป็น
ผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการเงิน ปัจจุบันท่านด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการอิสระ และทีป่ รึกษาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง
เช่น บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท         
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นต้น
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

กรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง
เลขาธิการ คปภ.

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

(เข้ารับต�ำแหน่งตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2558 ถึงปัจจุบัน)
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และเนติ บัณฑิ ตไทย สมัย ที่ 36 จากนั้น ได้รับ
พระราชทานทุน “มูลนิธิอานันทมหิดล” ไปศึกษาจนส�ำเร็จระดับปริญญาโท
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LL.M.) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย รวมทั้งได้รับปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (S.J.D.) จาก        
มหาวิ ท ยาลั ย เพนซิ ล เวเนี ย และผ่ า นการศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น           
ราชอาณาจักร (วปอ. 2549) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส. รุ่นที่ 16) หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง            
(บยป. รุ่นที่ 4) หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป. รุ่นที่ 2)       
หลั ก สู ต ร Director Certification Program (DCP) รุ ่ น ที่ 216/2016          
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน
(วธอ. รุ่นที่ 3) และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน          
(วตท. รุ่นที่ 24)
ก่อนได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีประสบการณ์การท�ำงานเป็นทีป่ รึกษากฎหมายบริษทั กฎหมายทีม่ ชี อื่ เสียงทัง้ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
และนครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนกลับมาเริม่ ชีวติ รับราชการทีก่ รมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ต่อมาได้
รับโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้เป็นผูพ้ พิ ากษาศาลยุตธิ รรม เช่น ผูพ้ พิ ากษาและเลขานุการศาลทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง โฆษกศาลยุตธิ รรม ผูพ้ พิ ากษาและเลขานุการศาลแพ่ง และรองเลขานุการศาลฎีกา ก่อนจะมารับต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง นอกจากนี้ยังเคยด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในด้านวิชาการ ดร. สุทธิพล ทวีชยั การ เป็นอาจารย์พเิ ศษ บรรยายวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายทรัพย์สนิ
ทางปัญญา  ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอาจารย์บรรยายวิชาทรัพย์สนิ ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ของส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา  รวมทั้งยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสอบวิทยานิพนธ์ ของหลายสถาบันทั้งในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก
ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการหลายคณะ เช่น รองประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวติ รองประธานกรรมการ
บริหารกองทุนประกันวินาศภัย กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) กรรมการและ Standing Committee ของสมาคมกฎหมาย
อาเซียนประจ�ำประเทศไทย และที่ปรึกษากองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รายงานประจำ�ปี 2560

สวนที่ 2

โครงสราง
องคกร
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โครงสร้าง
องค์กร
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ
ขับเคล�อนแผนพัฒนา
การประกันภัย

คณะอนุกรรมการ
สรรหา และกำหนด
คาตอบแทน

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง
งบประมาณ

ฝายตรวจสอบ
กิจการภายใน

รองเลขาธิการ
ดานกฎหมาย คดี และคุมครอง
สิทธิประโยชน

ผูชวยเลขาธิการ
สายกฎหมาย
และคดี

ผูชวยเลขาธิการ
สายคุมครอง
สิทธิประโยชน

ผูชวยเลขาธิการ
สายบริหาร

รองเลขาธิการ
ดานตรวจสอบ

ผูชวยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ

ผูชวยเลขาธิการ
สายวิเคราะห
ธุรกิจประกันภัย

ผูชวยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ
คนกลางประกันภัย

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการการเงิน
และทรัพยสิน

รายงานประจำ�ปี 2560
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คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ
และคดี

คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย

เลขาธิการ

สถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง

ฝายทรัพยากรบุคคล

สำนักนายทะเบียนคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถ

รองเลขาธิการ
ดานกำกับ

ผูชวยเลขาธิการ
สายพัฒนา
มาตรฐานการกำกับ

ผูชวยเลขาธิการ
สายกำกับผลิตภัณฑ
ประกันภัย

ผูชวยเลขาธิการ
สายกำกับธุรกิจ
และการลงทุน

ผูชวยเลขาธิการ
สายกลยุทธ
องคกร

ผูชวยเลขาธิการ
สายสงเสริมและ
ประกันภัยภูมิภาค

20

รายงานประจำ�ปี 2560

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ผู้บริหารระดับสูงของ
ส�ำนักงาน คปภ.

1 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการ คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2 นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์
รองเลขาธิการ ด้านก�ำกับ

3 นายตนุภัทร รัตนพูลชัย

รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี
และคุ้มครองสิทธิประโยชน์

รายงานประจำ�ปี 2560
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4 นายชูฉัตร ประมูลผล

รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ผู้บริหารระดับสูงของ
ส�ำนักงาน คปภ.

5 นายชนะพล มหาวงษ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริม
และประกันภัยภูมิภาค

6 นายสุรินทร์ ตนะศุภผล
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกลยุทธ์องค์กร

7 นางสาววสุมดี วสีนนท์

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายพัฒนามาตรฐานการก�ำกับ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

8 นางคนึงนิจ สุจิตจร

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

9 นายสมชาย ปัญญาภรณ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายก�ำกับธุรกิจและการลงทุน

รายงานประจำ�ปี 2560
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10 นายสมประโชค ปิยะตานนท์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกฎหมายและคดี
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ผู้บริหารระดับสูงของ
ส�ำนักงาน คปภ.

11 นายชัยยุทธ มังศรี

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

12 นายสมเกียรติ ปัญหา
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายบริหาร

13 นายบันเทิง เพ็ชรไชย
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

14 นางสาวชญานิน เกิดผลงาม
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย

รายงานประจำ�ปี 2560

15 นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย
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สวนที่ 3

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ภาพรวมภาวะ
ธุรกิจประกันภัย
ป 2560

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รายงานประจำ�ปี 2560

รายงานผลการด�ำเนินงานของระบบประกันภัย
และพัฒนาการที่ส�ำคัญ

รอบ 12 เดือน (มกราคม - ธันวาคม) ปี 2560
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ภาวะธุรกิจประกันภัยไทยรอบ 12 เดือน ปี 2560
เบี้ยประกันภัย
เดือนมกราคม - ธันวาคม ป 2556 - 2560
800,000
ลานบาท

600,000
400,000
200,000
0
ชีวิต
วินาศภัย
รวม

2556
441,372
203,121
644,493

2557
498,752
205,247
703,999

2558
533,211
209,197
742,408

2559
567,974
209,743
777,717

2560
600,256
218,434
818,690

อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัย (%YoY)
เดือนมกราคม - ธันวาคม ป 2556 - 2560
15

%

12
9
6
3
0
ชีวิต
วินาศภัย
รวม

2556
13.02
13.14
13.06

2557
13.00
1.05
9.23

2558
6.91
1.92
5.46

2559
6.52
0.26
4.76

2560
5.68
4.14
5.27
ที่มา : ส�ำนักงาน คปภ.
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

1. การเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
(ล้านบาท)
GDP (QoQ%)
รวม

Q1
3.20
193,080
4.58
ประกันชีวิต
140,340
YoY%
6.06
ประกันวินาศภัย 52,740
YoY%
0.85

Q2
3.60
188,940
4.66
137,727
6.11
51,213
0.97

2559
Q3
3.10
183,567
5.73
135,433
8.36
48,134
(1.03)

Q4
ม.ค.-ธ.ค.
3.00
3.30
212,130 777,717
4.17
4.76
154,474 567,974
5.73
6.52
57,656 209,743
0.19
0.26

Q1
3.30
204,011
5.66
148,910
6.11
55,101
4.48

Q2
3.70
201,262
6.52
148,139
7.56
53,123
3.73

2560
Q3
4.30
193,875
5.62
142,241
5.03
51,634
7.27

Q4
ม.ค.-ธ.ค.
4.00
3.90
219,542 818,690
3.49
5.27
160,966 600,256
4.20
5.68
58,576 218,434
1.60
4.14

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การส่งออกสินค้าขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 9.7 ซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดในรอบ 6 ปี
การค้าปลีกและการขนส่งคมนาคมขยายตัวร้อยละ 6.3 และ 7.3 ตามล�ำดับ การโรงแรมและการท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 8.5 และ
15.9 ตามล�ำดับ และปริมาณการจ�ำหน่ายรถยนต์นั่งขยายตัวขึ้นร้อยละ 33.9
(ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ธุรกิจประกันภัยเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง รวมทั้งสิ้น 818,690 ล้านบาท เติบโตขึ้น                    
ร้อยละ 5.27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับตรงของธุรกิจประกันชีวิต รวมทั้งสิ้น 600,256 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 5.68 และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย รวมทั้งสิ้น 218,434 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.14
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

2. ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงาน ปี 2560 ธุรกิจประกันภัย มีก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ จ�ำนวน 68,240 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.50 โดย         
ธุรกิจประกันชีวติ มีรายได้จากการด�ำเนินงาน 699,152 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.67 ในขณะทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย จ�ำนวน 644,668 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 7.25 ส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 54,483 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 10 และมี             
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ จ�ำนวน 55,977 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.99
ส�ำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย มีรายได้จากการด�ำเนินงาน 189,360 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.62 ในขณะทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย จ�ำนวน
175,839 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.60 ส่งผลให้มีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 13,521 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 16.71 และมี
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ จ�ำนวน 12,263 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 16.90
ประเภท
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายจ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
รวม
ปี 2560 เปลี่ยนแปลง ปี 2560 เปลี่ยนแปลง ปี 2560 เปลี่ยนแปลง
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
699,152
5.67
189,360
3.62
888,512
5.23
644,668
7.25
175,839
5.60
820,507
6.89
54,483
-10.00
13,521
-16.71
68,004
-11.42
55,977
3.99
12,263
-16.90
68,240
-0.50
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ผลการด�ำเนินงาน และพัฒนาการที่ส�ำคัญ
รอบ 12 เดือน ปี 2560
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ส�ำนัก งาน คปภ. ได้ด�ำเนินงานที่ส� ำ คั ญตามนโยบายของรั ฐบาล และนโยบายที่ ก�ำ หนด
โดยคณะกรรมการ คปภ. ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) และ
ภารกิจหลักในการก�ำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
น่าเชื่อถือ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
และครบถ้วน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย
เพือ่ ให้บริษทั ประกันภัยมีความมัน่ คง เข้มแข็งทางการเงิน ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ภาพ และเป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ไว้วางใจของประชาชน
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ดําเนินการผ่านกลยุทธ์ที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้

1

เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงเข้มแข็งทางการเงิน และมี                
ขีดความสามารถในการรับประกันภัย ตลอดจนสามารถรองรับความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยด�ำเนินการดังนี้

การทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณของการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2
(RBC 2 QIS 2)
ส�ำนักงาน คปภ. ได้พัฒนากรอบการก�ำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่           
หน่วยงานก�ำกับธุรกิจประกันภัยสากล (International Association of Insurance Supervisors : IAIS) ก�ำหนดไว้ เพื่อให้มี               
กฎระเบียบด้านการก�ำกับเงินกองทุนทีไ่ ด้มาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย และในระยะยาวจะช่วยให้
บริษทั มีความมัน่ คงทางการเงิน พร้อมรองรับการแข่งขันในตลาดเสรี ซึง่ ในปีนี้ ส�ำนักงาน คปภ. ได้ดำ� เนินการจัดท�ำกรอบการทดสอบ
RBC 2 QIS 2 รวมถึง Consultation Paper และแบบรายงานการทดสอบฯ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพัฒนา   
กรอบการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 โดยได้ก�ำหนดให้เริ่มท�ำการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และให้           
ภาคธุรกิจน�ำส่งผลการทดสอบดังกล่าวให้กบั ส�ำนักงาน คปภ. ในเดือนมิถนุ ายน 2560 และเมือ่ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ส�ำนักงาน
คปภ. ได้จัดสัมมนาชี้แจงกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตประจ�ำปี 2560 และผลการทดสอบ RBC 2 QIS 2 ส�ำหรับธุรกิจประกันชีวิต
และธุรกิจประกันวินาศภัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส�ำนักงาน คปภ. เพื่อชี้แจงผลการทดสอบ รวมทั้งข้อสรุปทั้งหมดที่มีการพิจารณา
ทบทวน ในกรอบการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพัฒนากรอบการด�ำรง        
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2
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การศึกษาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA)
ส�ำนักงาน คปภ. ได้เปิดตัวโครงการ “การศึกษาแนวทางประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk
and Solvency Assessment : ORSA)” โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีเพื่อให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับนวัตกรรม
ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาส�ำนักงาน คปภ. ได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้ โดยมีการน�ำหลักเกณฑ์ของ Enterprise Risk
Management หรือ ERM เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยต้องตระหนัก ไม่ว่าจะเป็นการ
ด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง การจัดท�ำแผนบริหารความเสีย่ งและการทดสอบภาวะวิกฤต ซึง่ ได้มกี ารจัดงานสัมมนา “ORSA
Industry Kick-off” ส�ำหรับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 29-30 พฤศจิกายน
2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส�ำนักงาน คปภ. เพื่อชี้แจงถึงหลักการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own
Risk and Solvency Assessment : ORSA) รวมถึงการน�ำเสนอ Consultation paper ที่กล่าวถึงคู่มือและรูปแบบรายงาน ORSA  
ทั้งนี้ หัวใจส�ำคัญของการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) คือ คณะกรรมการของบริษัทจะต้องให้ความส�ำคัญ
และมีสว่ นรับผิดชอบ ซึง่ กระบวนการ ORSA เป็นกระบวนการทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจ
ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการเงินกองทุน นอกจากนี้ ยังเป็นมาตรการในการ
สื่อสารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งถือเป็นกระบวนการส�ำคัญที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทประกันภัยในระยะยาว

การวิเคราะห์ภาพรวมเสถียรภาพธุรกิจประกันภัยไทย
เนือ่ งจากปัจจุบนั ระบบการเงินมีการเชือ่ มโยงกันอย่างกว้างขวางและซับซ้อนมากขึน้ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน (Systemic Risk) และความมั่นคงของ             
ธุรกิจประกันภัยไทย ดังนั้น บริษัทประกันภัยจ�ำเป็นต้องมีกระบวนการในการติดตามและประเมินถึงภาวะและปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่จะ
ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงส�ำนักงาน คปภ. ควรที่จะต้องติดตาม ประเมินภาวะและปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญต่อเสถียรภาพของธุรกิจ
ประกันภัยไทยอย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้กำ� หนดให้บริษทั ประกันชีวติ และบริษทั ประกันวินาศภัยทุกแห่ง ท�ำการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 โดยก�ำหนดสถานการณ์จากภาวะปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาคเป็น 3 สถานการณ์             
3 ระดับความรุนแรง ผลการทดสอบภาวะวิกฤตแสดงให้เห็นว่าธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยของไทยสามารถรับผลกระทบ
ทีเ่ กิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์ทกี่ ำ� หนด และไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะเป็นสาเหตุหรือส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของธุรกิจประกันภัยไทย ทัง้ นี้ บริษทั ประกันชีวติ ทุกแห่งสามารถด�ำรงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ให้สงู กว่าระดับ
ทีก่ ฎหมายก�ำหนดได้ภายใต้ทกุ สถานการณ์ทที่ ำ� การทดสอบ ในขณะทีธ่ รุ กิจประกันวินาศภัยได้รบั ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ
มากกว่า แต่ยังคงสามารถด�ำรงเงินกองทุนได้ตามที่กฎหมายก�ำหนดทุกสถานการณ์เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ส�ำหรับการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ปี 2560 - 2561 ส�ำนักงาน คปภ. ได้ก�ำหนดสถานการณ์จากภาวะ              
ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาคตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยยังคงมีสถานการณ์ทดสอบทั้งหมด 3 สถานการณ์ 3 ระดับ
ความรุนแรง เพื่อติดตามประเมินภาวะและปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัยไทยอย่างสม�่ำเสมอ

การวางกรอบการทดสอบนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับธุรกิจประกันภัย
(Insurance Regulatory Sandbox)
ส�ำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการยกระดับการก�ำกับและส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล (Ecosystem) เพื่อให้บริษัทประกันภัยและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท�ำโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�ำ 
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) เพือ่ ให้ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถ
ทดสอบนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถให้บริการแก่ผู้บริโภคได้จริง ในสภาพแวดล้อมที่จ�ำกัด ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลที่อาจ
พิจารณาให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็นแล้วแต่กรณี
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

จากการศึกษาแนวทางการทดสอบนวัตกรรมจากหน่วยงานก�ำกับในต่างประเทศ ประกอบกับ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคธุรกิจ ส�ำนักงาน คปภ. ได้น�ำข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิจารณา และจัดท�ำประกาศส�ำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วม
โครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)
เพื่อก�ำหนดกรอบแนวทางการเข้าร่วมโครงการแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นบริษัทประกันชีวิตหรือวินาศภัย หรือ
ต้องเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย ส�ำหรับ Startup หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการประกันภัย ถ้าจะเข้ามาร่วมโครงการต้องจับมือ
หาพันธมิตรทีเ่ ป็นบริษทั ประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยประเภทนิตบิ คุ คล โดยผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถยืน่ ใบสมัครพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่อส�ำนักงาน คปภ. ได้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2560 เป็นต้นไป  ซึง่ ส�ำนักงาน คปภ. ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาผูเ้ ข้าร่วม
โครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)
และคณะท�ำงานโครงการทดสอบนวัตกรรมทีน่ ำ� เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory
Sandbox) เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งก่อนการสมัครและระหว่างอยู่ใน
โครงการ โดยในปี 2560 มีโครงการทีค่ ณะกรรมการฯ ให้เข้าด�ำเนินการทดสอบใน Insurance Regulatory Sandbox จ�ำนวนทัง้ สิน้
5 โครงการ โดยเป็นโครงการเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ จ�ำนวน 4 โครงการ และการประกันสุขภาพ จ�ำนวน 1 โครงการ

การศึกษาสภาพธุรกิจประกันภัย เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านโครงสร้างธุรกิจประกันภัย
คณะกรรมการ คปภ. ได้ก�ำหนดแนวทางการผ่อนผันให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุ้น          
ที่มีสิทธิออกเสียงและจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือมีกรรมการต่างชาติได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยด�ำเนินการ
แบบค่อยเป็นค่อยไปใน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาผ่อนผันให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและ
จ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมด หรือมีกรรมการต่างชาติได้เกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ในกรณีเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงของ
บริษัทประกันภัย หรือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย โดยมีเป้าหมายคือ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพมาตรฐานการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ามามีบทบาทในธุรกิจประกันภัยใน
ประเทศไทยมากขึ้น เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญให้กับธุรกิจประกันภัยไทย รวมถึงการผลักดันให้เกิดการ
รวมกิจการ เพือ่ ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมประกันภัยให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง หลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขหรือเงือ่ นเวลาการขอผ่อนผัน และการผ่อนผันให้มบี คุ คลผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยถือหุน้ ได้เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ�ำนวน
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงและจ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมด หรือมีกรรมการเป็นบุคคลซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยได้เกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด ในกรณีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบริษัทประกันภัย หรือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2559            
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางในการเปิดโอกาสให้ผเู้ ล่นรายใหม่เข้ามาในธุรกิจ โดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบประกันภัย
ศึกษาความต้องการด้านการประกันภัยของประชาชน และความพอเพียงของจ�ำนวนบริษทั ประกันภัย เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการอนุญาต
ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจประกันภัยรายใหม่เข้ามาในธุรกิจประกันภัย ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้ระบบประกันภัยไทยสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและสังคมได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบจ�ำกัดขอบเขต หรือเต็มรูปแบบก็ได้ โดยมีเป้าหมายคือ เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขัน
และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในธุรกิจ
ส�ำนักงาน คปภ. ได้วา่ จ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ด�ำเนินการศึกษาสภาพธุรกิจประกันภัย ความต้องการท�ำประกันภัยของประชาชน และ
ช่องว่างในระบบประกันภัยไทย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตของหน่วยงานก�ำกับดูแลในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูล       
ในการจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการก�ำหนดแนวทางการออกใบอนุญาตใหม่ในธุรกิจประกันภัยไทย
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การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี 2560 (CEO Insurance Forum 2017)
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี 2560 (CEO Insurance Forum 2017)  โดย
มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560             
ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ การประชุมดังกล่าวเป็นการผนึกก�ำลังร่วมกันระหว่างส�ำนักงาน คปภ. กับภาคธุรกิจประกันภัย
เพื่อเป็นเวทีในการสื่อสารทิศทางและนโยบายในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย รวมถึงระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์      
ด้านการประกันภัย ระหว่างผู้บริหารส�ำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของบริบทใหม่กับ      
การขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลในอุตสาหกรรมประกันภัยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม
ผ่านการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในการประชุมฯ มีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 การพัฒนากฎหมายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยในยุคดิจิทัล
กลุ่มที่ 2 การก�ำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยด้วย Regulatory Sandbox
กลุ่มที่ 3 การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท�ำธุรกิจประกันภัย และ
กลุ่มที่ 4 การยกระดับการก�ำกับพฤติกรรมทางตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ซึ่งผลจากการประชุมในครั้งนี้ ได้น�ำมาปรับปรุงในร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ในเรื่องที่เกี่ยวกับ           
การฉ้อฉลประกันภัย รวมถึงออกประกาศส�ำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่น�ำเทคโนโลยี           
มาสนับสนุนการให้บริการส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) เป็นต้น นอกจากนีท้ กุ ความคิดเห็น ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะที่ได้รับ ส�ำนักงาน คปภ. ได้น�ำมาบูรณาการเพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับ
อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยให้มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า โดยค�ำนึงถึงความสมดุล ความยืดหยุ่น และการปรับตัวให้เหมาะสม
รวมทั้งการท�ำงานในเชิงรุก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อไป
ในอนาคต  

การส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยสามารถใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsource)
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศส�ำนักงาน คปภ. เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการขึน้ ทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการของบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 2 ฉบับ (ส�ำหรับ
ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ
บริษทั โดยเปิดโอกาสให้ใช้บริการจากบุคคลภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ต้นทุน

2

ยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและ

ให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของบริษัทประกันภัย มีความรู้ความ
สามารถเหมาะสมต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยด�ำเนินการดังนี้

การประชุมกรรมการบริษัทประกันภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำนักงาน คปภ. ให้ความส�ำคัญและเห็นถึงความจ�ำเป็นของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในธุรกิจประกันภัย เนื่องจากการมีระบบ
บริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะเป็นกลไกช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ทุกฝ่าย และเป็นการส่งเสริมการเติบโต
แบบยั่งยืนให้กับธุรกิจประกันภัยในระยะยาว โดยในปีนี้ ได้มีการจัดประชุมกรรมการบริษัทประกันภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเลขาธิการ คปภ. ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายของส�ำนักงาน คปภ. ต่อการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance) และ ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อ�ำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
บรรยายพิเศษ เรื่อง กรรมการมืออาชีพกับความส�ำเร็จของธุรกิจ และในช่วงท้ายเป็นการเสวนาของนางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์        
รองเลขาธิการด้านก�ำกับ และนายชูฉตั ร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ เกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องกรรมการในธุรกิจประกันภัย
และการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

การจัดท�ำแบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษทั ประกันภัย เรือ่ ง การมีสว่ นร่วม
ในการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดท�ำแบบประเมินตนเอง (Compliance Self - Assessment) ของบริษัทประกันภัย เรื่อง การมีส่วนร่วม
ในการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของ                 
คณะกรรมการบริษัทให้เข้ามาก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงร่วมก�ำกับ
ตรวจสอบบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยแบบประเมินตนเองนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน
ซึ่งสามารถสรุปหัวข้อที่ส�ำคัญในแต่ละส่วนได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 การก�ำกับดูแลกิจการ โดยค�ำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
ส่วนที่ 2 การก�ำกับดูแลกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ส่วนที่ 3 การก�ำกับดูแลกิจการด้านพฤติกรรมทางตลาด (Market conduct)
ทัง้ นี้ ส�ำนักงาน คปภ. ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ กับการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการบริษทั ข้างต้น โดยในเบือ้ งต้นได้จดั ประชุม       
คณะกรรมการบริษทั ประกันภัย เพือ่ สือ่ สารให้คณะกรรมการบริษทั ประกันภัยทราบแนวทางการประเมินดังกล่าว พร้อมทัง้ เปิดรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริษัทประกันภัยที่มีต่อร่างแบบประเมินตนเองและเมื่อได้ปรับปรุงแบบประเมิน
ตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้จดั ประชุมเพือ่ ชีแ้ จงการตอบแบบประเมินตนเองอีกครัง้ หนึง่ โดยผลของแบบประเมิน
ดังกล่าวจะถูกน�ำมาใช้ในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทประกันภัย รวมถึงจะน�ำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการ       
มอบรางวัลบริษทั ประกันภัยทีม่ กี ารบริหารงานดีเด่น ประจ�ำปี 2559 ซึง่ มีนำ้� หนักคะแนนในส่วนของแบบประเมินตนเองคิดเป็นคะแนน
ร้อยละ 13 ของคะแนนทั้งหมดที่ใช้ประเมินบริษัทประกันภัยดีเด่นตามประกาศส�ำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัล
บริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจ�ำปี 2559 โดยในภาพรวมพบว่า คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนด
นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยให้ดแู ลกระบวนการทีส่ ำ� คัญต่างๆ เช่น การลงทุน การบริหารความเสีย่ ง
การควบคุมภายใน เป็นต้น พร้อมทัง้ มีการรายงานผลของคณะกรรมการชุดย่อยให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั รับทราบ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทยังมีส่วนร่วมในการก�ำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการก�ำกับดูแล               
ด้านพฤติกรรมทางตลาด พบว่า ในบางบริษัทคณะกรรมการบริษัทยังขาดความมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย รวมถึงการติดตาม
และประเมินผลในส่วนของการเสนอขาย การจัดการค่าสินไหมทดแทน และเรื่องร้องเรียน ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. จะได้น�ำข้อมูลจาก
แบบประเมินดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการก�ำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทประกันภัยต่อไป

การศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
ส�ำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้          
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย จึงได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาท�ำโครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Audit) เพื่อสร้างเครื่องมือในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทประกันภัย และพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานและ       
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยส�ำนักงาน คปภ. ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาบรรยายแนวทาง            
ในการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน คปภ. รวมถึงได้หารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอค�ำแนะน�ำและหารือแนวทางการพัฒนาการ        
ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ซึ่งภายหลังจากการหารือดังกล่าว ส�ำนักงาน คปภ. ได้ว่าจ้างบริษัท ดีลอยท์                  
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษา และพัฒนาแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           
(IT Audit) และร่วมกันตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำหรับการด�ำเนินการโครงการฯ ส�ำนักงาน คปภ. ได้มกี ารประชุมชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับโครงการฯ ในเดือนสิงหาคม 2560
เพือ่ เป็นการสือ่ สารให้ภาคเอกชนได้รบั ทราบแนวทางการด�ำเนินโครงการ และตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือบริษัทประกันภัยในการจัดท�ำแบบสอบถาม (Questionnaire Checklist)
เกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เพื่อน�ำมาใช้ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจประกันภัย         
โดยภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดท�ำร่างกรอบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวทาง        

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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การก�ำกับดูแลตามความเสี่ยง (IT Audit - Risk Based Supervision) และคู่มือการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง        
ได้คัดเลือกบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อเป็นบริษัทน�ำร่องในการเข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบตามโครงการฯ  
ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการตรวจสอบในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561

การผลักดันการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินส�ำหรับ
ธุรกิจประกันภัย
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการจัดท�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง        
การเงิน โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 ซึง่ มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีของบริษทั ประกันภัยอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้จัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมส�ำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เกิดจากมาตรฐานการรายงานทาง  
การเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเตรียมความพร้อมส�ำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว  โดย
คณะท�ำงานประกอบด้วย ส�ำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส�ำนักงานสอบบัญชี
ในเบื้องต้นคณะท�ำงานฯ ได้ร่วมพิจารณาผลกระทบจากวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ต่อธุรกิจ
ประกันภัย และมีมติให้สมาคมประกันชีวิตไทยจัดท�ำผลกระทบเชิงปริมาณ เพื่อน�ำเสนอต่อส�ำนักงาน คปภ. และจัดท�ำแผนงาน   
การเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 นอกจากนี้ ส�ำนักงาน คปภ. ยังมี         
แผนในการจัดท�ำบทความเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับดังกล่าวเผยแพร่ให้ภาคธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อไป
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ว่าจ้างบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาและเตรียม               
ความพร้อมส�ำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและสัญญาประกันภัย โดยโครงการ
ดังกล่าวได้เริม่ ต้นในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีระยะเวลาด�ำเนินโครงการ 300 วัน และจะเสร็จสิน้ ในเดือนกันยายน 2561 โดยขอบเขต
ของงานในงวดงานแรก มี 2 เรื่อง คือ ด�ำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ               
ฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของส�ำนักงาน คปภ. และผู้แทนจากบริษัทประกันภัย รวมถึงมีการจัดสัมมนาเพื่อสื่อสารให้               
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ประกันภัยได้ตระหนักถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ พร้อมทัง้ รับทราบถึงนโยบายการเตรียมความพร้อมรองรับ
การบังคับใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าวจากส�ำนักงาน คปภ. ส�ำหรับเรื่องที่ 2 คือ การรายงานวิเคราะห์ผลกระทบจากบริษัทประกันภัย
และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม IFRS 9 ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาออกแบบสอบถามและคัดเลือกบริษัทเข้าร่วม
สัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย เพื่อจัดวางแนวทางการเตรียม              
ความพร้อม รวมทั้งน�ำเสนอผลกระทบที่อาจมีสาระส�ำคัญต่อเกณฑ์การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน คปภ. อีกด้วย

ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย จึงได้ด�ำเนินการดังนี้
1. ก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในการบริหารจัดการความเสีย่ งของบริษทั ประกันภัย (Enterprise Risk Management หรือ ERM)
โดยเน้นถึงบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ในการจัดให้องค์กรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสีย่ งครบถ้วนตามแนวทาง
ของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations) ซึ่งคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มี
มติเห็นชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัทประกันชีวิต และประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำในการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งของบริษทั ประกันวินาศภัย ทัง้ นีส้ าระส�ำคัญของประกาศดังกล่าวประกอบด้วย วัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ ง โครงสร้าง
การก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยง การรายงานการทดสอบภาวะวิกฤตและการติดตามประเมินผล ซึ่งปลัดกระทรวง
การคลังในฐานะประธานกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ลงนามในประกาศฯ แล้วเมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม
2560 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�ำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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2. ยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานและการบริหารความเสีย่ งด้านการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อของบริษทั ประกันภัย
โดยได้มีการปรับปรุงสารัตถะของร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกัน
วินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้          
อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงร่างสารัตถะของร่างประกาศฯ ดังกล่าวเพิ่มเติม ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากภาคธุรกิจ            
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. การก�ำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management)
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ท�ำการศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cybersecurity) โดยศึกษาจากมาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ขิ องหน่วยงานก�ำกับดูแลสถาบันการเงินอืน่ และองค์การมาตรฐานสากล
(International Organization for Standardization : ISO) รวมถึงได้เข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการก�ำหนด
กรอบการก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ณ ทีท่ ำ� การบริษทั ซึง่ ได้คดั เลือก
บริษทั ประกันภัยทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมาย จ�ำนวน 4 บริษทั ทัง้ นี้ ได้ดำ� เนินการร่างแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับรักษาความปลอดภัยและควบคุม
ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ เลขาธิการได้เห็นชอบแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับรักษาความปลอดภัยและควบคุมความเสีย่ งของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Risk Management) และความเสี่ยงภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ให้บริษัท
ประกันภัยน�ำไปใช้ปฏิบัติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลในการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงร่างสารัตถะของประกาศส�ำนักงาน คปภ. เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย โดยหลักการของร่างประกาศฯ ได้
ก�ำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสมาคมหน่วยงานก�ำกับธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance
Supervisors : IAIS) ข้อ ICP 20 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Public Disclosure) และเหมาะสมกับบริบทในการด�ำเนินธุรกิจ
ประกันภัยไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เอาประกันภัย ประชาชน และผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจประกันภัย (Market Participants)             
มีข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ ผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงินและความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยที่ชัดเจนเพียงพอ ครบถ้วน  
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการตัดสินใจท�ำประกันภัย และการมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย                
อันจะเป็นการยกระดับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ประกันภัยให้มคี วามโปร่งใส และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทัง้ นี้ ได้นำ� เสนอต่อ
คณะกรรมการ คปภ. เพื่อขออนุมัติหลักการของร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษทั ประกันชีวติ /บริษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 25.... ในเดือนธันวาคม 2560 ก่อนส่งร่างประกาศฯ ให้ภาคธุรกิจเพือ่ รับฟังความคิดเห็น
และน�ำเสนอร่างประกาศฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอให้ประธาน คปภ. ลงนาม
ในร่างประกาศต่อไป

ยกระดับการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการด�ำเนินงานของบริษัทประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้มกี ารประชุมคณะท�ำงานกลัน่ กรองและเสนอแนะการใช้มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาบริษทั ประกันภัย  
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน โดยมีเลขาธิการเป็นประธาน เพื่อพิจารณาด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน
เกี่ยวกับมาตรการก�ำกับและติดตามบริษัทประกันภัย จ�ำนวน 2 บริษัท คือ
1) คณะกรรมการ คปภ. ได้มมี ติเห็นชอบให้ บริษทั สัจจะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชัว่ คราว
ตัง้ แต่วนั ที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ซึง่ ภายหลังได้มคี ำ� สัง่ กระทรวงการคลังที่ 1196/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ให้เพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท สัจจะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีฐานะการเงินไม่มั่นคง มีการกระท�ำที่
ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายประการ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน
2) ด�ำเนินการตรวจสอบและมาตรการก�ำกับดูแลบริษทั ประกันภัยในกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งค่อนข้างสูง (In-Patient) อย่างใกล้ชดิ
โดยมีบริษทั ประกันวินาศภัย 1 บริษทั ทีต่ อ้ งมีการตรวจสอบติดตามความมัน่ คงทางการเงินอย่างเข้มงวด รวมถึงสัง่ การให้บริษทั แก้ไข
ข้อบกพร่องของฐานะการเงินและการด�ำเนินงาน
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ปรับมาตรฐานราคากลางของรายการและจ�ำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ
เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่มาตรฐานกลางของรายการและจ�ำนวนเงิน      
ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จา่ ยอันจ�ำเป็นเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลทีบ่ ริษทั ประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยต้องจ่าย
ให้กับผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2547 ยังไม่มีการปรับปรุง ส�ำนักงาน คปภ. จึงเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถในการประชุมครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ซึง่ ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้มกี ารแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเพือ่ ศึกษามาตรฐานกลางของรายการและจ�ำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลเพือ่ ผูป้ ระสบภัยจากรถ โดยมี เลขาธิการ คปภ.
เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทางการปรับปรุงราคาค่ารักษาพยาบาล โดยอ้างอิงกับราคามาตรฐานค่าบริการ
ของหน่วยงานราชการ ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ แต่เนื่องด้วย
กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ อยูร่ ะหว่างการศึกษาปรับปรุงและทบทวนให้มคี วามเหมาะสมเช่นเดียวกัน
ฉะนัน้ เพือ่ เป็นการให้ประโยชน์กบั ผูบ้ ริโภคโดยเร็ว จึงเห็นควรให้มกี ารปรับปรุงบัญชีราคาในบางส่วนก่อน โดยพิจารณาในส่วนรายการ
ทีเ่ ห็นว่า มีราคาต�ำ่ กว่ามาตรฐานของหน่วยงานอืน่ ๆ เช่น ส�ำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง เป็นต้น และต่อมาหากอัตรามาตรฐาน
ค่าบริการของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับใหม่มีการประกาศใช้จึงจะ        
ได้น�ำมาพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนมาตรฐานราคากลางต่อไป
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ มีมติเห็นชอบให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขบัญชีอตั ราค่ารักษาพยาบาล เป็นผลให้   
มีการออกประกาศคณะกรรมการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ เรือ่ ง มาตรฐานกลางของรายการและจ�ำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายอันจ�ำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้ลงนามในประกาศฯ
ดังกล่าว ซึ่งประกาศฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ มาตรฐานกลางของรายการและจ�ำนวนเงิน                          
ค่ารักษาพยาบาลตามประกาศฯ ทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่ครัง้ นีแ้ บ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการรถพยาบาล
ฉุกเฉิน เพื่อให้การก�ำหนดรายการการรักษาพยาบาล และอัตราค่าบริการมีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งมีความสอดคล้องกับ            
สภาพการณ์ปจั จุบนั และเป็นไปตามกลไกของตลาดทีม่ ตี น้ ทุนเพิม่ ขึน้ โดยมีการปรับราคารายการการรักษาพยาบาล เพือ่ ให้ผปู้ ระสบภัย
สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เพิ่มขึ้น จ�ำนวนทั้งสิ้น 29 รายการ โดยไม่มีการปรับลดราคาลง เช่น ค่าตรวจวินิจฉัยพิเศษทางสมอง
มีการปรับเพิ่มราคาจาก 4,000 บาท เป็น 5,000 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25) ค่าบริการพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล
ส�ำหรับผู้ป่วยในทั่วไปจาก 360 บาท เป็น 500 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 39) หรือแม้กระทั่งค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งก�ำหนดอัตราไว้
ส�ำหรับในเขตจังหวัด เดิมให้เบิกได้ 500 บาทต่อครั้ง นอกเขตจังหวัดเบิกเพิ่มได้กิโลเมตรละ 90 สตางค์ ปรับเพิ่มเป็นระยะทาง               
10 กิโลเมตร แรก สามารถเบิกได้ 1,100 บาท กรณีเกินกว่า 10 กิโลเมตร คิดเพิ่มได้อีกกิโลเมตรละ 10 บาท เป็นต้น  

3

ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย เพื่อให้ระบบประกันภัยมีการด�ำเนินการ และให้
บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม และประชาชนมีความเชื่อมั่น โดยด�ำเนินการดังนี้

การก�ำกับตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ให้ความส�ำคัญกับการท�ำหน้าที่ของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ
เพื่อดูแลให้ผู้บริโภคที่ซื้อกรมธรรม์ได้รับการบริการที่ดี รวมถึงสิทธิประโยชน์ครบถ้วนจากการประกันภัย โดยการจัดท�ำมาตรฐาน
แนวทางการควบคุมคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพือ่ พัฒนาศักยภาพ และสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ตัวแทน/นายหน้า
ประกันภัย ให้มีจรรยาบรรณและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก�ำหนด ซึ่งได้มีการด�ำเนินการดังนี้
1) ประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และผู้แทนจากธนาคารพาณิชย์ จ�ำนวน 19 แห่ง เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการก�ำกับ
และควบคุมคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านธนาคารให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้ ทีผ่ า่ นมา
จากการสุ่มตรวจธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในพื้นที่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ได้รับทราบปัญหาและข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
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ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์บางส่วน รวมถึงมีการก�ำหนดมาตรการทีช่ ว่ ยพัฒนาคุณภาพการก�ำกับและควบคุมคุณภาพ
การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านธนาคารทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมีการประชุมรวม 3 ครัง้ เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2560
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 และวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ส�ำนักงาน คปภ.  
2) พัฒนาการรายงานข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance Incident         
Disclosure : BID) ส�ำนักงาน คปภ. ขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์ให้รายงานเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ผ่านธนาคารทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ มีผลกระทบต่อชือ่ เสียง ภาพลักษณ์ และการปฏิบตั งิ านของธนาคาร เช่น กรณีทเี่ กิดเป็นข่าวและข้อร้องเรียน
ในสือ่ ต่างๆ โดยให้รายงานข้อเท็จจริงในเบือ้ งต้นให้กบั ส�ำนักงาน คปภ. ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วนั เกิดเหตุหรือวันทีท่ ราบเหตุการณ์
และเมื่อธนาคารพาณิชย์รวบรวมข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วให้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้ส�ำนักงาน คปภ. ทราบภายหลัง ซึ่งได้เริ่มให้
รายงานเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
3) พิจารณาแนวทางการจัดท�ำรายงานการประเมินระบบควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคาร (Market
Conduct Annual Statement : MCAS) ซึง่ เป็นแนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ของธนาคาร มีประเด็นส�ำคัญอย่างน้อย 4 ส่วน คือ 1) ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ธนาคารเสนอขาย 2) การวิเคราะห์
กระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ระบบ
การติดตามตรวจสอบเพือ่ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ิ 3) การวิเคราะห์ปญ
ั หา/สาเหตุ ของเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปีทผี่ า่ นมา สถิติ
เรื่องร้องเรียน ประเด็นปัญหาข้อพิพาท หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย  และ 4) แนวทางในการปรับปรุง
ระบบในการควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดให้ธนาคารมีการน�ำเสนอรายงานประเมินระบบควบคุม
คุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคาร (MCAS) ต่อคณะกรรมการบริหารทีเ่ กีย่ วข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดย
จะเริม่ จัดท�ำแบบรายงานการประเมินระบบควบคุมคุณภาพการขายดังกล่าวในปี 2561 และน�ำส่งรายงานดังกล่าวต่อส�ำนักงาน คปภ.
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสินไหมทดแทน
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จดั ท�ำประกาศ คปภ. เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย/สัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีระบบงาน       
การจัดการสินไหม กระบวนการพิจารณาการชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนเป็น
มาตรฐานเดียวกันมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรมแก่ผเู้ อาประกันภัย และท�ำให้จำ� นวนเรือ่ งร้องเรียนหรือข้อพิพาทด้านการประกันภัย     
มีแนวโน้มทีล่ ดลง อันจะส่งผลให้ประชาชนผูเ้ อาประกันภัยมีความเชือ่ มัน่ ต่อธุรกิจประกันภัย โดยประกาศเมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2559
และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งจะเข้าตรวจสอบ ณ ที่ท�ำการของบริษัทประกันภัยให้ครบทุกบริษัทภายใน
ปี 2561 โดยในปี 2559 ได้ตรวจสอบแล้วจ�ำนวน 6 บริษัท และในปี 2560 ได้เข้าตรวจสอบแล้วจ�ำนวน 30 บริษัท  

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชดใช้เงินหรือ
ค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทประกันภัย
1) ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชดใช้เงิน
หรือค่าสินไหมทดแทนให้กบั บริษทั ประกันภัย เพือ่ ให้บริษทั ประกันภัยได้รบั ทราบแนวทางปฏิบตั แิ ละมีความเข้าใจเกีย่ วกับหลักเกณฑ์
วิธีการ และขั้นตอนในการด�ำเนินการตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 และประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้
เงินตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 ที่ถูกต้องและปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ทราบว่า
ประกาศทั้งสองฉบับมีบทลงโทษ โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และถ้าเป็นกรณีการกระท�ำ               
ความผิดต่อเนื่อง ยังมีโทษปรับอีกไม่เกินวันละ 20,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอีกด้วย บริษัทประกันภัยจึงจ�ำเป็นต้องปฏิบัต         ิ
ตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีการประชุมชี้แจงเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร
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ทัง้ นี้ ในการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพือ่ ให้บริษทั ประกันภัยตระหนักถึงประกาศ คปภ.  ทัง้ 2 ฉบับ และส�ำนักงาน คปภ.
ได้เริม่ เข้มงวดการปฏิบตั ติ ามประกาศทัง้ 2 ฉบับ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 พร้อมทัง้ ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
2) ส�ำนักงาน คปภ. บูรณาการโครงการร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนาการปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษทั ประกันวินาศภัยภายใต้โครงการ
“สัมมนาแนวทางการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทด้านการประกันภัยจากผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเรือ่ งร้องเรียน” ใน 4 ภูมภิ าค จ�ำนวน
4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่

1

ครั้งที่

3

ภาคกลาง ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน
2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี
ขอนแก่น แอนด์คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัด
ขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน
2560

ครั้งที่

2

ครั้งที่

4

ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัด
สงขลา เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
ภาคเหนือ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน
2560

3) ส�ำนักงาน คปภ. บูรณาการร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ                
ผู้เอาประกันภัย” เพื่อหารือแนวทางการด�ำเนินการตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน               
ตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 เพื่อให้การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต และการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของบริษัท เป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมต่อประชาชนและผู้เอาประกันภัย เมื่อวันอาทิตย์ที่                
29 ตุลาคม 2560 ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

วางมาตรการป้องกันและเยียวยาด้านการประกันภัยแก่ประชาชนในพื้นที่อีสาน “นครพนมโมเดล”
เลขาธิการ และคณะผู้บริหารส�ำนักงาน คปภ. ได้ลงพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วม เริ่มที่จังหวัด
นครพนม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และน�้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยน�้ำท่วม ผ่านนายสมชาย        
วิทย์ด�ำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อน�ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยน�้ำท่วม ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้เป็น
ประธานการประชุมบูรณาการการท�ำงานเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือภัยน�ำ้ ท่วม ร่วมกับส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครพนม บริษัทประกันภัย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) รวมถึงภาคธุรกิจในจังหวัด ซึง่ จากการประชุมได้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับมาตรการด้านการประกันภัยเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกมาตรการ
ป้องกันส�ำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ถูกน�้ำท่วมเพื่อลดผลกระทบ และส่วนที่สอง มาตรการเยียวยาในพื้นที่ที่ถูกน�้ำท่วมแล้ว เพื่อเร่งเยียวยา        
ผู้ประสบภัยและประสานความร่วมมือด้านข้อมูลการท�ำประกันภัย การส�ำรวจภัย และการประเมินความเสียหาย รวมทั้งรวบรวม
ข้อมูลความเสียหาย และติดตามเร่งรัดให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม พร้อมกับได้เน้นย�้ำ               
ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ที่ถูกน�้ำท่วมเมื่อปี 2554 เพื่อป้องกัน
การเอาเปรียบผู้เอาประกันภัยที่รถยนต์ถูกน�้ำท่วมเสียหาย ในส่วนของเกษตรกร ได้ขอความร่วมมือให้ ธ.ก.ส. เร่งประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ที่ยังไม่ถูกน�้ำท่วมให้รีบท�ำประกันภัยข้าวนาปี เพื่อบริหารความเสี่ยงภัยจากภัยน�้ำท่วม ส่วนพื้นที่                        
นาที่ถูกน�้ำท่วมและได้ท�ำประกันภัยข้าวนาปีไว้แล้วให้เร่งส�ำรวจเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเร่งด่วนต่อไป
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจสิทธิ สามารถเข้าถึงการประกันภัย และเลือกใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยด�ำเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง

ความส�ำคัญของการประกันภัย และใช้ประกันภัยเป็นเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ งให้กบั ชีวติ และทรัพย์สนิ ผ่านการ
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และภาคเอกชน โดยการพัฒนาเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการ และ         
สื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้มีการด�ำเนินการดังนี้

1.1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสิทธิประโยชน์ดา้ นการ
ประกันภัยให้กับประชาชน โดยการจัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ
(1) สถาบันการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา
1. จัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์โฆษณา ระดับอุดมศึกษา ความยาวไม่เกิน 45 วินาที เพือ่ รณรงค์และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนท�ำประกันภัยรถภาคบังคับ โดยมีนสิ ติ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความสนใจส่งผลงานเป็นคลิป
วิดีโอเข้าประกวดเป็นจ�ำนวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
2. ด�ำเนินโครงการยุวชนประกันภัยในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังความรู้และความเข้าใจให้แก่เด็กและเยาวชน         
ตระหนักถึงความส�ำคัญและสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย โดยเฉพาะการประกันชีวิตและการประกันภัยรถภาคบังคับ (หรือ          
การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดและมอบรางวัลยุวชนประกันภัย
ดีเด่นให้กบั โรงเรียน/สถานศึกษา และครูอาจารย์ ทีม่ ผี ลงานการบูรณาการการเรียนการสอนด้านการประกันภัย และให้ทนุ การศึกษา
แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในประเภทละครสั้น เพลง และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน โดยในปี 2559 มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด
จ�ำนวน 620 โรงเรียน และคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานยุวชนประกันภัยดีเด่นชนะเลิศ ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์โฆษณา และผู้ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประจ�ำปี 2560 ชนะเลิศระดับ
ประเทศได้เข้ามารับโล่รางวัล พร้อมกับทุนการศึกษาในพิธมี อบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ในงานวันประกันภัย ประจ�ำปี 2560
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
(2) เครือข่ายภาคประชาชน
1. จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสมาชิกสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่
ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ในงาน “คลินกิ สคบ.” ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค จ�ำนวน 5 ครัง้ ดังนี้ 1) ส�ำนักงาน
เขตพระโขนง 2) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เขตวังทองหลาง 3) คริสตจักรเจริญกรุงไมตรีจิต เขตบางคอแหลม                        
4) วัดหงส์รัตนารามวรวิหาร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่  และ 5) วิทยาลัยทองสุข เขตทวีวัฒนา
2. จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับกลุ่มผู้มีศักยภาพ ประกอบด้วย กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมูบ่ า้ น (อสม.) กลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชนท้องถิน่ เช่น อบต. อบจ. ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น กลุม่ ผูป้ ระกอบการ กลุม่ ครัวเรือนต่างๆ และกลุม่ ประชาชน
ที่มีศักยภาพ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครประกันภัย ให้สามารถน�ำความรู้ด้านการประกันภัยไปเผยแพร่ให้แก่
ประชาชนท้องถิน่ และทีป่ รึกษาให้คำ� แนะน�ำเบือ้ งต้น ช่วยเหลือประชาชนผูท้ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อนในการใช้สทิ ธิประโยชน์จากสัญญา
ประกันภัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนะน�ำส�ำนักงาน คปภ. ให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ โดยในปี 2560 มีผสู้ มัครเข้าเป็นอาสาสมัครประกันภัย
รวมทัง้ สิน้ 8,790 คน
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(3) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1. เข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการส�ำนักงาน คปภ. และกิจกรรมอบรมความรู้ให้แก่ประชาชนเครือข่ายส�ำนักงาน             
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในงาน “สคบ. สัญจร” ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ร้อยเอ็ด ฉะเชิงเทรา และก�ำแพงเพชร
2. เข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการส�ำนักงาน คปภ. ในงาน “มหกรรมการเงิน Money 360 Xpo 2017” ครัง้ ที่ 6 ระหว่าง
วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
3. เข้าร่วมจัดคูหาส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในงาน “พิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การขับเคลื่อนร้านค้า และตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน” ในวันที่ 8 มีนาคม 2560                
ณ ห้องรอยัลจูบลิ ี่ ชัน้ 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานจ�ำนวนประมาณ 3,000 คน
4. เข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการส�ำนักงาน คปภ. และกิจกรรมส่งเสริมความรูด้ า้ นประกันภัย ในงานมหกรรมการลงทุน
ครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2560 และระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน
2560 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
5. เข้าร่วมจัดคูหาส�ำนักงาน คปภ. และกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการเงิ น การลงทุ น และ                
การประกันภัย ในงาน “มหกรรมการเงิน ประจ�ำปี 2560         
(Money Expo 2017)” ภายใต้แนวคิด “Financial Innovation
4.0 นวัตกรรมใหม่การเงิน 4.0” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิด
ความตื่นตัวในธุรกิจ Fin Tech และ Start up เพื่อร่วมพัฒนา
ประเทศไทยไปสู ่ เ ศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล สมบู ร ณ์ แ บบในอนาคต        
จ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
    1) งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 17 (Money Expo Bangkok 2017) ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม
2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
   
2) งานมหกรรมการเงินโคราช (Money Expo KORAT 2017) จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม
2560 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา
6. เข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการส�ำนักงาน คปภ. ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน             
ครั้งที่ 13 (13 Thailand Road Safety Seminar : Invest for Sustainable Road Safety) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560                      
ณ ห้องประชุมไบเทค บางนา นอกจากนั้น ส�ำนักงาน คปภ. ได้เข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2017             
องค์กรแบบอย่างด้านความปลอดภัยทางถนน ที่มีผลการด�ำเนินงานต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุธี มากบุญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล
th
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1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกันภัยและรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1) โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ�ำปี 2560 เนื่องจากในช่วงเทศกาล                     
วันหยุดยาวของทุกๆ ปี พบว่า ประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติมาก ส�ำนักงาน คปภ. ห่วงใย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเห็นความส�ำคัญของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมประกันภัย        
จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ส�ำนักงาน คปภ. เพือ่ สร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ กระตุน้ จิตส�ำนึก
ในการขับขี่ปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมถึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ระบบการประกันภัยให้มากยิง่ ขึน้ อาทิเช่น การประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และการประกันภัย
อุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) “ประกันภัย 100” และ “ประกันภัย 222” กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยส�ำหรับเด็ก
โดยมีบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย จ�ำนวน 7 บริษัท ร่วมมอบหมวกนิรภัยเด็กให้โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จ�ำนวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,200 ใบ และกิจกรรมให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์           
พร้อมเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่องและหลอดไฟฟรี เป็นต้น

2) ส�ำนักงาน คปภ. ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนตามนโยบายรัฐบาลในการ
ลดการสูญเสียจากอุบตั เิ หตุทางถนน และส่งเสริมการท�ำประกันภัยให้มากขึน้ เช่น มาตรการลดเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัย         
ที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในรถยนต์ (CCTV) มาตรการสนับสนุนให้ประชาชนจัดท�ำประกันภัยรถยนต์ตามเอกสารแนบท้าย
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์ (กรมธรรม์เมาไม่ขบั ) เพือ่ รับส่วนลดค่าเบีย้ ประกันภัย มาตรการ “รถชนแล้วถ่ายรูปไว้    
แยกได้ไม่ต้องรอ” รวมถึงจัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 100 บาท
หรือ 222 บาท ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุดถึง 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 5,000 บาท
3) จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยในภูมิภาคในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ เช่น               
ร่วมตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วมป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ข้อมูลและให้คำ� ปรึกษาด้านการประกันภัย ให้ความร่วมมือสนับสนุนแก่หน่วยงานของจังหวัดในพืน้ ทีท่ สี่ ำ� นักงาน คปภ. ตัง้ อยู่ ประสาน
และประชุมเครือข่ายประกันภัยในพื้นที่เฝ้าระวังและสนับสนุนข้อมูลด้านการประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทนให้กับประชาชน
หากมีเหตุหรือความจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับการเยียวยาช่วยเหลือด้านการประกันภัย
			 การจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ด้วยการประกันภัย
“สงกรานต์ปีนี้เดินทางสุขใจ ด้วยการประกันภัย” เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจพลัส
(ประกันภัย 222) ระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2560 ทั้งใน      
ส่วนกลาง ณ สถานีรถไฟกรุงเทพหัวล�ำโพง และสถานีขนส่ง
หมอชิต ในส่วนภูมิภาค ณ สถานีรถไฟในส่วนภูมิภาค 12 แห่ง
และสถานีขนส่งผู้โดยสารในส่วนภูมิภาค 60 แห่ง
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1.3 ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและสมาคมประกันวินาศภัยไทย
จัดท�ำโครงการประกันภัยข้าวนาปีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ส�ำนักงาน
คปภ. ด�ำเนินการจัดอบรมความรูป้ ระกันภัยส�ำหรับการประกันภัยข้าวนาปี (Training for the trainers) พร้อมกับสือ่ สารประชาสัมพันธ์
โครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร
เพือ่ ให้ผทู้ ผี่ า่ นการอบรมน�ำความรูไ้ ปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างถูกต้องและทัว่ ถึงในลักษณะสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้
เกีย่ วกับหลักการประกันภัยข้าวนาปี การบริหารความเสีย่ งด้วยการประกันภัย โดยเฉพาะเงือ่ นไขความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
ข้าวนาปี ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหมทดแทนและหลักการพิจารณาการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต     ิ
กรณีเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ การจัดอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) ส�ำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจ�ำปี 2560”
จ�ำนวน 9 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 2,026 คน มีรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 8  พฤษภาคม  2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์           
ครั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
ครั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมลองบีช ชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
ครั้งที่ 6 จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 7 จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560  ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 8 จังหวัดสกลนคร ในวันที่  18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เอ็ม เจ เดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 9 จังหวัดสงขลา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา
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1.4 จัดงานสัปดาห์ประกันภัย ประจ�ำปี 2560 (Insurance
Expo 2017) ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีประกันภัย เชื่อมต่อ
โอกาสและความท้ า ทาย เพื่ อ อนาคตไทย” (InsurTech            
Connect : Opportunities and Challenges for Thailand
Future)   เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทั้ง  
ภาครัฐและภาคเอกชนได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะท�ำให้
ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งและ
สร้างหลักประกันความมัน่ คงทางเศรษฐกิจให้กบั ตนเอง ครอบครัว
และธุรกิจการค้าการลงทุน รวมทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์      
ผลงานด้ า นประกั น ภั ย ตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ ป ระชาชน           
ทุกภาคส่วนได้รบั ประโยชน์ โดยงานส่วนแรกทีจ่ ดั ขึน้ ในวันที่ 22
กันยายน 2560 เป็น “พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร” (Prime Minister’s Insurance Awards) ซึ่งในปีนี้นายกรัฐมนตรี
ได้มอบหมายให้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ
“โอกาสและความท้าทายของเทคโนโลยีประกันภัยสู่อนาคตประเทศไทย” พร้อมทั้งให้เกียรติมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร
รางวัลผู้ท�ำคุณประโยชน์กับส�ำนักงาน คปภ. และระบบการประกันภัย
ในส่วนทีส่ องเป็นส่วนของ Insurance Expo 2017 มีการน�ำเสนอแนวคิดเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงในเศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั
และเป็นการเชื่อมต่อธุรกิจประกันภัยให้ทันกับยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกับนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย
แบบครบวงจรครัง้ แรกในประเทศไทย รวมทัง้ มีกจิ กรรมทางวิชาการเกีย่ วกับเทคโนโลยีประกันภัยจากคณะวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญชัน้ น�ำ
จากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ส�ำหรับผลของการจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย” ประจ�ำปี 2560 ในครั้งนี้ ประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานจ�ำนวน  
43,431 คน มียอดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยช่วง 3 วันที่จัดงาน รวมทั้งสิ้น 12,665 ฉบับ แบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต จ�ำนวน           
5,253 ฉบับ และกรมธรรม์ประกันวินาศภัย จ�ำนวน 7,412 ฉบับ โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 628 ล้านบาท แบ่งเป็นเบี้ยประกัน
ชีวิต จ�ำนวน 571 ล้านบาท เบี้ยประกันวินาศภัย 57 ล้านบาท ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุดในงาน
สัปดาห์ประกันภัย คือ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ และกรมธรรม์ประกันสุขภาพ               
ตามล�ำดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ประชาชนนิยมซื้อมากที่สุด คือ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุ และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ตามล�ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ ให้ความสนใจและตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการท�ำประกันภัยมากขึน้ โดยปัจจัยทีด่ งึ ดูดประชาชนให้เข้าชมงานในครัง้ นี้ คือ การซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยในราคาถูก
ที่มีส่วนลดสูงสุดถึงร้อยละ 30 และการแสดงนวัตกรรมด้านการประกันภัยใหม่ๆ
1.5 โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน เป็นโครงการน�ำร่องในเชิงรุกที่จะใช้วิธีขับเคลื่อนองค์กร คปภ. ไปสู่ประชาชน โดยมีเป้าหมาย
หลักทีต่ อ้ งการให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของประเทศ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย ตลอดจนเกิดความตระหนักรูถ้ งึ ความจ�ำเป็นและประโยชน์ของการประกันภัย และสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหาร
ความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม พร้อมกันนี้ได้แนะน�ำภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ
ส�ำนักงาน คปภ. รวมถึงช่องทางการเข้าถึงบริการของส�ำนักงาน คปภ. เพือ่ ให้ประชาชนทราบและเกิดความเชือ่ มัน่ ต่อระบบประกันภัย
โดยได้มีการลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย รวมทั้งเยี่ยมชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของ          
ผู้คนในชุมชน เพื่อรับทราบสภาพปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. จะน�ำข้อมูลที่ได้รับของแต่ละชุมชน                
ไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มคี วามสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากยิง่ ขึน้ พร้อมกันนีย้ งั ได้จดั ทีมรับเรือ่ ง
ร้องเรียนและทีมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยในลักษณะ mobile unit ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน อีกทั้งจะสนับสนุนให้
ภาคธุรกิจประกันภัยทัง้ บริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันวินาศภัย ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทีจ่ ะมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาชุมชนของประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ได้มีกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ ที่ชุมชน                  
ตลาดน�้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับคัดเลือก จ�ำนวน 5 ชุมชน
ดังนี้
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ชุมชนบ้านบางพลับ ต�ำบลบางพรม อ�ำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ชุมชนบางหลวง อ�ำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ชุมชนวัดจ�ำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  
ชุมชนบ้านต้นตาล อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ชุมชนไทยพวน อ�ำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก   

ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง
ได้ด�ำเนินการดังนี้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงและความต้องการของประชาชนที่ทันต่อ
สถานการณ์ ส�ำนักงาน คปภ. จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�ำหรับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มี        
รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสที่มีความต้องการความคุ้มครองจากการประกันภัย ทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมอีกทางหนึ่ง
จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ ดังนี้

1) การประกันภัยส�ำหรับรายย่อย (Micro insurance) ส�ำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
กรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง สามารถเข้าถึงระบบ
ประกันภัยได้อย่างทัว่ ถึง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั ครอบครัวหรือคนทีอ่ ยูข่ า้ งหลัง รวมทัง้ ส่งเสริมให้การประกันภัยมีสว่ น
ช่วยเหลือประชาชนและสังคมมากขึน้ ลักษณะส�ำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย คือ เบีย้ ประกันภัยไม่สงู ความคุม้ ครองเป็น
แบบง่าย ไม่ซับซ้อนและมีจ�ำนวนเงินคุ้มครองไม่สูงมาก กรมธรรม์ประกันภัยเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย การจ่ายเบี้ยประกันภัยตาม
ลักษณะของรายได้ (รายวัน/รายเดือน/รายปี) ขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก มีเงื่อนไขข้อยกเว้นน้อยที่สุด
ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวติ ไทย และ
สมาคมประกั น วิ น าศภั ย ไทย ได้ มี น โยบายในการส่ ง เสริ ม            
การประกันภัยส�ำหรับ รายย่อย (ไมโคร  อินชัวรันส์) ตามโครงการ
“ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” ซึ่งได้
ด�ำเนินการโครงการครัง้ แรก โดยเริม่ เปิดขายในช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2559 ซึ่งในปีนี้ ได้มีกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์) ประเภทใหม่เพิ่มขึ้น โดยคุ้มครองอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์แบบพิเศษ เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันภัย
อุ บั ติ เ หตุ ส งกรานต์ สุ ข ใจ พลั ส ” หรื อ “ประกั น ภั ย 222”                  
ที่ส�ำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาขึ้นใหม่ คุ้มครองกรณีเสียชีวิต           
สูญเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุให้ความคุม้ ครองสูงสุด 100,000 บาท
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กรณีการถูกฆาตกรรม ลอบท�ำร้ายร่างกายและ/หรือขณะขับขีห่ รือโดยสารรถจักรยานยนต์ให้ความคุม้ ครองสูงสุด 50,000 บาท พร้อม
เพิม่ ความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั เิ หตุไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี ด้วยเบีย้ ประกันภัยเพียง 222 บาท

2) ลดเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจร้อยละ 5 - 10 ให้กับรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสองของโลก และ
กรุงเทพมหานครยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก สาเหตุส�ำคัญประการหนึ่งเกิดจากการขาดวินัย
จราจร และไม่เคารพกฎหมายของผู้ขับขี่ ซึ่งการสร้างวินัยจราจร นอกจากเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจแล้ว การให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่ง ท�ำให้หลายภาคส่วนมีข้อเสนอแนะว่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถมีส่วนส�ำคัญ       
ในการตรวจสอบวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นหลักฐานส�ำคัญในการยืนยันถึงการกระท�ำความผิด ซึ่งนอกจากจะ           
ช่วยให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่กล้าฝ่าฝืนกฎจราจรแล้ว ยังช่วยป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย  
ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้หารือกับฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ภาคธุรกิจประกันภัย โดยมีขอ้ สรุปว่าเห็นควรใช้มาตรการด้านประกันภัย
ช่วยจูงใจให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ในรถยนต์มากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่ประชาชน และช่วยลดอุบัติเหตุ        
บนท้องถนนลงได้ นอกจากนี้ หลักฐานการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกได้โดยกล้องติดรถยนต์ ยังสามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่า
สินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้มีค�ำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ ส�ำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้ง
กล้อง CCTV ได้รับส่วนลดจากเบี้ยประกันภัยส�ำหรับการท�ำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ        
ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยผูเ้ อาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตัง้ ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ทีต่ ดิ ตัง้ กับรถยนต์คนั ทีเ่ อาประกันภัยในเวลาท�ำสัญญาประกันภัย และต้องติดตัง้ ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย

3) มาตรการห้ามแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
จากสถิติข้อมูลพบว่า สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่พบอันดับต้นๆ คือ การเมาแล้วขับ เนื่องจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ท�ำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง ซึ่งที่ผ่านมาส�ำนักงาน คปภ. ประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน อาทิ
เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิเมาไม่ขับ คณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนน
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ฯลฯ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางและมาตรการต่างๆ เพื่อลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน แต่ผลลัพธ์ที่ได้ ยังไม่สามารถลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มากนัก จึงจ�ำเป็นต้องหามาตรการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง และหนึ่งในกลไกส�ำคัญคือการใช้มาตรการทางด้านประกันภัยอย่างเต็มศักยภาพเพื่อ
ช่วยลดอุบัติเหตุ
จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ ทัง้ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทัง้ รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เกีย่ วกับข้อดี ข้อเสีย อย่างรอบคอบ
แล้ว ส�ำนักงาน คปภ. เห็นว่า การปรับแก้ขอ้ ยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เรื่องลดปริมาณแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบกก�ำหนด จะเป็นผลดีต่อประชาชนมากกว่า โดยจะเป็นมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการรณรงค์เมาไม่ขับและช่วย
สนับสนุนความปลอดภัยทางถนน ตามแผนการปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน อันจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ              
บนท้องถนนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนัน้ ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้ออกค�ำสัง่ นายทะเบียนที่ 11/2560 เรือ่ ง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์
ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย โดยสาระส�ำคัญของค�ำสั่งนายทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ขับขี่รถเอาประกันภัย
ภาคสมัครใจ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินจากกรมธรรม์ แต่ในส่วนของผู้ประสบภัยหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากรถคันที่เอาประกันภัยดังกล่าวยังคง
ได้รับความคุ้มครอง บริษัทประกันภัยของรถคันที่เอาประกันภัยที่เป็นฝ่ายผิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคคลภายนอก          
ที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยจะไปเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้จ่ายไปคืนจากผู้ขับขี่ที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อไป ซึ่งค�ำสั่งนี้ มีผลใช้บังคับส�ำหรับการท�ำสัญญาประกันภัยกับบริษัท
ประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ส�ำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัยได้มีระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และให้บริษัทประกันภัยได้มีเวลาเตรียมความพร้อมในการปรับแก้เอกสาร               

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รายงานประจำ�ปี 2560

47

ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย ตลอดจนความพร้อมด้านข้อมูลที่จะต้องแจ้งให้ผู้เอา              
ประกันภัยทราบ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนปริมาณแอลกอฮอล์
ดังกล่าว ไม่กระทบต่อความคุ้มครองของการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

4) การประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
ส�ำนักงาน คปภ. มีนโยบายส่งเสริมให้บริษทั ประกันภัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีจ่ ะช่วยรองรับความเสีย่ งจากการจูโ่ จม
หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือเรียกว่า การประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อ   
ความเสียหายทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตสินค้า ผู้ให้บริการประเภทต่างๆ        
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินซึ่งมีความเสี่ยงภัยในระดับสูง โดยจะให้ความคุ้มครองทั้งในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้เอา
ประกันภัย (First Party) และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Party) ซึ่งเกิดขึ้นกับข้อมูลของลูกค้าสูญหายหรือถูกโจรกรรมไป
นอกจากนี้ จากสถานการณ์การระบาดมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry และ Petwrap ได้ส่งผลกระทบกับประเทศต่างๆ   
ในวงกว้าง ส�ำนักงาน คปภ. ได้กำ� หนดมาตรการรับมือภัยคุกคามในสองระดับ คือ ในระดับขององค์กร เบือ้ งต้นได้จดั ท�ำแนวทางปฏิบตั ิ
ในการป้องกันมัลแวร์ภายในองค์กรและสัง่ การให้ ส�ำนักงาน คปภ. ทัว่ ประเทศ ด�ำเนินการตามแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวอย่างเคร่งครัด และ
เพือ่ เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ทอี่ าจเจาะเข้ามาในระบบของส�ำนักงาน คปภ. ระดับทีส่ องเป็นมาตรการ
ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ส�ำนักงาน คปภ. ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ประสานไปยังสมาคมประกัน
ชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งเวียนบริษัทสมาชิกให้เฝ้าระวัง และเตรียมการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกัน             
การรับมือกับภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ สือ่ สารให้พนักงานและประชาชนทราบแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเหมาะสม
และขอให้รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังต่อส�ำนักงาน คปภ. เป็นระยะๆ

5) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส�ำหรับผู้โดยสารแพ
ส�ำนักงาน คปภ. ได้เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส�ำหรับผู้โดยสารแพเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเป็น
กรมธรรม์ภาคสมัครใจเพือ่ ให้ความคุม้ ครองอุบตั เิ หตุจากการใช้แพ โดยจะคุม้ ครองผูโ้ ดยสารซึง่ เป็นนักท่องเทีย่ วให้ได้รบั ความคุม้ ครอง
ในขณะทีอ่ ยูบ่ นหรือในแพ รวมทัง้ ผูท้ กี่ ำ� ลังขึน้ หรือลงแพ เว้นผูค้ วบคุมแพ กรณีเสียชีวติ การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตา หรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง 100,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาล หากเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน         
เบี้ยประกันภัยอยู่ช่วงระหว่าง 100 - 150 บาทต่อคน ทั้งนี้ สามารถซื้อความคุ้มครองให้รวมถึงผู้ควบคุมแพเพิ่มเติมได้

6) กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า
ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับกรมเจ้าท่า และสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้อนุมัติ
“กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
เจ้าของเรือที่ขอรับใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า ได้มีการท�ำประกันภัยเพื่อ
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการใช้เจ็ตสกี โดยแบ่ง
ความคุ้มครองออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกความเสียหายต่อผู้ใช้เรือ กรณีสูญเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงการสูญเสียมือ
หรือเท้า หรือตา หรือสูญเสียสมรรถภาพในการใช้มือ หรือเท้า หรือตาทั้งสองข้าง ได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาทต่อคน และ            
ในกรณีสูญเสียมือ หรือเท้า หรือตา หรือสูญเสียสมรรถภาพในการใช้มือ หรือเท้า หรือตาข้างเดียว ได้รับความคุ้มครอง 30,000 บาท
ต่อคน โดยจะได้รบั ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั เิ หตุ ตามทีจ่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน ส่วนทีส่ องความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาล ได้รับความ
คุ้มครองตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ได้รับความคุ้มครองตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
25,000 บาทต่อครัง้ ซึง่ การจัดท�ำกรมธรรม์ฯ นี้ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั นักท่องเทีย่ วและประชาชนว่าในกรณีทไี่ ด้รบั อุบตั เิ หตุ
จากเจ็ตสกี จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างครบถ้วน อีกทั้งจะช่วยเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
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7) กรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับผู้ขอวีซ่าประเภท Long Stay
ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย หารือการจัดกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับผู้ขอวีซ่าประเภท Long
Stay เพือ่ รองรับนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี และจัดท�ำหลักเกณฑ์สำ� หรับกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับผูข้ อวีซา่ ประเภท Long Stay
พร้อมทั้งกระบวนการท�ำงานที่เกี่ยวข้อง และเข้าประชุมการด�ำเนินงาน เพื่อรองรับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาต
ให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส�ำหรับผู้ที่ประสงค์เข้ามาพ�ำนักระยะยาว เมื่อวันที่ 6 และ 12
กรกฎาคม 2560

8) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
วัตถุอันตราย (ร.ย.ต.)
ส�ำนักงาน คปภ. ได้รว่ มกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการจัดท�ำเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุม้ ครองความ
รับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตราย (ใช้ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์) เพื่อรองรับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งก�ำหนดให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งวัตถุอันตรายต้องจัดท�ำประกันความเสียหายที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่ท�ำการขนส่งซึ่งประกอบไปด้วย
1) การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่มีความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ไม่น้อยกว่า           
สองล้านบาทส�ำหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง
3) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเป็นผลมาจากอุบตั เิ หตุทำ� ให้เกิดการรัว่ ไหล การระเบิด หรือการติดไฟของ
วัตถุอันตรายที่ท�ำการขนส่งทุกกรณี ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการขจัดเคลื่อนย้าย บ�ำบัด บรรเทาความเสียหาย รวมทั้งการฟื้นฟูให้กลับสู่
สภาพเดิม หรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิม ซึ่งรวมถึงความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์สินของ
แผ่นดิน หรือทรัพย์ไม่มีเจ้าของ โดยมีจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าห้าล้านบาทส�ำหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง
โดยก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นช่วง ขั้นต�่ำ  - ขั้นสูง (ตั้งแต่ร้อยละ 0.1 - 1.0 ของจ�ำนวนเงินเอาประกันภัย            
ซึ่งเท่ากับเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท)

3

ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน โดยได้ด�ำเนินการดังนี้

ส�ำนักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก
กรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การชดใช้เงินและค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังได้ลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และเผยแพร่
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวติ โดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ จะช่วยท�ำให้ประชาชนเข้าถึงประกันภัย
มากขึ้น และนอกจากนี้ บริษัทเล็กๆ ที่ไม่มีช่องทางการจ�ำหน่าย ก็สามารถเข้าถึงประชาชนได้ ท�ำให้เกิดกลไกตลาดและการแข่งขัน
มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน
เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัตสูง โดยด�ำเนินการผ่าน
กลยุทธ์ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1

เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยผ่อนคลายกรอบการ

ก�ำกับราคาและผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มคี วามยืดหยุน่ และอิงกลไกตลาดมากขึน้ (Detariffication) เพือ่ ให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และธุรกิจประกันภัยมีความสามารถในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ตามความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยด�ำเนินการดังนี้

การวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดท�ำแผนการผ่อนคลายการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยต่างๆ โดย                   
ในขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ส�ำหรับการประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ และส่งเสริม
ให้มีการจัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยแบบมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทน�ำไปปรับใช้ โดยได้ด�ำเนินการดังนี้
1. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง อยูร่ ะหว่างการหารือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการก�ำหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย
เฉพาะขัน้ สูง ส�ำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยการขนส่งสินค้าภายใน
ประเทศ
2. การประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลและการประกันภัยสุขภาพ ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล และอัตรา
เบี้ยประกันภัยแบบอัตโนมัติ (File & Use) กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (File & Use) และกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุส�ำหรับธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตามที่ได้หารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนออกค�ำสั่งนายทะเบียนเพื่อประกาศใช้ต่อไป
3. การประกันอัคคีภัยและการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) มีการพิจารณาปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย          
ซึ่งต่อมาเลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียนได้ออกค�ำสั่งนายทะเบียน 3 ฉบับ ลงวันที่ 10 เมษายน 2560   ได้แก่ ค�ำสั่ง                    
นายทะเบียนที่ 14/2560 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัย ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ค�ำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2560 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ส�ำหรับที่อยู่
อาศัย และค�ำสั่งนายทะเบียนที่ 16/2560 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย การประกัน
ภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินส�ำหรับการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามค�ำสั่งนายทะเบียนข้างต้นแบ่งออกเป็น  2 ส่วน คือ
		(1) การประกันอัคคีภยั ส�ำหรับอุตสาหกรรม (นอกเหนือจากทีอ่ ยูอ่ าศัย) กรณีจำ� นวนเงินเอาประกันภัยต�ำ่ กว่า 50 ล้านบาท
จะมีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยร้อยละ 10 ทุกลักษณะภัย และกรณีจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป        
ไม่มีการก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต�่ำ โดยก�ำหนดเฉพาะอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นสูงที่ร้อยละ 2.375 เท่านั้น
(2) การประกันอัคคีภัยส�ำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งมีจ�ำนวนกรมธรรม์ประกันภัยมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มลักษณะภัยอื่น        
รวมถึงเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้เอาประกันภัยจ�ำนวนมาก และมีความเสียหายที่เกิดขึ้นในอัตราส่วนที่ต�่ำ  โดยเห็นได้จากในปี 2558  
ได้มกี ารขยายความคุม้ ครองภัยธรรมชาติสำ� หรับการประกันอัคคีภยั ทีอ่ ยูอ่ าศัย จ�ำนวน 4 ภัย ได้แก่ ภัยน�ำ้ ท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว
และภัยลูกเห็บ ในวงเงินจ�ำกัดความรับผิดไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราค่าสินไหมทดแทนสูงขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น         
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการท�ำประกันอัคคีภัยส�ำหรับที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย
ส�ำหรับที่อยู่อาศัยลงร้อยละ 15 โดยการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด อยู่ระหว่างปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบบมาตรฐาน ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย
ส�ำหรับเงิน กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ และกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม และจัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัย Contract Work
Insurance ฉบับภาษาไทยแบบมาตรฐานและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัย
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การปรับปรุงตารางมรณะไทย
ในช่วงทีผ่ า่ นมา บริษทั ประกันชีวติ และภาคธุรกิจได้ใช้อตั รามรณะตามตารางมรณะไทย 2551 ซึง่ เป็นข้อมูลสถิตกิ ารรับประกันภัย
ระหว่างปี 2547 - 2551 ในการค�ำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยและมูลค่าต่างๆ ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ
เนื่องจากตารางมรณะไทย 2551 มีความล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้รวบรวมสถิติ
การรับประกันชีวิตมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงตารางมรณะไทย รวมถึงได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจประกันภัย
พร้อมกับประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงตารางมรณะไทยร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยและบริษัท Munich Re ซึ่งเป็นบริษัท       
ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถิติ โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายทะเบียนได้ลงนามในค�ำสั่งนายทะเบียนที่ 57/2560          
เรื่อง ให้ใช้ตารางมรณะไทยปี 2560 โดยตารางมรณะใหม่นี้มีผลบังคับใช้ส�ำหรับอัตราเบี้ยประกันภัยของแบบประกันชีวิตที่ยื่นขอรับ
ความเห็นชอบตัง้ แต่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป จากการปรับปรุงตารางมรณะใหม่นจี้ ะท�ำให้ประชาชนสามารถซือ้ กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตทั้งประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรมในอัตราที่ถูกลง ประหยัดค่าเบี้ยประกันชีวิตได้สูงสุดถึงร้อยละ 35 ท�ำให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อประกันชีวิต

พัฒนาการก�ำกับและกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และลดอุปสรรคและความล่าช้าในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยส�ำนักงาน คปภ. ได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศด้านการขอรับความเห็นชอบอัตราเบีย้ ประกันภัย
และแบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อรองรับปริมาณการขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย           
ทีม่ ากขึน้ โดยพัฒนาระบบให้รองรับการขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยทัง้ แบบอัตโนมัติ (File & Use) และ
แบบปกติ อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบให้ครอบคลุมถึงระบบการจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการให้
ความเห็นชอบแบบครบวงจร ดังนี้
1) ระบบการยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับการประกันชีวิต (Insurance    
System for Electronic Rate and Form Filing : I-SERFF) อยู่ระหว่างการทดสอบระบบจริงกับบริษัทประกันชีวิต และปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดท�ำร่างประกาศนายทะเบียนฯ และประกาศหลักเกณฑ์         
เพิ่มเติมส�ำหรับการให้ความเห็นชอบแบบอัตโนมัติ ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยจะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ส�ำนักงาน คปภ.
พิจารณา

2

2) ระบบการยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับการประกันวินาศภัย (Insurance
System for Electronic Rate and Form Filing: I-SERFF II) ได้จัดท�ำระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้มีการจัดอบรมการใช้งาน
ให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยขณะนี้บริษัทได้น�ำส่งข้อมูลกรมธรรม์
ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบเข้าสู่ฐานข้อมูล ควบคู่กับระบบเดิมต่อไป

3

ส่งเสริมการเชือ่ มโยงตลาดประกันภัยในภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ ให้ธรุ กิจประกันภัยไทย มีบทบาทต่อการ

รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสามารถพร้อมรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และ             
เป็นศูนย์กลางการประกันภัยที่ส�ำคัญในภูมิภาคอาเซียน โดยด�ำเนินการดังนี้

1) ประชุมหารือร่วมกับ Mr. Phung Ngoc Khanh,
Director General (Insurance Commissioner), Insurance
Supervisory Authority (ISA), กระทรวงการเงินของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมประกั น ภั ย ระหว่ า งหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ
ประกันภัยของทัง้ สองประเทศและแลกเปลีย่ นความเห็นด้านการ
พัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกัน รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทางการจัดท�ำ
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บันทึกความเข้าใจ (MoU) ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารือเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยของไทย ขยายการ
ลงทุนในเวียดนามมากขึ้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2) ประชุ ม ร่ ว มกั บ Dr. Sonephet Inthavong,            
Deputy Director General, State Owned Enterprises
Management and Insurance Department (SOEMID),
Ministry of Finance (รองอธิบดีกรมการประกันภัย) พร้อมด้วย
คณะเจ้าหน้าที่ SOEMID และบริษทั ประกันภัยของไทยทีไ่ ปลงทุน
ใน สปป. ลาว เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการ
ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ระหว่างสองหน่วยงานในอนาคต และ
การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัยของทั้งสองประเทศ และแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็น ประสบการณ์ทางด้านประกันภัย เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้ธรุ กิจประกันภัยไทยทีม่ คี วามเข้มแข็ง สามารถขยายการลงทุน
ใน สปป. ลาว ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
3) เข้าพบหารือกับ Ms. Thipphakone Chanthavongsa,
Vice Minister กระทรวงการเงิน สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ หารือเกีย่ วกับความร่วมมือในการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งระหว่างส�ำนักงาน คปภ. และกระทรวง
การเงิน โดยมีประเด็นต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การขับเคลือ่ นภารกิจ
ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสองหน่วยงาน การสนับสนุน        
การฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงการเงิน         
เพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้กบั ประเทศของตนเองอย่างเหมาะสม และ
ความร่วมมือในการแลกเปลีย่ นข้อมูลทางด้านประกันภัย ในวันที่
15 มีนาคม 2560 ณ กระทรวงการเงิน นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
4) เข้าพบ Ms. Khamphay Vithasay, Director         
General, State Owned Enterprises Management and
Insurance Department (SOEMID) เพื่อหารือในประเด็น            
ทีเ่ กีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน SOEMID ทางด้าน
วิชาการ การสร้างระบบที่ดีในการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย  
การส่งเจ้าหน้าที่จากส�ำนักงาน คปภ. ไปบรรยายให้ความรู         ้
ด้านการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้แก่ SOEMID กระทรวง  
การเงิน สปป. ลาว และการส่งเจ้าหน้าทีจ่ าก SOEMID กระทรวง
การเงิน สปป. ลาว มาอบรม ณ ส�ำนักงาน คปภ. ในวันที่ 15
มีนาคม 2560 ณ กระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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5) ประชุมหารือร่วมกับ Dr. Mey Vann, Director
General, General Department of Financial Industry
กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศกัมพูชา เพื่อเจรจาและ
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อสร้างความร่วมมือในการ
ก�ำกับดูแลด้านการประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ           
จะช่วยให้มกี ารแลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดเห็น และแนวทางการ
ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย รวมถึงการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับช่อง
ทางการขายประกันภัยผ่านธนาคาร เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
6) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ Dr. Mey
Vann, Director General, General Department of               
Financial Industry กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งเป็น
หน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย โดยมี H.E. Madam
Nguon Sokha รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและ       
การเงิน ประเทศกัมพูชา ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนาม
MoU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและ       
เสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการก�ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยระหว่างหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของ         
ทัง้ สองประเทศ รวมทัง้ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ แลกเปลีย่ น
ข้อมูลทางด้านประกันภัยตามกรอบของกฎหมาย เพือ่ ส่งเสริมให้
ตลาดประกันภัยมีความมัน่ คง อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
ของทัง้ สองประเทศ เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา
7) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) ประเทศบรูไน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยระหว่าง
หน่วยงานของทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
8) การประชุ ม หารื อ ระหว่ า งส� ำ นั ก งาน คปภ. กั บ             
Mr. Zaw Naing, Director General, Financial Regulatory
Department สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการก�ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย และการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยระหว่าง       
หน่วยงานของทั้งสองประเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น       
ด้านการพัฒนาธุรกิจประกันภัยร่วมกัน นอกจากนี้ มีการหารือ
ถึงแนวทางการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกัน เพื่อ        
ขับเคลื่อนความร่วมมือในการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความ         
คิดเห็น ประสบการณ์ การช่วยเหลือทางด้านวิชาการ ในวันที           ่
11 ธันวาคม 2560 ณ Ministry of Planning and Finance  
กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
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9)   ลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (MoU) ร่ ว มกั บ                 
Mr. Muhammad Bin Inbrahim ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่ง
ประเทศมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia : BNM) เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ       
ทางด้านวิชาการ และแลกเปลีย่ นข้อมูลทางด้านประกันภัยทีเ่ ป็น
ประโยชน์ในการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยระหว่างกัน รวมถึง
จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับ
บุคลากรประกันภัย ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
1) เลขาธิการ คปภ. และคณะได้เข้าประชุมหารือกับ Mr. Kazumasa Fukada, Managing Director of the General
Insurance Association of Japan (GIAJ) และ Mr. Momoru Otsubo, General Manager พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสมาคม
ประกันวินาศภัยประเทศญี่ปุ่น ในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านประกันภัยในอนาคต ซึ่งนับเป็นความร่วมมือ
ระหว่างส�ำนักงาน คปภ. และ GIAJ ประเทศญีป่ นุ่ ในการแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นทางด้านการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ส�ำนักงาน คปภ.
2) ส�ำนักงาน คปภ. เป็นเจ้าภาพจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบันวิจัยและการฝึกอบรมด้านการประกันภัย                 
แห่งอาเซียน The ASEAN Insurance Training and Research Institute หรือ AITRI ภายใต้หัวข้อ เรื่อง Risk Based Capital
Framework for Insurers โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง ข้อก�ำหนด
ความเพียงพอของการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง บทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยและความสัมพันธ์ต่อการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงจาก
วิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลในการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน ประกอบด้วย ผู้แทน
จากหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย อาทิ กัมพูชา เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย เคนยา สปป. ลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน คปภ. ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

3) เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม NAIC-OECD-OIC Joint Roundtable on Insurance and               
Retirement Saving in Asia เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย
การพัฒนาการก�ำกับดูแลด้านความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย การเข้าถึงบริการด้านประกันภัยและ         
การพัฒนาตลาดประกันภัย การออกแบบผลิตภัณฑ์การออมเงินเพื่อวัยเกษียณ (Retirement saving) เทคโนโลยีทางการเงินในด้าน
ประกันภัย (FinTech in insurance) รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในงานเดียวกันเลขาธิการ คปภ. ได้ให้เกียรติเป็นประธาน       
คณะผู้อภิปรายกลุ่ม ในหัวข้อการพัฒนาตลาดประกันภัยและการเข้าถึงบริการด้านประกันภัยของประชาชน ระหว่างวันที่ 20 - 21
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กันยายน 2560 ณ โรงแรม Park Hyatt กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมในครัง้ นี้ ส�ำนักงาน คปภ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD) และ National Association of Insurance Commissioners (NAIC)
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ กว่า 90 ราย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ผู้แทนจากภาคธุรกิจประกันภัย
ของประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ตุรกี จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ศรีลังกา ปาปัวนิวกินี เกาหลีใต้
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา สปป. ลาว และมาเลเซีย เป็นต้น รวมถึงมีผู้แทนจากหน่วยงานของประเทศไทย      
เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัท
ประกันภัยต่างๆ
4) เลขาธิการ คปภ. และคณะผู้แทนส�ำนักงาน คปภ. ได้เข้าพบและร่วมประชุมหารือกับ Mr. Mori Nabuchika,                       
Commissioner (Financial Service Authority, Japan : FSA) และผู้บริหารระดับสูงของ FSA ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยของประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ขับเคลือ่ นความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจทีเ่ คยท�ำร่วมกัน โดยประเด็นส�ำคัญทีม่ กี ารหารือ ได้แก่
แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคอินชัวร์เทค แนวทางการจัดการเกีย่ วกับปัญหาการจูโ่ จม
ทางไซเบอร์ แนวปฏิบัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์ ปัญหาการก�ำกับดูแลการขายประกันผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
5) เลขาธิการ คปภ. และคณะผูบ้ ริหาร ได้เข้าร่วมประชุม
กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานก�ำกับดูแลประกันภัยของ
ประเทศสิงคโปร์ หรือ Monetary Authority of Singapore
(MAS) เพื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ด้านการประกันภัย กฎระเบียบในการก�ำกับดูแลการประกันภัย
อิเล็กทรอนิกส์ การให้ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวกับ
ดิจิทัล การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และ IT Audit         
รวมถึงนวัตกรรมการประกันภัยดิจิทัลผ่านทาง Regulatory
Sandbox เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์
6) เลขาธิการ คปภ. และคณะผู้แทนส�ำนักงาน คปภ. ได้เข้าหารือกับ Mr. John Leung, CEO ของ Insurance Authority
of  Hong Kong SAR, the People’s Republic of China (IA) ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ำกับภาคประกันภัย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงผลการประเมิน
ภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program : FSAP) และแนวทางการก�ำกับดูแลเชิงมหภาคของฮ่องกง ซึ่งประเมิน
เสร็จสิ้นไปแล้วในปี 2557 ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
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7) เลขาธิการ คปภ. และคณะผู้แทนส�ำนักงาน คปภ. เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านประกันภัย ครั้งที่ 3 (The
3 China-ASEAN Summit Forum on Insurance Cooperation and Development) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการประกันภัย
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Insurance Regulatory Commission หรือ CIRC) โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ              
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนะในการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันความรุดหน้าของเทคโนโลยีและภูมิทัศน์ทางธุรกิจ
ประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกระแสโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานก�ำกับธุรกิจประกันภัยจากภูมิภาคเอเชียและ
อาเซียน รวม 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไทย พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สปป.ลาว บังกลาเทศ และศรีลังกา                  
ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2560 ณ นครหนานหนิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
rd

8) เลขาธิการ คปภ. และคณะผู้แทนส�ำนักงาน คปภ. ได้
เข้าร่วมการประชุมประจ�ำปีสมาคมผู้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
นานาชาติ ครั้งที่ 24 (24th IAIS Annual Conference) ระหว่าง
วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย โดยมีสมาคมหน่วยงานก�ำกับธุรกิจประกันภัยนานาชาติ
(International Association of Insurance Supervisors :
IAIS) เป็นเจ้าภาพร่วมกับธนาคารกลางแห่งประเทศมาเลเซีย
(Bank Negara Malaysia : BNM) ซึ่งถือเป็นครั้งส�ำคัญที่ IAIS
เลือกจัดประชุมในภูมภิ าคเอเซียน โดยการประชุมมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นด้านมาตรฐาน
การก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และทราบความคืบหน้าการ
ด�ำเนินการต่างๆ ของสมาคมฯ ซึ่งผลสรุปการประชุมที่ส�ำคัญคือ การให้ความเห็นชอบมาตรฐานการก�ำกับดูแลธุรกิจระดับสากล
(Insurance Core Principles) ที่มีการปรับปรุงให้เข้มข้นขึ้นในหลายด้าน ได้แก่ การประกันภัยต่อ และการก�ำกับดูแลพฤติกรรม
ตลาด (Market conduct) รวมถึงมีประเด็นการหารือด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนามาตรฐานการก�ำกับดูแล การส่งเสริมความรู้ด้านการ
เงินแก่ผู้บริโภค การส่งเสริมการเข้าถึงด้านการประกันภัย และการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคประกันภัย เป็นต้น
9) เลขาธิการ คปภ. และคณะผู้แทนส�ำนักงาน คปภ. ได้รับเชิญจาก Governor Choe Heungsik ผู้ว่าการ Financial         
Services Supervision (FSS) หน่วยงานก�ำกับดูแลภาคการเงินของประเทศเกาหลี เพื่อประชุมร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือในการ
ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และเข้าร่วมสัมมนา “International Fintech Seminar : Fintech Landscape and Supervisory
Challenges” ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งหน่วยงานภาคก�ำกับและภาคเอกชน ท�ำให้ได้รับข้อมูลและ            
ความคิดเห็นเชิงลึกจากหน่วยงานก�ำกับภาคการเงิน ภาคธุรกิจ และสถาบันการศึกษาของประเทศต่างๆ ซึ่งต่างแสดงความเห็นอย่าง
หลากหลายเกี่ยวกับแนวทางการก�ำกับดูแล FinTech ในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโซล ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
เพื่อให้ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยผ่านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1

พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้ระบบประกันภัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
อย่างเพียงพอในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย โดยด�ำเนินการ ดังนี้

การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรส�ำหรับบุคลากรประกันภัยทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย
หลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. หลั ก สู ต รวิ ท ยาการประกั น ภั ย ระดั บ สู ง (วปส.)
(Thailand Insurance Leadership Program)
เพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงของภาคธุรกิจประกันภัย และ
ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีวิสัยทัศน์
ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง        
การเป็นผู้น�ำที่มีคุณธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหาร
จัดการเชิงสร้างสรรค์ น�ำองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ โดยสอดคล้อง
กับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของโลก รวมทัง้ เป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รียนให้ประสานงานได้อย่างสอดคล้อง และพัฒนาการประกันภัย ให้เข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2560
ได้มพี ธิ เี ปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร วปส. รุน่ ที่ 7 ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ซึง่ มีนกั ศึกษาจ�ำนวน 98 คน เมือ่ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
โดย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายภาครัฐกับบทบาทประกันภัย      
ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ”
กิจกรรมการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. กิจกรรมการบรรยายและการเสวนา
การบรรยาย การเสวนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้ารับการ
อบรมในชั้นเรียน โดยหลักสูตรจะเน้นให้มีส่วนร่วมในการซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบ่งออกเป็น 8 หมวด คือ
หมวดที่ 1 : ประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงรุกในระดับประเทศและในเวทีระหว่างประเทศ
หมวดที่ 2 : นโยบายการเงิน การลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและโอกาสของธุรกิจไทยในอาเซียน
หมวดที่ 3 : ยกระดับการประกันวินาศภัยไทยสู่การขับเคลื่อนภารกิจเพื่อชาติ
หมวดที่ 4 : นวัตกรรมประกันภัยในยุคดิจิทัล
หมวดที่ 5 : ความท้าทายของอุตสาหกรรมประกันชีวิตกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
หมวดที่ 6 : การสร้างกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ผู้น�ำยุคดิจิทัล
หมวดที่ 7 : การสร้างบรรษัทภิบาลกับการด�ำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
หมวดที่ 8 : ประเด็นร่วมสมัย
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2. กิจกรรมวิชาการ การจัดท�ำรายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project)
หลักสูตรได้กำ� หนดให้นกั ศึกษาจัดท�ำรายงานการศึกษากลุม่ ในข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย
ด้านความเสี่ยงทางการเงิน โดยแบ่งแนวคิดออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
			 กลุ่ม 1 “การใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับภาครัฐอย่างยั่งยืน”
			 กลุ่ม 2 “การป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลของธุรกิจประกันภัย”
			    กลุ่ม 3 “บทบาทของธุรกิจประกันภัยในการส่งเสริมสนับสนุน/การแก้ไขปัญหา/การเยียวยาเศรษฐกิจของประเทศ”
			    กลุ่ม 4 “โอกาสและความท้าทายของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตส�ำหรับสังคมผู้สูงอายุ”
			 กลุ่ม 5 “การประกันภัยในยุค Digital Disruption”
			    กลุ่ม 6 “โอกาสและความเชื่อมโยงของธุรกิจ Healthcare กับธุรกิจประกันภัย ใน CLMV”
			 กลุ่ม 7 “การส่งเสริมและการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้ความรูด้ า้ นการเงินและการประกันภัยกับประชาชนอย่างยัง่ ยืน”
3. กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ที่ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) หน่วยงานก�ำกับที่
ดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และบริษัทประกันภัยในประเทศออสเตรเลีย อาทิ บริษัท Allied Insurance Australia Company
บริษัท Insurance Australian Group Limited และบริษัท Insurance Australia Group Limited ณ ประเทศออสเตรเลีย             
เมื่อวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2560
ศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดสระแก้ว “โครงการพระราชด�ำริในมูลนิธิชัยพัฒนา” โรงเรียนกาสรกสิวิทย์              
อ�ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับฟังบรรยายภาพรวมเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนทางการค้าชายแดนจังหวัดสระแก้ว และ
การท�ำประกันภัยรถผ่านแดนอาเซียน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ ยังได้มอบ
อุปกรณ์ซ่อมแซมหลังคาอาคารฝึกอบรม และมอบเงินจ�ำนวน 150,000 บาท ให้แก่ศูนย์ฝึกฯ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดปราจีนบุรี
เรื่องระบบการบริหารการจัดการความเสี่ยงของบริษัท กระดาษดับเบิ้ลเอ จ�ำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  
ในระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560
2. หลักสูตรส�ำหรับผู้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Curriculum : ISC)
มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
รวมถึงจรรยาบรรณให้แก่ผกู้ ำ� กับดูแลธุรกิจประกันภัย เพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้ในการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ซึง่ ได้มกี ารอบรมหลักสูตร
ส�ำหรับผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ
		1. ด้าน Technical Skill
1.1 จัดอบรมหลักสูตรส�ำหรับผู้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (ISC) จ�ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
					 ด�ำเนินการจัดอบรมหัวข้อ “การใช้ Big Data วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมประกันภัย” โดย
ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ Mr. Raymond Au และ Mr. Athiratt Jarnyaharn จากบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
					 ด�ำเนินการจัดอบรมหัวข้อ “Block chain to Enable Streamlined Insurance Operations” โดย           
Mr. Nicholus Murray Founder & CTO at PassKit, Inc. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
					 ด�ำเนินการจัดอบรมหัวข้อ “Using and Managing Reinsurance” โดย Mr. John S. Davidson, ACII
Chartered Insurer on behalf of Thaire Services Co., Ltd. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
1.2 อบรมหลักสูตรส�ำหรับผูก้ ำ� กับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Supervisory Curriculum : ISC) ระดับปฏิบตั กิ าร
ในระบบ E–Learning ทางอินทราเน็ตของส�ำนักงาน จ�ำนวน 2 รุ่น ดังนี้
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					 ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 4/2560 เข้าใช้งานในระบบระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2560
					 ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 5/2560 เข้าใช้งานในระบบระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2560
2. ด้าน Soft Skill
ด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมความรู้ในหลักสูตรต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
2.1 หลักสูตรการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับพนักงานแรกเข้า และพนักงานทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
					 ด�ำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการเขียนเพื่อการน�ำเสนอที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่
บุคลากรของส�ำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง จ�ำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน และส่วนภูมิภาคจ�ำนวน 2 รุ่น 106 คน รวมผู้เข้ารับการอบรม      
ทั้งสิ้น 346 คน
2.2 หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมพนักงานก้าวสู่ต�ำแหน่งผู้บริหาร
					 ด�ำเนินการจัดอบรมความรู้ด้าน Digital ให้แก่บุคลากรของส�ำนักงาน คปภ. ตั้งแต่พนักงานระดับเจ้าหน้าที่
จนถึงพนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง จ�ำนวนทั้งสิ้น 7 รุ่น รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 624 คน
2.3 หลักสูตร “เตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตก่อนพนักงานเกษียณ”
					 ด�ำเนินการจัดอบรมโครงการ “ออกแบบชีวิตวัยเกษียณ” ประจ�ำปี 2560 ให้แก่บุคลากรที่ก�ำลังจะเข้าสู่       
วัยเกษียณอายุในปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2560

การเพิม่ ศักยภาพวิทยากรของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบให้จดั อบรมหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนามาตรฐานความรูค้ นกลางประกันภัย จึงได้จดั อบรมเพิม่ ศักยภาพวิทยากร
หลักสูตรตัวแทนและนายหน้าประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้ของคนกลางประกันภัย ให้สามารถเป็น            
ทีป่ รึกษาด้านการประกันภัย รวมถึงสามารถแนะน�ำผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริโภค ทัง้ นี้
กลไกส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานจัดอบรม ผู้ที่ท�ำหน้าที่ในการเผยแพร่        
ความรู้และประสบการณ์ไปยังคนกลางประกันภัย โดยหน่วยงานจัดอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน คปภ. มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
50 หน่วยงาน ซึ่งมีจ�ำนวนวิทยากรรวมกันกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรหลักสูตร
ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ซึง่ ได้รบั เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒขิ องส�ำนักงาน คปภ. มาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรูใ้ นหัวข้อต่างๆ
ดังนี้
1. สาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฯ และประกาศ คปภ. เรื่อง                  
หลักเกณฑ์วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันชีวิต/ประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
2. ความส�ำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ
3. การด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
4. ความรูท้ จี่ ำ� เป็นต่อการขอรับใบอนุญาตเป็นผูแ้ นะน�ำด้านการลงทุนเพือ่ ประกอบการขึน้ ทะเบียนขายกรมธรรม์ประกันชีวติ
ควบการลงทุน
5. แบบ เงื่อนไข ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต แบบรับรองผลตอบแทนจากการลงทุนและกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
6. การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
7. พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นวิทยากรจากบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสถาบันประกันภัยไทย จ�ำนวน 410 คน ระหว่างวันที่ 22-23
มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
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การจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ านส�ำหรับตัวแทนประกันชีวติ และนายหน้าประกันชีวติ ออนไลน์
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานส�ำหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แหล่งอ้างอิงรวบรวมความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิตในการพัฒนาคุณภาพ           
การให้บริการและการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ท�ำให้ผบู้ ริโภคและประชาชนทัว่ ไปได้รบั ค�ำแนะน�ำทีด่ จี ากผูม้ คี วามรูใ้ นวิชาชีพ
โดยหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/
นายหน้าประกันชีวติ ทัว่ ประเทศ สามารถน�ำคูม่ อื ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดอบรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทัง้ คูม่ อื
ดังกล่าวสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงส�ำหรับหน่วยงานจัดสอน จัดอบรม ส�ำหรับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา และผู้ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต
ทัง้ นี้ ส�ำนักงาน คปภ. ได้เผยแพร่คมู่ อื ปฏิบตั งิ านส�ำหรับตัวแทนประกันชีวติ และนายหน้าประกันชีวติ ในรูปแบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
จ�ำนวน 7 เล่ม ได้แก่ หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 และหลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต  
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 บนหน้าเว็บไซต์ของส�ำนักงาน คปภ. (http://www.oic.or.th/th/consumer/manual) เพื่อให้             
ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และหน่วยงานจัดอบรมทั่วประเทศดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้

การมอบรางวัลผู้ส�ำรวจอุบัติเหตุดีเด่น ประจ�ำปี 2559 (Best Surveyor Award 2016)
ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลผู้ส�ำรวจอุบัติเหตุดีเด่น ประจ�ำปี 2559
หรือ Best Surveyor Award 2016 (BSA) ให้แก่พนักงานส�ำรวจอุบัติเหตุของบริษัทประกันภัยที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องชมเชย
ให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพผู้ส�ำรวจอุบัติเหตุด้านการประกันภัยรถยนต์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจ
ประกันภัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร

การมอบรางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจ�ำปี 2559 (e-Claim Awards 2016)
ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ำกัด จัดพิธีมอบรางวัล       
ผูใ้ ช้ระบบสินไหมอัตโนมัตดิ เี ด่น ประจ�ำปี 2559 หรือ e-Claim Awards 2016 และการให้บริการ PA&HA Gateway ประกันอุบตั เิ หตุ
และสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 175 รางวัล ให้แก่โรงพยาบาลและเครือข่ายมูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัย บริษัทประกันภัยและบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง             
ทัว่ ประเทศ ทีบ่ นั ทึกข้อมูลในระบบดีเด่นทางด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผูป้ ระสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบสินไหม
อัตโนมัติ (ระบบ e-Claim) และเพือ่ เป็นการส่งเสริมให้มกี ารใช้ระบบสินไหมอัตโนมัตหิ รือ e-Claim ให้มปี ระสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
การให้บริการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยจากรถอย่างแท้จริง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ
คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
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เสริมสร้างศักยภาพการวิจยั และสารสนเทศ เพือ่ ให้ระบบประกันภัยมีฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย

และการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถรองรับการด�ำเนินงานของหน่วยงานก�ำกับบริษัทประกันภัย หน่วยงานเครือข่าย
และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด�ำเนินการดังนี้

1) ศึกษาและจัดท�ำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านการประกันภัย สนับสนุนการก�ำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยด้านการด�ำเนินงานของบริษัทประกันภัย พฤติกรรมทาง       
การตลาดในการรับประกันภัยและการจัดการด้านสินไหมทดแทน การประมาณการเงินส�ำรองประกันภัย การบริหารความเสีย่ ง และ
การก�ำหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย  ตามความเสีย่ งเพือ่ รองรับการผ่อนคลายการก�ำกับอัตราเบีย้ ประกันภัยในอนาคต สามารถยกระดับ
การด�ำเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีความมั่นคง มีการบริหารงานที่ดี ตลอดจนเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและ                
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ โดยบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย ได้ดำ� เนินการ
พัฒนาระบบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ได้มพี ธิ ลี งนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลีย่ นข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย (Insurance
Bureau System) ระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยกับบริษัทประกันวินาศภัย จ�ำนวน 60 บริษัท โดยมีสาระส�ำคัญคือ                 
บริษทั ประกันวินาศภัยจะส่งข้อมูลเกีย่ วกับการรับประกันวินาศภัยและค่าสินไหมทดแทนให้กบั ส�ำนักงาน คปภ. ตามค�ำสัง่ คปภ. และ
ประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยจะเริ่มจัดส่งข้อมูลตามที่ประกาศก�ำหนด โดยการรับประกันภัยใหม่และ
จัดส่งข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2561 และ 15 มกราคม 2561 ตามล�ำดับ
ทัง้ นี้ ส�ำนักงาน คปภ. จะพิจารณาส่งข้อมูลด้านการประกันวินาศภัยที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้แก่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งข้อมูลที่จะจัดส่งจะต้องไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์และผู้ที่มีสิทธิได้
รับค่าสินไหมทดแทน โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านประกันวินาศภัยระหว่างสมาคมประกัน
วินาศภัยไทยกับบริษัทประกันวินาศภัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบริษัทประกันวินาศภัย โดยมีบริษัทประกันวินาศภัย
เข้าร่วมลงนามถึง 60 บริษัท และทางส�ำนักงาน คปภ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งในแง่ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่ริเริ่มผลักดันให้เกิด
ศูนย์กลางข้อมูลทางด้านประกันภัย หรือ Insurance Bureau ถือเป็นความส�ำเร็จก้าวส�ำคัญที่จะต่อยอด การจัดท�ำศูนย์กลางข้อมูล
ทางด้านประกันภัยให้ขยายไปถึงข้อมูลด้านการประกันชีวิตด้วย โดยจะได้ขยายผลด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป หลังจากที่ระบบ          
ฐานข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัยมีเสถียรภาพและเริ่มขับเคลื่อนไปได้ระยะหนึ่ง
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์ผล
และประเมินภาพรวมการท�ำประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัยในปัจจุบัน และสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการก�ำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในด้านการรับ
ประกันภัยและการประกันภัยต่อ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต่อระบบประกันภัย โดยส�ำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาระบบ
รับแบบและวิเคราะห์รายงานการจัดท�ำการประกันภัยต่อส�ำหรับบริษทั ประกันวินาศภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และแบบสรุปข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการก�ำกับและติดตามการจัดท�ำการประกันภัยต่อต่อไป ทั้งนี้ ได้ด�ำเนินการทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน (User
Acceptance Test : UAT) และทดสอบโดยภาคธุรกิจ (Industry Wide Test : IWT) โดยให้บริษัทประกันวินาศภัยทดสอบ                  
การใช้งานระบบและทดสอบจัดท�ำรายงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อน�ำผลการทดสอบดังกล่าวมาปรับปรุง พัฒนา และแก้ไข        
ข้อบกพร่องของระบบก่อนน�ำไปใช้งานจริง ปัจจุบันผู้พัฒนาระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นและข้อเสนอแนะ          
จากภาคธุรกิจ เพื่อให้ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครือ่ งมือบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้ภาครัฐสนับสนุนและใช้การประกันภัย
เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง โดยด�ำเนินการดังนี้

ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการประกันภัย กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้
และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยกับบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
(บขส.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความเชือ่ มัน่ ต่อการใช้บริการรถโดยสารประจ�ำทาง
ทั่วประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ และพนักงานของ บขส. ในเรื่องการ
ประกันภัยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง
คุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้างหลักประกันความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ตนเองและครอบครัว อันเป็นการ         
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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2. ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสมาคมธนาคารไทย เมือ่ วันที่
21 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารสมาชิกของสมาคม
ธนาคารไทย รวมทั้งบุคลากรของธนาคารดังกล่าว เสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ลูกค้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย ด้านการเงิน และ         
การลงทุน ระหว่างบุคลากรทั้งส�ำนักงาน คปภ. และธนาคาร
สมาชิกสมาคมธนาคารไทยได้มศี กั ยภาพและเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านและด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมถึง
การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว มจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ หรื อ              
กิจกรรมอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งส�ำนักงาน คปภ. และ
ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิท์ มี่ ี
ประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ
3. ส�ำนักงาน คปภ. ได้รับเกียรติจาก พลต�ำรวจเอก
อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานสักขีพยาน ในการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน คปภ. กับกระทรวง
การพั ฒนาสั ง คมและความมั่น คงของมนุษย์ โดยมี น างนภา
เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. และ
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ โดย           
กรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร (พก.) และ              
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จะบูรณาการความร่วมมือ  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่
คนพิการ เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
และทรัพย์สนิ ให้แก่ตนเองและครอบครัวโดยใช้ระบบประกันภัย เป็นเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ งอันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัย และความคุ้มครองส�ำหรับการประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ
จากการที่ส�ำนักงาน คปภ. ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อน�ำระบบ
ประกันภัยเข้าไปลดความเสี่ยงภัยอย่างเป็นรูปธรรมให้กับรถโดยสารสาธารณะภายใต้การด�ำเนินงานของ ขสมก. อย่างเป็นระบบ       
ครบวงจร และเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ประชาชนผูใ้ ช้บริการรถโดยสารสาธารณะของ ขสมก. ว่าจะได้รบั ความคุม้ ครองจากระบบ
ประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำนักงาน คปภ. และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จึงได้ร่วมกันก�ำหนดกรอบแนวทาง การรับประกันภัย รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยส�ำหรับรถโดยสารสาธารณะ ขสมก. โดยได้เสนอความเห็นในการเพิ่มความคุ้มครอง
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย จากเดิมก�ำหนดไว้ 750,000 บาทต่อคน ปรับเพิ่มเป็นจ�ำนวนเงิน 1,000,000 บาทต่อคน
ซึ่งประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของ ขสมก. รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะได้รับความคุ้มครอง
วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาทต่อคน และความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน จ�ำนวนเงิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง และเมื่อได้
บริษัทประกันภัยที่เป็นผู้รับประกันภัยให้กับ ขสมก. ประจ�ำปี 2560 แล้ว ส�ำนักงาน คปภ. จะได้เชิญผู้แทนบริษัทประกันภัยเข้ามา
หารือเกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการสินไหมทดแทน เพื่อให้ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว            
ถูกต้อง และเป็นธรรม อีกทัง้ ส�ำนักงาน คปภ. จะส่งผูแ้ ทนของ คปภ. และบริษทั ประกันภัยไปให้ความรูด้ า้ นการประกันภัย และอบรม
แนวทางการจัดการสินไหมทดแทนแก่พนักงาน ขสมก. ก่อนการเริ่มต้นสัญญาประกันภัยด้วย
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โครงการประกันภัยข้าวนาปี
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เห็นชอบการด�ำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560           
เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปี ได้มีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ซึ่งได้กำ� หนดเป้าหมายขั้นต�ำ 
่ จ�ำนวน  
25 ล้านไร่ ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปีได้รับประโยชน์สูงสุดจากการท�ำประกันภัย
ข้าวนาปี  ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้เห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 อัตราค่าเบีย้ ประกันภัยจะลดจากเดิม 100 บาทต่อไร่ เป็น 90 บาทต่อไร่ หรือ 97.37 บาทต่อไร่
(รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ และอากรแสตมป์) เท่ากันทุกพืน้ ที่ ซึง่ รัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบีย้ ประกันภัยให้แก่ผเู้ อาประกันภัยในอัตรา 61.37 บาทต่อไร่
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) และ ธ.ก.ส. จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือ 36 บาทต่อไร่ ให้กับเกษตรกรที่เป็น
ลูกค้าสินเชื่อของ ธ.ก.ส. เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560
ส�ำหรับความคุม้ ครองตามตารางกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ได้เพิม่
วงเงินความคุ้มครองทั้ง 7 ภัย ได้แก่ ภัยน�้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง                 
ภัยลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน�้ำค้างแข็ง ภัยลูกเห็บ ภัยจากไฟไหม้ ซึ่งจะ
ได้รับวงเงินคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ จากเดิมคุม้ ครอง 1,111 บาทต่อไร่ และภัยจากศัตรู
พืชหรือโรคระบาด เพิ่มความคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ จากเดิมคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ โดย
เกษตรกรสามารถซื้อได้ตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกจนถึงวันสุดท้ายของการขาย แต่ไม่เกินวันที        ่
31 สิงหาคม 2560 ของทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้
ส�ำนักงาน คปภ. จะได้มกี ารบูรณาการเชือ่ มโยงข้อมูลตามโครงการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
โดยด�ำเนินการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีมีการประกาศภัยเพื่อให้
ส�ำนักงาน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธ.ก.ส. และสมาคมประกันวินาศภัยไทย     
รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาจ่าย       
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เกษตรกรต่อไป
ทัง้ นี้ ข้อมูลการรับประกันภัยข้าวนาปี ณ วันที่ 5 มกราคม 2561 มีพนื้ ทีเ่ อาประกันภัยจ�ำนวน 26.11 ล้านไร่ รวมค่าเบีย้ ประกัน
ภัยกว่า 2,350 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่มีการท�ำประกันภัยข้าวนาปีสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี
นครราชสีมา และศรีสะเกษ ตามล�ำดับ

การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อใช้ระบบการประกันภัยแก้ไขปัญหาจราจร
ส�ำนักงาน คปภ. ได้สง่ เสริมให้มกี ารใช้ระบบการประกันภัย
ในการแก้ไขปัญหาจราจร ตามโครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้
แยกได้ ไม่ตอ้ งรอ” โดยประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหา
การจราจรได้มีการบูรณาการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ครอบคลุมพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล เมือ่ วันที่
17 มี น าคม 2560 ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ กองบั ญ ชาการ
ต�ำรวจนครบาล ซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัย เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 41 บริษัท

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนท�ำประกันสุขภาพ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนท�ำประกันสุขภาพ ซึง่ จะช่วยลดภาระในด้าน
ค่ารักษาพยาบาลของประชาชน โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ได้ออกกฎกระทรวง เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 และได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยประชาชนสามารถน�ำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้               
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บุคคลธรรมดา ได้ไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้
เบี้ยประกันสุขภาพดังกล่าวต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป     

4

เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก�ำกับ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการด�ำเนินงานของหน่วยงานก�ำกับให้มคี วาม
พร้อมรองรับความท้าทายในอนาคต โดยด�ำเนินการดังนี้

การผลักดันร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ซึ่งเป็นการยกร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต        
พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... ขึ้นทั้งฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้
กฎหมายในปัจจุบนั ปรับปรุงมาตรฐานการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และปรับปรุงมาตรฐานการก�ำกับ
ดูแลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานก�ำกับสถาบันการเงินอืน่ ซึง่ ส�ำนักงานได้นำ� ร่างกฎหมายดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการ
คปภ. และได้รับความเห็นชอบในหลักการตามที่ส�ำนักงาน คปภ. เสนอ โดยการจัดหมวดหมู่ของประเด็นการแก้ไขกฎหมาย และ        
แยกเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเพิม่ เติม เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการตรากฎหมาย โดยแบ่งกลุม่ ตามเนือ้ หาบทบัญญัตทิ มี่ ี
ความเกี่ยวข้องกันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มบทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองประชาชนโดยตรง
1. เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย
2. ปรับปรุงการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยให้เข้มข้นขึ้น รวมทั้งปรับปรุง
มาตรการลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
3. ปรับปรุงการประเมินวินาศภัยโดยแก้ไขบทบัญญัติให้ผู้ประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดา ต้องกระท�ำการในนามนิติบุคคลที่
ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้เป็นผู้ประเมินวินาศภัย รวมทั้งปรับปรุงมาตรการลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท
1. กรรมการ และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

2. แหล่งที่มาของเงินทุนต้องมีความโปร่งใส โดยก�ำหนดให้รายงานการถือหุ้น กรณีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้า และขอรับ               
ความเห็นชอบการถือหุ้นกรณีถือหุ้นเกินร้อยละสิบ
3. บริษัทต้องด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�่ำ  และคณะกรรมการสามารถก�ำหนดให้บริษัทด�ำรงเงินกองทุนเพิ่มเติมได้ในกรณีท           ี่
ปรากฏว่าบริษัทมีความเสี่ยงสูง หรือคาดว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคต
4. บริษทั มีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร โดยก�ำหนดให้อำ� นาจคณะกรรมการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข ให้
บริษัทปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความพร้อมของบริษัท และในส่วนของบุคลากรก�ำหนดให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัท
แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
5. ปรับปรุงมาตรการก�ำกับดูแลบริษัทที่มีปัญหาให้เป็นรูปธรรม ลดการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อภาคธุรกิจ         
ในการใช้อ�ำนาจของรัฐ
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการส่งเสริมการควบโอนกิจการและความรับผิดของกรรมการและผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการในกรณี
แสวงหาประโยชน์อันมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และส่งผลกระทบต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน
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ขณะนี้ ร่างกฎหมาย กลุ่มที่ 1 ได้ผ่านการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2560 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างตรวจทานความถูกต้อง ก่อนส่งกลับคณะรัฐมนตรี และเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป
ในส่วนของร่างกฎหมาย กลุม่ ที่ 2 อยูร่ ะหว่างการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจ
อีกครั้ง ก่อนเสนอร่างต่อกระทรวงการคลังเพื่อเข้าสู่กระบวนการออกกฎหมายต่อไป

การจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ...
ส�ำนักงาน คปภ. ได้เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ       
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ...   
ด้วยการจัดสัมมนาในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยทาง
ทะเลฉบับแรกของประเทศไทย” ซึง่ เป็นโอกาสดีให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
เกิดความรู้ความเข้าใจและความคุ้นเคยต่อร่างพระราชบัญญัติ
การประกันภัยทางทะเล ทั้งยังเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์ในการปรับปรุงร่างกฎหมายดัง
กล่าวให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งร่างพระราชบัญญัติการประกันภัย
ทางทะเลในครัง้ นี้ จะท�ำให้ประเทศไทยมีกฎหมายประกันภัยทาง
ทะเลของตนเองเป็นครั้งแรก อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางกฎหมายของประเทศไทย ที่จะเป็นกลไกในการช่วย
เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทยด้านอุตสาหกรรมประกันภัยทางทะเลและขนส่งให้แข่งขันในเวทีโลกได้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้         
ผูป้ ระกอบการและนักลงทุนต่างประเทศ รวมทัง้ เสริมประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยอีกด้วย โดยจัดงานขึน้ เมือ่ วันที่ 15
กันยายน 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารส�ำนักงาน คปภ. ผู้แทนส�ำนักงาน              
ศาลยุติธรรม สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย บริษัทประกันวินาศภัย ผูแ้ ทนกรมเจ้าท่า กรมสนธิสญ
ั ญา
สภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพ สมาคมผูร้ บั จัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ ผูแ้ ทนภาคประชาชน เข้าร่วมการสัมมนาจ�ำนวนกว่า 250 คน
ทั้งนี้ ส�ำนักงาน คปภ. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเลผ่านความเห็นชอบของบอร์ด คปภ. และได้เสนอต่อ
กระทรวงการคลังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบ ก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และด�ำเนินการตามขั้นตอนของการพิจารณากฎหมายต่อไป

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย
ประเภท

จ�ำนวนเรื่องร้องเรียน

ยุติ

ร้อยละ

12,325

9,740

79.02

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย

163

130

79.25

อนุญาโตตุลาการ

708

681

96.18

13,196

10,551

79.96

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย (ISC)

รวม

ข้อมูล : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สรุปข้อมูล จ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 13,196 เรือ่ ง สามารถด�ำเนินการยุตไิ ด้
จ�ำนวน 10,551 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 79.96
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หมายเหตุ จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนในขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ มีทั้งหมด 1,106 เรื่อง เป็นเรื่องที่เป็นข้อพิพาทที่รับปี 2560 จ�ำนวน   
669 เรื่อง และเป็นเรื่องการยกมาจากปีก่อนจ�ำนวน 437 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่ยกมาจากปีก่อนดังกล่าวและเรื่องที่รับมาปี 2560 บางเรื่อง
เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการตามขั้นตอนที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น รอผลคดีจากศาล อ�ำนาจฟ้องไม่สมบูรณ์ คู่พิพาท
ประสงค์จะให้ชะลอการด�ำเนินการไว้ก่อน รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง (คู่พิพาท,อนุญาโตตุลาการ,พยานฯ) มีวันว่างไม่ตรงกัน ท�ำให้เกิด              
ความล่าช้า โดยมิได้มีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่เจ้าของส�ำนวน ซึ่งข้อพิพาทเหล่านี้ รวม 398 เรื่อง จึงไม่น�ำมาค�ำนวณสถิติตามตาราง
ขั้นต้น

การเปิดส�ำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ส�ำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีก่ ำ� กับและ
ส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย รวมถึ ง การคุ ้ ม ครอง          
สิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย และให้ความ
ส�ำคัญต่อประชาชนผู้เอาประกันภัยโดยจะต้องได้รับการบริการ
ทีด่ ี มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทัว่ ถึง
โดยที่ ผ ่ า นมาพบว่ า ประชาชนในจั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอนมี ค วาม          
ยากล�ำบากอย่างมากในการเดินทางเพื่อมาติดต่อ ปรึกษาหารือ
ข้อมูลหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการประกันภัย เนื่องจากในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีส�ำนักงาน คปภ. ตั้งอยู่ ส่งผลท�ำให้
ประชาชนขาดความสะดวกในการใช้บริการด้านการประกันภัยจากหน่วยงานของรัฐ ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้ผลักดันให้จดั ตัง้ ส�ำนักงาน
คปภ. ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการจัดตั้งส�ำนักงานแห่งใหม่นี้ ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ของอาคารส�ำนักงานเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอนเป็นที่ท�ำการ และมีพิธีเปิดส�ำนักงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มกราคม 2560

การประชุมเสวนาผลการด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 1 ปี การเปิดศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ด้านการประกันภัย เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2560 ส�ำนักงาน คปภ.
ได้จัดการประชุมเสวนาผลการด�ำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท       
ด้านการประกันภัย ซึง่ มีการแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
ปรับปรุงการท�ำงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้มีการสรุปผลการด�ำเนินงาน
ของศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทด้านการประกันภัย โดยมีเรือ่ งร้องเรียน
ที่ เ ข้ า สู ่ ก ระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท โดยผู ้ ช� ำ นาญการ            
ไกล่เกลี่ยจากภายนอกทั้งสิ้น 160 เรื่อง สามารถยุติข้อพิพาทได้จ�ำนวน 125 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 78.13 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2560 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ส�ำนักงาน คปภ.

การสัมมนาอนุญาโตตุลาการ คปภ. ประจ�ำปี 2560
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดสัมมนาอนุญาโตตุลาการที่ขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการส�ำนักงาน คปภ. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนงานการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและได้รับการยอมรับจาก         
ผู้เอาประกันภัย ผู้มีสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาประกันภัยบริษัทประกันภัย อุตสาหกรรมประกันภัย และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้ง
เพิ่มเติมและสนับสนุนความรู้ทางวิชาการอันเกี่ยวกับกฎหมายด้านการประกันภัยที่มีการแก้ไขปรับปรุง ตลอดจนเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ส�ำหรับน�ำมาเทียบเคียงปรับใช้ในการพิจารณาและท�ำค�ำวินิจฉัยชี้ขาด       
ข้อพิพาทประกันภัยที่เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ณ ส�ำนักงาน คปภ. โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จ�ำนวนทั้งสิ้น 80 คน เมื่อวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำนักงาน คปภ. ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุ
ในช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ โดยได้มีการจัดท�ำ  Platform เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือ      
รายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต และส�ำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเลขาธิการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับและติดตาม          
การช่วยเหลือด้านการประกันภัยกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ ซึ่งมีรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์
เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ ส�ำนักงาน คปภ. ได้มีการประชุมชี้แจงรูปแบบของการรายงานให้แก่ผู้แทนของบริษัทประกันวินาศภัย
และบริษัทประกันชีวิตรับทราบแล้ว โดยให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program :
FSAP)
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินงานร่วมกับที่ปรึกษาธนาคารโลก และการด�ำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม        
เข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) สาขาประกันภัย ดังนี้
1) การด�ำเนินงานร่วมกับธนาคารโลก (World Bank)
ปี 2560 ส�ำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับธนาคารโลกในการประเมินการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐานสากลและ
เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน คปภ. และ
ร่วมกันหาข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำในการปรับปรุงการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ซึง่ ได้มกี ารด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
1.1) 1st Mission ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 ได้มีการประชุม/หารือร่วมกับเลขาธิการ คปภ. ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน คปภ. และร่วมกับคณะท�ำงานของส�ำนักงาน คปภ. จัดท�ำ  Self-Assessment เพื่อประเมินการก�ำกับ
ดูแลธุรกิจประกันภัยของส�ำนักงาน คปภ. ตามมาตรฐานสากล (ICPs) และจัดท�ำร่างรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment)
ซึง่ ได้มกี ารประสานงานกับทางส�ำนักงาน คปภ. อย่างใกล้ชดิ ในการให้ขอ้ มูลและความเห็นเพิม่ เติมเพือ่ ให้รา่ งรายงานดังกล่าว มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน
1.2) 2nd Mission ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 โดยการเข้าด�ำเนินงานร่วมกับส�ำนักงาน คปภ. เพื่อ
จัดท�ำแผนการปรับปรุงและพัฒนาการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของส�ำนักงาน คปภ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Action plan)
พร้อมทั้ง ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานก�ำกับดูแลจากประเทศตุรกีในการเข้ารับการประเมิน FSAP กับส�ำนักงาน
คปภ. โดย Action Plan แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1. Short Term Projects : การด�ำเนินการที่สามารถท�ำเสร็จภายใน 1 ปี และส่งผลต่อระดับการประเมิน FSAP
2. Long Term Projects : การด�ำเนินการในระยะยาว เพื่อพัฒนาการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในระยะยาว
1.3) คณะท�ำงานของส�ำนักงาน คปภ. ประสานงานร่วมกับที่ปรึกษาจากธนาคารโลก เพื่อให้ความเห็นและให้ข้อมูล            
เพิม่ เติม โดยร่วมกับคณะท�ำงานจัดท�ำ Self-Assessment Report และ Action Plan ฉบับสุดท้าย น�ำส่งส�ำนักงาน คปภ. เรียบร้อยแล้ว
เมื่อเดือนสิงหาคม 2560
2) การด�ำเนินงานของส�ำนักงาน คปภ. ที่ผ่านมา
2.1) ส�ำนักงาน คปภ. ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะท�ำงานเพือ่ เตรียมความพร้อมการเข้ารับประเมิน FSAP เมือ่
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน FSAP ซึ่งประกอบด้วย
			

คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายการเข้ารับการประเมินภาคการเงิน ด้านการประกันภัย

			

คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (FSAP Task Force)

			

คณะท�ำงานการเข้ารับการประเมินภาคการเงิน ด้านการประกันภัย (คณะท�ำงานย่อย) จ�ำนวน 7 คณะ ประกอบด้วย

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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คณะทำงานยอย

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7

ดานหนวยงานกำกับดูแลและวัตถุประสงคการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Supervisory Objectives
and the Supervisor)

ดานการใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย ความเหมาะสมของบุคลากร และอำนาจการบริหารงาน
(Insurer Licensing, Suitability and Control)

ดานบรรษัทภิบาลและการควบคุมภายใน (Insurer Governance and Internal Control)

ดานตรวจสอบ การปองกันและแกไขสถานการณ การบังคับใชกฎหมาย และการเลิกกิจการ (Supervisory
Process, Preventive Action, Enforcement and Winding-up)

ดานมาตรฐานความมัน่ คงทางการเงิน การประเมินมูลคา และการประกันภัยตอ (Prudential Standards,
Valuation and Reinsurance)

ดานพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจและการคุมครองสิทธิประโยชน (Market Conduct and Consumer
Protection)
ดานการกำกับธุรกิจประกันภัยแบบรวมกลุม ความรวมมือดานการกำกับดูแล การบริหารจัดการภาวะวิกฤต
และการปองกันการฟอกเงิน (Group Supervision, Cross Border Cooperation, Crisis Management
and AML/CFT)

2.2) คณะท�ำงาน FSAP Task Force ได้มกี ารท�ำงานร่วมกับทีป่ รึกษาจากธนาคารโลกและพิจารณา Self-Aassessment
Report พร้อมทั้ง Action Plan ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่ได้รับจากธนาคารโลก และร่วมกับคณะท�ำงานย่อยทั้ง 7 คณะ               
น�ำรายงานดังกล่าวมาประกอบการจัดท�ำร่างแผนการด�ำเนินงานเพื่อรองรับการประเมิน FSAP ของส�ำนักงาน คปภ. โดยมุ่งเน้น          
การด�ำเนินการที่สามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี รวมถึงจัดล�ำดับความส�ำคัญของแผนงาน ภายใต้กรอบระยะเวลา และ
ทรัพยากร เพื่อให้สายงานต่างๆ สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเข้ารับการประเมิน FSAP ในไตรมาสที่ 4
ปี 2561
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สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
ส�ำนักงาน คปภ. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008) จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI) ส�ำหรับขอบข่าย “การออก         
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย” ไปแล้วเมื่อ                
11 สิงหาคม 2554 ซึ่งต่อมาได้มีการต่ออายุการรับรองอีกครั้งเป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2560 ส�ำนักงาน คปภ. ได้รับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ (Re-Assessment) และได้รับการต่ออายุการรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ISO 9001:2015 ต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563              
ซึ่งการรับรองใหม่นี้มุ่งเน้นไปที่สมรรถนะของการท�ำงาน รวมถึงการน�ำแนวคิดพื้นฐานด้านความเสี่ยง (Risk-based Thinking) และ
วงจรการวางแผน Plan-Do-Check-Act (PDCA cycle) ลงไปใช้กับทุกระดับในองค์กร ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. ได้มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนือ่ งและเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการนโยบายและจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพท�ำหน้าทีก่ ำ� หนด
นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพ และคณะจัดท�ำระบบบริหารงานคุณภาพท�ำหน้าทีใ่ นการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงาน
การออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย เพือ่ พัฒนาระบบงานและระบบบริหารงานคุณภาพตามข้อก�ำหนด
ของ ISO 9001:2015 รวมถึงการจัดท�ำและปรับปรุงคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การน�ำโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�ำแหน่งงานไปสู่การปฏิบัติ
ส�ำนักงาน คปภ. ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�ำแหน่งงานใหม่ เพื่อช่วยให้ส�ำนักงาน คปภ. สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในภาพรวมขององค์กร ซึ่งโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�ำแหน่งงานใหม่    
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในปลายปี 2559   
ในปี 2560 ส�ำนักงาน คปภ. ต้องน�ำโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�ำแหน่งงานไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และค�ำนึงถึงสิทธิของพนักงานทุกคนเป็นส�ำคัญ ดังนั้น กระบวนการ
ในการจัดพนักงานเข้าสู่โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�ำแหน่งงานใหม่ จึงได้มีการกลั่นกรองผ่านขั้นตอน และหลักเกณฑ์ภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าได้พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งได้มีการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานระดับ
บริหาร ประกอบด้วยต�ำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้อ�ำนวยการภาคอาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วเสร็จเมื่อ           
เดือนมีนาคม 2560 และในล�ำดับถัดมา ได้ดำ� เนินการคัดเลือกและจัดพนักงานเข้าสูต่ ำ� แหน่งระดับอ�ำนวยการ ระดับช�ำนาญงาน และ
ระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ การด�ำเนินการจัดพนักงานเข้าสู่โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�ำแหน่งใหม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที             ่
30 พฤศจิกายน 2560
นอกจากนี้ เพื่อรองรับการด�ำเนินงานภายใต้โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�ำแหน่งงานใหม่ ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการ
วิ เ คราะห์ อั ต ราก� ำ ลั ง เพื่ อ วางระบบโครงสร้ า งอั ต ราก� ำ ลั ง ให้ มี อั ต ราก� ำ ลั ง ชั ด เจนและเพี ย งพอต่ อ การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ของ                 
ส�ำนักงาน คปภ. ซึง่ ในขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

การบริหารความเสี่ยงองค์กร
ส�ำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ท�ำหน้าที่ตามภารกิจหลัก คือ การก�ำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัย   
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน ได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการก�ำกับดูแล
กิจการขององค์กรทีด่ ี ประกอบกับสภาพแวดล้อมมีการเปลีย่ นแปลงทัง้ จากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรอยูต่ ลอดเวลา จึงเชือ่ มัน่ ว่า
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีช่วยให้การด�ำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของส�ำนักงาน คปภ. มุ่งไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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การบริหารความเสีย่ งของส�ำนักงาน คปภ. มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน ซึง่ มีเลขาธิการเป็นประธาน
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลการน�ำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในส�ำนักงาน ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และพิจารณาความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
ในปี 2560 ส�ำนักงาน คปภ. ได้ก�ำหนดให้ทุกสายงานท�ำการประเมินความเสี่ยงซึ่งมีนัยส�ำคัญต่อองค์กร เพื่อก�ำหนดแผน           
การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงได้จากต้นเหตุ มีการจัดท�ำตัวชี้วัดความเสี่ยง หรือ Key
Risk Indicator (KRI) พร้อมทั้งมีรายงานการติดตามและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส อีกทั้งได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานบริหารความต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาระบบบริหารความ        
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ และมีการทดสอบแผนฉุกเฉิน       
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะช่วยเสริมการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงาน คปภ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางจัดการและการควบคุมที่        
เหมาะสม
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ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดส�ำนักงาน คปภ.
รอบ 12 เดือน ปี 2560
จากการประเมินผลการด�ำเนินงานตามมาตรการและแผนการด�ำเนินงานในปี 2560 ซึ่งประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด มีค่าคะแนน
ถ่วงน�้ำหนักรวมอยู่ที่ 4.32 (คะแนนเต็ม 5) รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดของส�ำนักงาน คปภ. รอบ 12 เดือนปี 2560
ตัวชี้วัด

น�้ำหนัก ค่าคะแนน ค่าคะแนน
(ร้อยละ) ที่ได้ ถ่วงน�้ำหนัก

ยุทธศาสตร์ 1 : ส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาด และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและ
เสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของประเทศ (ร้อยละ 30)
1.  ร้อยละความส�ำเร็จของการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย
    ต่อสาธารณชนทั่วประเทศ

10

5

0.50

2.  อัตราความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย (ประเมินโดยองค์กรภายนอก)

20

5

1.00

ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็ว คุ้มค่า และเอื้อต่อการ
เปลี่ยนผ่านบทบาทการบริหารจัดการภายในองค์กร (ร้อยละ 20)
3.  ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของส�ำนักงาน คปภ.

5

5

0.25

4.  ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

5

2.4

0.12

5.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส�ำนักงาน คปภ. (ประเมินโดยองค์กรภายนอก)

10

4

0.40

ยุทธศาสตร์ 3 : สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตและสภาพคล่องของภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 10)
6.  ระดับความส�ำเร็จของการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง

5

5

0.25

7.  ระดับความส�ำเร็จในการพัฒนาหลักเกณฑ์การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติและการศึกษา
    สภาพธุรกิจประกันภัยตามแนวทางของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านโครงสร้างธุรกิจประกันภัย

5

5

0.25

ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาระบบการก�ำกับและตรวจสอบด้านเสถียรภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อระบบประกันภัย (ร้อยละ 30)
8.  ระดับความส�ำเร็จของบริษัทประกันภัยมีความมั่นคงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

10

5

0.50

9.  ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาระบบการก�ำกับและตรวจสอบ

10

5

0.50

10. ระดับความส�ำเร็จของจ�ำนวนข้อพิพาทด้านการประกันภัยที่ด�ำเนินการด้วยวิธีไกล่เกลี่ย/    
    ประนีประนอมและอนุญาโตตุลาการแล้วเสร็จต่อจ�ำนวนข้อพิพาททั้งหมด

5

4

0.20

11. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย

5

3

0.15

ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลที่น�ำไปสู่การยกระดับความรอบรู้ด้านการประกันภัยของประเทศ
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน (ร้อยละ 10)
12. ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส�ำนักงาน คปภ.
รวม 12 ตัวชี้วัด
หมายเหตุ : 1. ค่าคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัด มีค่าคะแนนอยู่ 5 ระดับ คือ 1 - 5
              2. ค่าคะแนนถ่วงน�้ำหนัก รวมทุกตัวชี้วัดจะมีค่าไม่เกิน 5

10
100

2.0

0.20
4.32
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ผลส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ส�ำนักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ปี 2560
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการจัดจ้างสถาบันภายนอก ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับส�ำนักงาน คปภ. ตั้งแต่ปี 2553
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำผลการส�ำรวจทีส่ ะท้อนระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการอย่างแท้จริง และข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการของส�ำนักงาน คปภ. ให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น และได้ก�ำหนด      
ให้น�ำผลการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการประกันภัย เป็นตัวชี้วัดของส�ำนักงาน คปภ. อีกด้วย ซึ่งในปี 2560           
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดจ้าง บริษัท อินฟอร์เมชั่น โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านการประกันภัยกับส�ำนักงาน คปภ.  
การส�ำรวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการกับส�ำนักงาน คปภ. ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ได้สำ� รวจจากกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน
2,063 ราย ซึง่ มีการประเมินทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความเป็นธรรม ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการเข้าถึงบริการจาก 4 กระบวนงาน
ได้แก่ 1) การให้บริการออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน-นายหน้าประกันภัย (บุคคลธรรมดา) 2) การให้บริการออกใบอนุญาต/
ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย (นิตบิ คุ คล) 3) การขอรับค่าเสียหายเบือ้ งต้น และ 4) การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทด้านการประกันภัย  
ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. ได้รับการประเมินรอบ 12 เดือนของปี 2560 อยู่ที่ระดับความพึงพอใจมาก คือ อยู่ที่ระดับคะแนน 4.60 (จาก
คะแนนเต็ม 5)
ภาพรวม
ปี 60

ส�ำนักงาน คปภ.
(รัชดาภิเษก)

ส�ำนักงาน คปภ.
ส่วนภูมิภาค

1. งานให้บริการออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/
   นายหน้า (บุคคลธรรมดา)

4.69

4.79

4.57

2. งานให้บริการออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า

4.56

4.56

-

3. งานจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

4.70

4.66

4.71

4.43

4.30

4.58

4.20

4.20

-

4.23

4.04

4.80

4.60

4.58

4.62

กระบวนงาน

4. งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย
   4.1) งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย โดยพนักงาน
         เจ้าหน้าที่  
   4.2) งานไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทด้านการประกันภัย โดยผูไ้ กล่เกลีย่
         (ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย)
   4.3) งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ด้วยวิธี
         อนุญาโตตุลาการ
ภาพรวม

หมายเหตุ : 1. กระบวนงานที่ 2 และกระบวนงานที่ 4.2 มีการปฏิบัติงานเฉพาะที่ส�ำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก) เท่านั้น
2. ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences for windows)
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ทิศทางและแนวโน้มของ
ธุรกิจประกันภัย ปี 2561
ธุรกิจประกันภัยในปี 2560 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริม
และจูงใจให้ประชาชนท�ำประกันสุขภาพ โดยสามารถน�ำเบีย้ ประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ได้ไม่เกิน 15,000
บาท ซึ่งมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.76 แบ่งเป็นธุรกิจประกันชีวิต ขยายตัวร้อยละ 6.52 และธุรกิจประกันวินาศภัย ขยายตัวร้อยละ
0.26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ
3.6 - 4.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเร่งขึ้นของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกขยายตัวดีต่อเนื่องและท�ำให้           
การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาสนับสนุนเศรษฐกิจได้มากขึ้น รวมถึงแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ยังอยู่ในเกณฑ์ด               ี
การลงทุนภาครัฐที่จะเร่งตัวขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุน ความคืบหน้าที่ชัดเจนมากขึ้นของโครงการ         
ลงทุนภาครัฐ และการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของสาขา
เศรษฐกิจส�ำคัญ และการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ
ดังนั้น ส�ำนักงาน คปภ. จึงใช้วิธีค�ำนวณด้วยวิธีอนุกรมเวลา Box - Jenkins ในการประมาณการแนวโน้มเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงของธุรกิจประกันภัยในปี 2561 จากสถานการณ์ปัจจุบันคาดว่าสิ้นปี 2561 จะมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งปี จ�ำนวน 867,582
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.97 เป็นเบี้ยประกันชีวิตจ�ำนวน 637,877 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.273 และเบี้ยประกันวินาศภัยจ�ำนวน
229,705 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.16
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รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 4 ท่านจากกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ             
การแต่งตัง้ จาก คปภ. และกรรมการอิสระ โดยมี นางธาริษา วัฒนเกส เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสัณห์ เชือ้ พานิช  
นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร นางวณี ทัศนมณเฑียร เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวกรณิศ บุญช่วย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส    
ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดในคณะกรรมการก�ำกับและ    
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ครบวาระและมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
และที่ประชุม คปภ. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยนายประสัณห์ เชื้อพานิช เป็นประธาน      
คณะกรรมการตรวจสอบ นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์  นายวัชรา ตันตริยานนท์  นางวณี ทัศนมณเฑียร เป็นกรรมการตรวจสอบ
และนางสาวกรณิศ บุญช่วย ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็นเลขานุการ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภาพรวมครอบคลุมขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย ในรอบปี 2560 ได้มีการประชุม        
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจ�ำนวน 5 ครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ได้ร่วมประชุมภายหลังจากเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน สายบริหาร ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตามประเมิน
ผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกหน่วยงาน ซึ่งผลการปฏิบัติงานและการด�ำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�ำคัญ
สรุปได้ดังนี้     
1. สอบทานประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในในการจัดท�ำงบการเงินของส�ำนักงาน คปภ. รายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ�ำปี 2560 ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�ำ       
งบการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และรับทราบแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
2. สอบทานการปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาลของส�ำนักงาน คปภ. พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อทบทวนและปรับปรุง
แนวทางธรรมาภิบาลของส�ำนักงาน คปภ. เพื่อสนับสนุนให้การด�ำเนินงานของส�ำนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายและภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของส�ำนักงาน คปภ.
3. สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายเลขานุการ   
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน รวมทัง้ พิจารณารายงานการประเมินการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) โดยส�ำนักงาน คปภ. มีแผนงานบริหารความเสี่ยง และมีการประเมินความเสี่ยง
ครอบคลุมปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ สามารถควบคุมผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ การบรรลุวตั ถุประสงค์การด�ำเนินงานขององค์กรให้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า ส�ำนักงาน คปภ. มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ส�ำนักงาน คปภ. สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งมีการปฏิบัติ
เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบายของส�ำนักงาน
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4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร มีความเหมาะสม ทันสมัย และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ปรับปรุงและเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2560
5. สอบทานให้ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในมีความเป็นอิสระ และก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยได้พิจารณา
ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตราก�ำลัง และงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน รายงานผลการตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี 2560 การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่ส�ำคัญ ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 มีแผนการด�ำเนินงานโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน รวมทั้งพิจารณาทบทวนกฎบัตร                
การตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2561
จากการปฏิบตั หิ น้าทีค่ วามรับผิดชอบทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นโดยสรุปว่า ส�ำนักงาน คปภ. มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส�ำคัญ การด�ำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ธรรมาภิบาลของส�ำนักงาน คปภ. ที่ก�ำหนดไว้ และรายงานทางการเงินได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

(นายประสัณห์ เชื้อพานิช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
21 มีนาคม 2561
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รายงาน
ของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบรายได้และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
ทุน และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของเรื่องตามที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่าง            
มีเงือ่ นไข งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ วันที       ่
31 ธันวาคม 2560 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ              
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.18 เรื่องค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนที่เป็นค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการ
ในอดีต และข้อ 4.13 เรื่องหนี้สินไม่หมุนเวียน ในส่วนของค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย ตามมติคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มกี ารตัง้ เงินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต เพือ่ เป็นบ�ำเหน็จเพิม่ เติมแก่พนักงาน
ทีม่ าจากกรมการประกันภัยและกระทรวงพาณิชย์ วงเงินประมาณ 679.05 ล้านบาท โดยทยอยตัง้ ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เริม่ บันทึก
รับรู้ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรคู่กับค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายในปี 2553        
ซึง่ รายจ่ายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน อาจจะเป็นรายจ่ายทีไ่ ม่สามารถเบิกจ่ายได้ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เคยรายงาน
เกี่ยวกับความไม่แน่นอนดังกล่าวไว้ในงวดปี 2559 ตามรายงานของผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ส�ำนักงาน              
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วในปี 2554 จ�ำนวน 23.37 ล้านบาท ท�ำให้
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายมียอดคงเหลือจ�ำนวน 477.31 ล้านบาท และในงวดปี 2560 ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้บันทึกรับรู้เงินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต
จ�ำนวน 67.50 ล้านบาท แสดงเป็นค่าใช้จา่ ยบุคลากรในงบรายได้และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเสร็จ คูก่ บั ค่าตอบแทนต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย
จ�ำนวน 67.50 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ�ำนวน 9.28 ล้านบาท ท�ำให้ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย        
มียอดคงเหลือ จ�ำนวน 554.09 ล้านบาท แสดงเป็นหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน จากความไม่แน่นอน จึงอาจมีผลกระทบ
ท�ำให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 67.50 ล้านบาท
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 554.09 ล้านบาท และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมในส่วนของทุนลดลง
จ�ำนวน 540.83 ล้านบาท ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของส� ำ นั ก งาน                      
การตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกิจการตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการ
การตรวจเงินแผ่นดิน และข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ       
ตรวจสอบงบการเงินและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงาน      
การตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานประจ�ำปีนนั้ ซึง่ ผูบ้ ริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลัง
วันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้
ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ                
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล         
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล  
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกิจการในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่อง        
ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความ
ตั้งใจจะเลิกกิจการ หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกิจการ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน               
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ          
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ                
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดลุ ยพินจิ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก             
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน           
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริต
อาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน          
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย        
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของกิจการ ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอ้ สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง        
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้กิจการต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายเทอดพงษ์  พงษ์ศักดิ์ศรี)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 3

(นางสาวบุบผา  วิยะรัตน์)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการพิเศษ

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน
ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน
ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย
ทุนประเดิมจากรัฐบาล
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

2560

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

868,136,308.84
4,912,169,423.57
418,960,560.54
509,223.78
8,280,858.43
8,162,455.72
6,216,218,830.88

853,853,585.77
4,060,866,435.30
406,328,590.03
616,629.93
2,742,882.97
49,817,510.55
5,374,225,634.55

4.7
4.8
4.9

278,869,594.42
56,523,745.02
1,392,500.00
336,785,839.44
6,553,004,670.32

289,595,863.25
63,949,505.75
1,345,500.00
354,890,869.00
5,729,116,503.55

4.10
4.11
4.12

9,283,095.28
36,057,325.39
21,498,667.76
66,839,088.43

7,068,060.66
37,645,305.16
13,504,986.39
58,218,352.21

4.13
4.13
4.13
4.13

2,740,370.82
61,828,371.94
554,096,082.76
828,717.00
619,493,542.52
686,332,630.95

3,534,192.88
51,790,903.83
477,310,403.35
313,690.00
532,949,190.06
591,167,542.27

4.14
4.15

120,538,099.76
100,000,000.00
5,646,133,939.61
5,866,672,039.37
6,553,004,670.32

120,538,099.76
100,000,000.00
4,917,410,861.52
5,137,948,961.28
5,729,116,503.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุทธิพล  ทวีชัยการ)
เลขาธิการ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หน่วย : บาท
2559

(นายสมเกียรติ  ปัญหา)
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหาร
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งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2560

2559

รายได้
รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย

3.1.1 , 4.16

1,586,461,947.18

1,537,852,109.56

รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย

3.1.2 , 4.17

218,874,900.00

211,918,450.00

73,591,022.97

81,022,768.66

3,306,665.61

12,091,035.50

1,882,234,535.76

1,842,884,363.72

รายได้จากดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.18

803,946,779.36

792,390,684.45

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

4.19

337,956,678.31

325,648,404.81

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

4.20

11,608,000.00

10,903,666.67

1,153,511,457.67

1,128,942,755.93

728,723,078.09

713,941,607.79

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

4.21

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น

-

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม

728,723,078.09

713,941,607.79

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท
ทุนรับโอนจาก
กรมการประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

120,538,099.76

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ปี 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

120,538,099.76

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ปี 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

120,538,099.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนประเดิม
จากรัฐบาล
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

รวมส่วนของทุน

4,203,469,253.73

4,424,007,353.49

713,941,607.79

713,941,607.79

4,917,410,861.52

5,137,948,961.28

728,723,078.09

728,723,078.09

5,646,133,939.61

5,866,672,039.37
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
รายการปรับกระทบยอดรายได้สงู (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน
รายได้ดอกเบี้ย
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ลูกหนี้ (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เพิ่มขึ้น)
เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินสมทบบริษัทประกันภัยรับล่วงหน้า (ลดลง)
เงินอนุญาโตตุลาการเพิ่มขึ้น
เงินค�้ำประกันสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับล่วงหน้าอื่นเพิ่มขึ้น
เงินค่าปรับรอน�ำส่งกรมบัญชีกลาง (ลดลง) เพิ่มขึ้น
ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพเพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายเพิ่มขึ้น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสด (จ่าย) จากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสด (จ่าย) จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสด (จ่าย) จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

728,723,078.09

713,941,607.79

65,288,807.34
7.00
(1,614,770.72)
(73,591,022.97)
115,536,148.98
834,342,247.72

62,441,666.83
8,423.87
(2,341,249.62)
(81,022,768.66)
39,899,329.52
732,927,009.73

(12,631,970.51)
107,406.15
(5,537,975.46)
(290,071.18)
(47,000.00)
2,215,034.62
(1,587,979.77)
(78,000.00)
5,565,189.00
2,497,280.12
109,212.25
(100,000.00)
10,037,468.11
76,785,679.41
515,027.00
911,901,547.46

(524,251.20)
(248,989.41)
1,730,973.80
372,435.25
(1,071,500.00)
(10,784,934.47)
5,057,092.55
(20,000.00)
1,577,172.00
(155,996.00)
65,770.00
70,000.00
9,873,783.54
77,303,884.79
187,690.00
816,360,140.58

(851,302,988.27)
(36,435,991.12)
(9,879,845.00)
(897,618,824.39)
14,282,723.07
853,853,585.77
868,136,308.84

(448,657,333.90)
(33,578,586.01)
(23,094,079.00)
8,720.00
(505,321,278.91)
311,038,861.67
542,814,724.10
853,853,585.77
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

ข้อมูลทั่วไป

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�ำนักงาน คปภ.) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2550
ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยการเปลี่ยนสถานะจากกรมการประกันภัย
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่            
ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำกับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย ให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านการประกันภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย
ปัจจุบันส�ำนักงาน คปภ. มีสถานประกอบการตั้งอยู่ ณ เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900  
2.

เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอดคล้องกับระบบการบัญชีที่กระทรวงการคลังได้        
วางไว้ตามเกณฑ์คงค้าง
2.2 รอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี
2.3 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่น�ำมาปฏิบัติ
ส�ำนักงาน คปภ. ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2559) วันที่มี               
ผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2560 เนือ่ งจากตามพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550
มาตรา 19 บัญญัติว่า “กิจการของส�ำนักงาน ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงานต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนไม่นอ้ ยกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วย
เงินทดแทน”  
3.

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินของส�ำนักงาน คปภ. มีดังต่อไปนี้
3.1 การรับรู้รายได้

3.1.1 รายได้เงินสมทบทีร่ บั จากบริษทั ประกันวินาศภัยและบริษทั ประกันชีวติ รับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้างทีบ่ ริษทั ต้อง
น�ำส่ง ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องน�ำส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2551 เริ่มใช้บังคับส�ำหรับการค�ำนวณเงินสมทบตั้งแต่งวดปี 2551  
3.1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รับรู้รายได้เมื่อได้รับช�ำระเงินค่าธรรมเนียม
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3.1.3 รายได้จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี รับรู้รายได้เมื่อได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของส�ำนักงาน คปภ.
3.1.4 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
3.3.1 ทีด่ นิ แสดงด้วยราคาทุน ส่วนอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน ณ วันทีซ่ อื้ หรือได้มาหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม
3.3.2 อาคารและอุปกรณ์จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ เมื่อมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และค่าเสื่อมราคาค�ำนวณโดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
อาคาร
           20   ปี
อุปกรณ์
5   ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์
            5   ปี
3.3.3 ส่วนค่าปรับปรุงอาคารเช่า บันทึกเป็นสินทรัพย์และค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาโดยวิธเี ส้นตรง ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้
ในสัญญาเช่า
3.3.4 อุปกรณ์ที่ได้รับโอนมาจากกรมการประกันภัยใช้ราคาสุทธิ ณ วันที่รับโอนเป็นราคาทุนและค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
3.3.5 อุปกรณ์ทไี่ ด้รบั โอนมาจากกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจากรถใช้ราคาสุทธิ ณ วันทีร่ บั โอนเป็นราคาทุนและค�ำนวณ
ค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
3.3.6 รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งท�ำให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบัน
ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย        
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของส�ำนักงาน คปภ. และจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า
หนึ่งปี แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ซึ่งค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ และสิทธิการเช่า แสดงด้วยราคาทุนหลังจากหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และ
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
โปรแกรมเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์  
5   ปี
สิทธิการเช่าอาคารตามอายุสิทธิการเช่าแต่ไม่เกิน
             10   ปี  
3.5 วัสดุคงเหลือที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่ถึง 5,000 บาท ณ วันที่ซื้อมาถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ได้มาทั้งจ�ำนวน
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3.6 ประมาณการหนี้สิน
ส�ำนักงาน คปภ. จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และสามารถประมาณการ
มูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.7 หนี้สินไม่หมุนเวียน
3.7.1 ทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค
ส�ำนักงาน คปภ. บันทึกทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค เป็นสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้บัญชีรายได้รอการรับรู้
จากการรับบริจาคทรัพย์สิน และรายได้รอการรับรู้ดังกล่าวจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค ตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคา
ของทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี
3.7.2 ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ
ตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ที่พ้นสภาพ พ.ศ. 2553 ได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงาน คปภ. ตั้งเงินส�ำรองค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่พ้นสภาพ โดยพนักงานน�ำส่งเงิน
เพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือนจ�ำนวนร้อยละศูนย์จุดหกของเงินเดือนพนักงาน และส�ำนักงาน คปภ. จ่ายเงินสมทบโดยจัดสรร
จากรายได้กอ่ นหักค่าใช้จา่ ยจ�ำนวนร้อยละศูนย์จดุ สีต่ อ่ ปีในสิน้ ปีงบการเงินทีไ่ ด้ผา่ นการตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เงินจ่ายสมทบเข้าโครงการค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
3.7.3 ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต
ภาระผูกพันของส�ำนักงาน คปภ. เกีย่ วกับโครงการค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครอง จึงรับรู้ประมาณการหนี้สินตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วย        
ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2554
3.8 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ให้พนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน และให้ส�ำนักงาน คปภ. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์           
ที่ก�ำหนด โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของส�ำนักงาน คปภ. ภายใต้กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่ง      
จดทะเบียนแล้ว เงินส่วนที่ส�ำนักงาน คปภ. จ่ายสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
3.9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีก�ำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
นับจากวันที่ได้มา
3.10 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบ           
ระยะเวลารายงาน และจะน�ำไปแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
3.11 เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำทีม่ กี �ำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 1 ปี และจะน�ำไปแสดงเป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

2560
เงินสด
เงินฝากธนาคาร

-  ประเภทกระแสรายวัน
-  ประเภทออมทรัพย์
-  ประเภทประจ�ำ 3 เดือน
รวม

2559

2,182.69
761,487.11
248,600.00
586,732,639.04 492,065,453.12
280,640,000.00 361,539,532.65
868,136,308.84 853,853,585.77

4.2 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงเหลือจ�ำนวน 4,912,169,423.57 บาท เป็นเงินฝากธนาคาร
ประเภทประจ�ำ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนทั้งจ�ำนวน   
4.3 ลูกหนี้
         ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต ที่จะต้องน�ำส่งเงินสมทบให้แก่
ส�ำนักงาน คปภ. ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา       
เงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องน�ำส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย
                                                                                                                   หน่วย : บาท

2560
ลูกหนีจ้ ากบริษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ลูกหนีจ้ ากบริษทั ประกอบธุรกิจประกันชีวติ
รวม

2559

135,835,698.57 134,576,383.08
283,124,861.97 271,752,206.95
418,960,560.54 406,328,590.03

4.4 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

ลูกหนีเ้ งินยืมเพือ่ ทดรองจ่าย
ลูกหนีอ้ นื่ ๆ
รวม

2560

2559

306,309.21
202,914.57
509,223.78

206,185.00
410,444.93
616,629.93

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รายงานประจำ�ปี 2560

4.5 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

2560
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า - ค่าเช่าทรัพย์สนิ
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า - ค่าต่อทะเบียนภาษีรถยนต์
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า - ค่าเบีย้ ประกันภัย
รวม

7,179,641.18
132,209.73
969,007.52
8,280,858.43

4.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

2559
954,843.90
1,788,039.07
2,742,882.97

หน่วย : บาท

2560
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารค้างรับ
วัสดุสำ� นักงานและคอมพิวเตอร์
รายได้คา่ เช่าค้างรับ
เงินวางหลักประกัน-ค่าเช่าอาคาร-ส่วนกลาง
เงินวางหลักประกัน-ค่าเช่าอาคาร-ส่วนจังหวัด
เงินวางหลักประกัน-การใช้โทรศัพท์-ส่วนกลาง
รวม
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7,262,524.84
715,930.88
115,200.00
47,400.00
21,400.00
8,162,455.72

2559
49,207,650.85
598,565.24
11,294.46
49,817,510.55

55,416,878.59

227,744,089.24

66,262,196.03

84,381,367.83

ครุภัณฑ์สำ�นักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ครุภัณฑ์อื่น ๆ

4,660,607.36

-

14,590,710.87

1,478,237.72

6,951,863.83
56,820,524.14

273,365,542.63

27,708,334.00

9,703,818.00

ปลายงวด

49,589,622.75

96,579,801.00

6,889,054.86

-

ต้นงวด

89,041,975.19

66,262,196.03
60,269,140.71

66,262,086.03

9,244,800.00
9,326,792.17 765,229,790.10 438,458,979.24

-

-

7,400.00 242,327,400.11 158,869,273.89

74,592.17

-

-

-

ลด

47,983,201.61

7,317,606.05

-

22,721,507.81

2,151,942.76

14,794,813.70

997,331.29

-

51,666,978.34

111,374,614.70

7,886,386.15

-

ปลายงวด

67,586,746.76

66,262,086.03

81,985.17 486,360,195.68

-

-

7,398.00 181,583,383.70

74,587.17

-

-

-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิ่ม
ลด

278,869,594.42

21,455,228.43

110.00

60,744,016.41

5,153,545.80

161,990,927.93

19,821,947.85

9,703,818.00

ทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์-สุทธิ

ในงวดปี 2560 และ 2559 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าเสื่อมราคาประจ�ำงวดเป็นจ�ำนวนรวม 47,983,201.61 บาท และจ�ำนวน 50,704,445.47 บาท ตามล�ำดับ

ในงวดนีส้ ำ� นักงาน คปภ. ซือ้ ทีด่ นิ มูลค่า 1,955,000.00 บาท เนือ้ ทีจ่ ำ� นวน 39 เศษ 1/10 ตารางวา พร้อมอาคารสิง่ ปลูกสร้าง เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 2 คูหา มูลค่า 8,545,000.00 บาท
อยู่ในอ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นที่ท�ำการส�ำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และส�ำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น

924,480.00     8,320,320.00
728,054,842.49 46,501,739.78

266,413,678.80

ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร

8,545,000.00

1,955,000.00

เพิ่ม

ราคาทุน

หน่วย : บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

งานระหว่างดำ�เนินการ
   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม

19,163,334.00

    7,748,818.00

ต้นงวด

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ทีด่ ิน

ประเภท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย

4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
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265,598,678.80

52,738,887.70

185,532,871.30

66,262,196.03

83,201,252.10

ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร

ครุภัณฑ์สำ�นักงาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ครุภัณฑ์อื่น ๆ

680,246,037.93

19,163,334.00

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

งานระหว่างดำ�เนินการ
   - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม

7,748,818.00

ต้นงวด

ทีด่ ิน

ประเภท

19,017,110.00
66,778,802.31

1,285,688.91

-

42,588,675.00

3,072,328.40

815,000.00

-

-

เพิ่ม

55,416,878.59

266,413,678.80

19,163,334.00

7,748,818.00

ปลายงวด

47,153,593.51

82,733,662.31

5,930,888.16

-

ต้นงวด

105,573.18

84,381,367.83

66,262,196.03
48,408,316.45

64,636,722.93

377,457.06 227,744,089.24 139,747,358.91

394,337.51

-

-

-

ลด

18,092,630.00
924,480.00
18,969,997.75 728,054,842.49 388,610,542.27

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย

50,704,445.47

11,949,279.57

1,625,363.10

19,499,358.04

2,826,139.37

13,846,138.69

958,166.70

-

49,589,622.75

96,579,801.00

6,889,054.86

-

ปลายงวด

60,269,140.71

66,262,086.03

856,008.50 438,458,979.24

88,455.31

-

377,443.06 158,869,273.89

390,110.13

-

-

-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิ่ม
ลด

924,480.00
289,595,863.25

24,112,227.12

110.00

68,874,815.35

5,827,255.84

169,833,877.80

12,274,279.14

7,748,818.00

ทีด่ นิ อาคาร
และอุปกรณ์-สุทธิ

หน่วย : บาท
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4,920,120.00  

สิทธิการเช่า

913,245.00  
9,879,845.00

-

-

8,966,600.00  

เพิ่ม

ราคาทุน

-

-

-

-

ลด

76,952,000.00  

สิทธิการเช่า

-

-

47,647,825.00  

เพิ่ม
-

-

ลด

72,031,880.00  

ราคาทุน

4,920,120.00

15,500,000.00

96,333,960.70

ปลายงวด

73,606,153.89

15,499,999.00

26,933,059.70

ต้นงวด

55,744,553.95

3,214,318.90

15,499,999.00

37,030,236.05

ต้นงวด

-

-

-

-

11,737,221.36

1,640,045.01

-

10,097,176.35

72,031,880.00

72,031,880.00  

-

-

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
เพิ่ม
ลด

17,305,605.73

1,640,039.00

-

15,665,566.73

55,744,553.95

3,214,318.90  

15,499,999.00  

37,030,236.05  

ปลายงวด

73,050,159.68

4,854,357.90  

15,499,999.00  

52,695,802.78  

ปลายงวด

ในงวดปี 2560 และ 2559 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าตัดจ�ำหน่ายประจ�ำงวดเป็นจ�ำนวนรวม 17,305,605.73 บาท และจ�ำนวน 11,737,221.36 บาท ตามล�ำดับ

40,750,490.00   20,946,589.00   58,757,100.00
2,939,979.00
181,888,625.70 68,594,414.00 130,788,980.00 119,694,059.70 116,039,212.59

15,500,000.00  

ระบบงาน Back office

งานระหว่างดำ�เนินการ    ค่าพัฒนาระบบ
รวม

48,686,135.70  

ต้นงวด

ค่าพัฒนาระบบ

ประเภท

3,853,224.00
129,573,904.70

4,920,120.00

15,500,000.00

105,300,560.70

ปลายงวด

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
เพิ่ม
ลด

2,939,979.00  
63,949,505.75

1,705,801.10  

1.00  

59,303,724.65  

สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

หน่วย : บาท

3,853,224.00  
56,523,745.02

65,762.10  

1.00  

52,604,757.92  

สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

หน่วย : บาท

รายงานประจำ�ปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

2,939,979.00  
119,694,059.70

15,500,000.00  

ระบบงาน Back office

งานระหว่างดำ�เนินการ    ค่าพัฒนาระบบ
รวม

96,333,960.70  

ต้นงวด

ค่าพัฒนาระบบ

ประเภท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย
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รายงานประจำ�ปี 2560

4.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

2560
เงินวางหลักประกัน-ค่าเช่าอาคาร-ส่วนกลาง
เงินวางหลักประกัน-ค่าเช่าอาคาร-ส่วนจังหวัด
เงินวางหลักประกัน-การใช้โทรศัพท์-ส่วนกลาง
เงินวางหลักประกันอนุญาโตตุลาการ
รวม

91

1,274,500.00
   118,000.00
1,392,500.00

4.10 เจ้าหนี้ ประกอบด้วย

2559
115,200.00
1,105,900.00
21,400.00
   103,000.00
1,345,500.00

หน่วย : บาท

2560
เจ้าหนีก้ องทุนประกันวินาศภัย - เงินค่าปรับค้างน�ำส่ง
เจ้าหนีเ้ งินสมทบบริษทั ประกันชีวติ
เจ้าหนีเ้ งินสมทบบริษทั ประกันวินาศภัย
เจ้าหนีท้ วั่ ไป
รวม

4,699,003.66
3,208,783.16
1,375,308.46
9,283,095.28

4.11 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

รวม

20,000.00
1,119,504.40
5,562,330.33
366,225.93
7,068,060.66

หน่วย : บาท

2560
ค่าจ้างบริการ
ค่าสาธารณูปโภค
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ยรอน�ำส่งกรมสรรพากร
ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานทัว่ ไป

2559

21,939,818.67
1,463,156.41
3,561,050.69
9,093,299.62
36,057,325.39

2559
17,675,414.40
1,430,403.45
4,066,687.45
14,472,799.86
37,645,305.16

         ค่าจ้างบริการค้างจ่าย จ�ำนวน 21,939,818.67 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายการจ้างบริการจัดการระบบสารสนเทศ  
จ�ำนวน 11,925,078.22 บาท เนื่องจากส�ำนักงาน คปภ. เช่าพื้นที่ศูนย์สารสนเทศส�ำรองและมีการจ้างบริการระบบสารสนเทศ               
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของส�ำนักงาน คปภ.
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4.12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

2560
เงินค่าปรับรอน�ำส่งกรมบัญชีกลาง
เงินสมทบบริษทั ประกันภัยรับล่วงหน้า
เงินอนุญาโตตุลาการ
เงินค�ำ้ ประกันสัญญา
รายได้คา่ เช่ารับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าอืน่ ๆ
รวม

15,973,805.09
5,344,580.42
68,217.25
112,065.00
21,498,667.76

4.13 หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย

100,000.00
78,000.00
10,408,616.09
2,847,300.30
    71,070.00
13,504,986.39

หน่วย : บาท

2560
รายได้รอการรับรูจ้ ากการรับบริจาคทรัพย์สนิ
ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่
รวม

2559

2559

2,740,370.82
3,534,192.88
61,828,371.94
51,790,903.83
554,096,082.76 477,310,403.35
     828,717.00       313,690.00
619,493,542.52 532,949,190.06

รายได้รอการรับรูจ้ ากการรับบริจาคทรัพย์สนิ เป็นการรับบริจาคทรัพย์สนิ จากกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย และทยอยรับรู้
เป็นรายได้จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี
ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ มติท่ีประชุมคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เห็นชอบให้ส�ำนักงาน คปภ. ตั้งเงินส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพที่      
เข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรจากรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจ�ำนวนร้อยละศูนย์จุดสี่ต่อปี ในสิ้นปีงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสมทบเป็นรายเดือนจ�ำนวนร้อยละศูนย์จุดหกของเงินเดือนพนักงาน
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ครัง้ ที่ 10/2553 วันที่ 13 กันยายน 2553 และครัง้ ที่ 11/2553 วันที่ 21 ตุลาคม 2553 เห็นชอบในหลักการให้มกี ารตัง้ เงินค่าตอบแทน
ตามต้นทุนบริการในอดีตเพือ่ เป็นบ�ำเหน็จเพิม่ เติมแก่พนักงานทีม่ าจากกรมการประกันภัย และกระทรวงพาณิชย์ โดยก�ำหนดวงเงินไว้
ประมาณ 679.05 ล้านบาท โดยทยอยตั้งในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ได้บันทึกรับรู้เงินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตเป็น      
ค่าใช้จ่ายบุคลากรคู่กับค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย ซึ่งรายจ่ายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน อาจจะเป็นรายจ่ายที      ่
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เคยรายงานเน้นเรือ่ งความไม่แน่นอนตัง้ แต่งวดปี 2554 ตามรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 โดยมีการเบิกจ่ายจริง จ�ำนวน 23.37 ล้านบาท
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หน่วย : บาท
477,310,403.35
67,503,800.00
9,281,879.41
554,096,082.76

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตเป็นเงินค่าตอบแทนที่ส�ำนักงาน คปภ. จ่ายให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุตาม          
ข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2554
(ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2554) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ต่อมาพนักงานเกษียณอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน           
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตได้ยื่นฟ้องส�ำนักงาน คปภ. เพื่อเรียกเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตพร้อมดอกเบี้ย
ผิดนัดตามกฎหมายต่อศาลปกครอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินข้อ 4.23 ก. ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต
4.14 ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย
      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550
มีผลบังคับใช้ ได้เปลี่ยนสถานะจากกรมการประกันภัย เป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(ส�ำนักงาน คปภ.) พร้อมทั้งโอนบรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และภาระผูกพันของกรมการประกันภัยที่มีอยู่ให้
ส�ำนักงาน คปภ. โดยถือยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ของกรมการประกันภัย ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการทรัพย์สิน หนี้สินและสิทธิต่าง ๆ โดยในงวดปี 2552 คณะกรรมการ             
ดังกล่าวตรวจสอบเสร็จพร้อมทัง้ รายงานผลการตรวจสอบว่าทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของกรมการประกันภัยทีโ่ อนมาเป็นของส�ำนักงาน คปภ.
ณ วันทีเ่ ปลีย่ นสถานะ มีรายการถูกต้อง ครบถ้วนและยอดทุนรับโอนจากกรมการประกันภัยถูกต้องตรงกับรายการทุนรับโอนทีป่ รากฏ
ในงบการเงิน จ�ำนวน 120,538,099.76 บาท  
4.15 ทุนประเดิมจากรัฐบาล
          ในปี 2551 ส�ำนักงาน คปภ. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลจ�ำนวน 100,000,000.00 บาท เพื่อเป็นทุนประเดิม
ให้แก่ส�ำนักงาน คปภ.
4.16 รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย
            คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ออกประกาศและมีผลบังคับ ให้บริษัทประกอบธุรกิจ
ประกันภัยต้องน�ำส่งเงินสมทบให้ส�ำนักงาน คปภ. ตั้งแต่ในงวดปี 2551 รายได้เงินสมทบจากบริษัทประกันภัย ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

2560
เงินสมทบบริษทั ประกันวินาศภัย
เงินสมทบบริษทั ประกันชีวติ
รวม

2559

540,985,515.10 526,311,958.90
1,045,476,432.08 1,011,540,150.66
1,586,461,947.18 1,537,852,109.56
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4.17 รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

2560
รายได้คา่ ธรรมเนียมสมัครสอบ
รายได้คา่ ธรรมเนียมออกใบอนุญาต
รายได้คา่ ธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต
รายได้คา่ ธรรมเนียมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รายได้คา่ ธรรมเนียมจากการอบรม
รวม

69,706,800.00
70,324,650.00
60,130,100.00
56,893,300.00
74,744,400.00
61,242,800.00
7,264,750.00
7,131,700.00
7,028,850.00
16,326,000.00
218,874,900.00 211,918,450.00

4.18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

2560
เงินเดือน
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต
เงินเพิม่ ค่าครองชีพ
ค่าตอบแทนพิเศษ สปพ.
ค่าล่วงเวลาและค่าท�ำงานในวันหยุด
ค่าตอบแทนวิชาชีพ
ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาบุตร
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จา่ ยการศึกษาของพนักงาน
เงินสมทบค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ
เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน
ค่าเบีย้ ประกันภัยบุคคล
รวม

2559

2559

605,838,208.01 596,882,363.62
83,398,212.82
82,368,330.22
67,503,800.00
67,503,800.00
17,205,439.79
15,280,907.30
190,000.00
210,000.00
17,000.00
2,205,619.81
1,748,097.28
1,439,987.25
1,407,229.50
16,432,259.29
17,298,141.16
89,700.00
46,800.00
7,528,938.14
7,371,537.45
174,936.00
200,000.00
  1,939,678.25    2,056,477.92
803,946,779.36 792,390,684.45

ในปี 2560 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าใช้จ่ายบุคลากร จ�ำนวน 803,946,779.36 บาท ในจ�ำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทน
ตามต้นทุนการบริการในอดีต จ�ำนวน 67,503,800.00 บาท ซึง่ เป็นรายจ่ายทีม่ คี วามไม่แน่นอน อาจเป็นรายจ่ายทีไ่ ม่สามารถเบิกจ่ายได้
ส�ำนักงาน คปภ. ได้บันทึกรับรู้ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรคู่กับค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการ      
ในอดีตรอจ่ายด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
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เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน จ�ำนวน 174,936.00 บาท เกิดจากกรณีพนักงานถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นพนักงาน
ส�ำนักงาน คปภ. จะจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน โดยท�ำประกันชีวติ และอุบตั เิ หตุหมูไ่ ว้ให้กบั บริษทั ประกันชีวติ แล้วส�ำนักงาน
คปภ. จะจ่ายเป็นค่าปลงศพตามระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
ครอบครัวกรณีพนักงานถึงแก่กรรม พ.ศ. 2552
4.19 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

2560
ค่าวัสดุสำ� นักงานใช้ไป
ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
ค่าวัสดุสงิ่ พิมพ์และเผยแพร่
ค่าวัสดุอนื่ ๆ
ค่าเช่าทรัพย์สนิ - ทีด่ นิ และอาคาร
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
ค่ารับรองและพิธกี าร
ค่าใช้จา่ ยในการประชุมและสัมมนา
ค่าใช้จา่ ยเดินทางในประเทศ
ค่าใช้จา่ ยเดินทางต่างประเทศ
ค่าสมาชิกสถาบันประกันภัยต่างประเทศ
ค่าจ้างทีป่ รึกษา
ค่าเบีย้ ประกันภัย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าสอบบัญชี
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างบริการ
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สนิ
ค่าภาษี
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมตัวแทนนายหน้าประกันภัย
ค่าเบีย้ ประชุมบุคคลภายนอก
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
รวม

2559

11,341,175.82
10,066,465.84
5,067,727.36
4,653,419.06
1,243,362.08
1,224,580.83
1,721,092.16
1,717,431.61
30,243,825.00
18,642,346.00
14,858,640.24
10,801,092.00
2,882,040.00
2,866,196.55
403,165.60
322,905.89
28,621,261.02
26,000,833.52
5,484,005.32
4,628,559.76
14,657,442.12
10,901,510.82
1,420,642.90
1,336,750.00
700,000.00
790,000.00
2,663,485.33
2,730,618.26
20,782,954.62
20,358,683.62
65,288,807.34
62,441,666.83
700,000.00
17,047,616.62
38,428,346.01
863,214.92
1,282,342.64
100,096,104.43
88,030,325.09
4,441,903.27
4,764,129.28
1,764,619.45
2,037,861.33
4,223,025.25
8,553,467.57
775,000.00
1,315,000.00
1,365,567.46       1,053,872.30  
337,956,678.31 325,648,404.81
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ค่าเช่าทรัพย์สิน-ที่ดินและอาคาร จ�ำนวน 30,243,825.00 บาท ในปี 2559 กรมธนารักษ์ขอคืนพื้นที่เช่าอาคารของ
ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้นในปี 2560 ส�ำนักงาน คปภ. ต้องเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ท�ำการแห่งใหม่ ทั้งส�ำนักงาน คปภ.
ส่วนภูมิภาคและส�ำนักงาน คปภ. ส่วนจังหวัด
ค่าใช้จา่ ยในการประชุมและสัมมนา จ�ำนวน 28,621,261.02 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ ยการจัดอบรมสัมมนาเพือ่ พนักงาน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ องค์ความรูแ้ ละประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และค่าใช้จา่ ยการจัดอบรมเพือ่ บุคคลภายนอก เพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้แก่บุคคลภายนอก
ค่าจ้างบริการ จ�ำนวน 100,096,104.43 บาท ส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมาบริการที่ปรึกษาโครงการหลายแห่ง เช่น            
การจ้างทีป่ รึกษาธนาคารโลกส�ำหรับโครงการเตรียมความพร้อมรองรับเกณฑ์การประเมินการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐาน
สากล นอกจากนั้นมีการจ้างที่ปรึกษาส�ำหรับโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
(Own Risk and Solvency Assessment : ORSA) ซึง่ เป็นเครือ่ งมือช่วยให้บริษทั ประกันภัยมีความเข้าใจความเสีย่ งทีก่ ำ� ลังเผชิญอยู่
และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปกับการด�ำรงเงินกองทุนได้อย่างเหมาะสม
4.20 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย

หน่วย  : บาท

2560
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คปภ.
ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ คปภ.
ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ
ค่าเบีย้ ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
ค่าเบีย้ ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย
ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบีย้ ประชุมคณะอนุกรรมการอืน่ ๆ
รวม

6,360,000.00
3,060,000.00
80,000.00
328,000.00
252,000.00
256,000.00
1,272,000.00
11,608,000.00

4.21 ผลการด�ำเนินงาน

รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

2559
5,950,666.67
2,785,000.00
100,000.00
560,000.00
236,000.00
408,000.00
864,000.00
10,903,666.67

หน่วย  : บาท

2560

2559

1,882,234,535.76
1,153,511,457.67
728,723,078.09

1,842,884,363.72
1,128,942,755.93
713,941,607.79

เพิ่ม (ลด)

%

39,350,172.04
24,568,701.74
14,781,470.30

2.14
2.18
2.07

ในปี 2560 ส�ำนักงาน คปภ. มีรายได้ จ�ำนวน 1,882,234,535.76 บาท และมีคา่ ใช้จา่ ย จ�ำนวน 1,153,511,457.67 บาท
ผลการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�ำนวน 14,781,470.30 บาท โดยในปี 2560 และ 2559 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ�ำนวน
728,723,078.09 บาท และจ�ำนวน 713,941,607.79 บาท ตามล�ำดับ
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4.22 การจัดประเภทรายการใหม่
รายการในงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บางรายการได้จดั ประเภทรายการใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
รายการในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
		

หนี้สินหมุนเวียน

หน่วย  : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ก่อนจัด
ประเภทใหม่
7,128,431.22
37,584,934.60

รายการจัด
ประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

    (60,370.56)
       60,370.56

7,068,060.66
37,645,305.16

4.23 คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
พนักงานที่เกษียณอายุ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต ตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับและ       
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2554 (ข้อบังคับ) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่   
วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ได้ยื่นฟ้องส�ำนักงาน คปภ. เพื่อเรียกเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตตามข้อบังคับพร้อมดอกเบี้ย
ผิดนัดตามกฎหมาย และการจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
		ก. ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต
ที่

ชื่อ - สกุล

จ�ำนวนเงิน
(ไม่รวมดอกเบี้ย
ตามกฎหมาย)

รายละเอียด

เลขคดี

ลงวันที่

หมายเหตุ

1 นายอภิรักษ์ เหล็งขยัน

3,225,600.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ด�ำ 204/2556 4 กรกฎาคม 2556
อยู่ระหว่าง
ต้นทุนบริการในอดีต
ด�ำ 59/2557
6 มีนาคม 2557
การพิจารณา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ แดง 216-7/2558 1 กรกฎาคม 2558 ของศาลปกครอง
ส�ำหรับงวดที่ 1, 2 และ 3 อ.976-977/2558 28 กรกฎาคม 2558
สูงสุด
และดอกเบี้ยผิดนัด
และ
ตามกฎหมาย
20 ตุลาคม 2558

2 นางปิยนารถ สุกมุ ลจันทร์

4,000,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

3 นางสุวัฒนา มานะกุล

4,000,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม ด�ำ 1925/2557 20 พฤศจิกายน 2557 อยู่ระหว่าง
ต้นทุนบริการในอดีต
แดง 1952/2559 28 กันยายน 2559 การพิจารณา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
อ.1618/2559
27 ตุลาคม 2559 ของศาลปกครอง
ส�ำหรับงวดที่ 1, 2 และ 3
สูงสุด
และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

ด�ำ 292/2557 7 พฤศจิกายน 2557 อยู่ระหว่าง
แดง 244/2559 11 สิงหาคม 2559 การพิจารณา
อ.1258/2559
7 กันยายน 2559 ของศาลปกครอง
สูงสุด
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ที่

ชื่อ - สกุล
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จ�ำนวนเงิน
(ไม่รวมดอกเบี้ย
ตามกฎหมาย)

รายละเอียด

เลขคดี

ลงวันที่

หมายเหตุ

4 นางสุพานิช พิสุทธิภักดิ์

2,322,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

ด�ำ 165/2557 20 พฤศจิกายน 2557 อยู่ระหว่าง
แดง 171/2559 14 กันยายน 2559 การพิจารณา
อ.1742/2559
12 ตุลาคม 2559 ของศาลปกครอง
สูงสุด

5 นายไพรัช จันทรกรานต์

3,240,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ด�ำ 21/2558
ต้นทุนบริการในอดีต
แดง 116/2559
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
อ.1360/2559
และดอกเบี้ยผิดนัด      
ตามกฎหมาย

3 มีนาคม 2558
อยู่ระหว่าง
31 สิงหาคม 2559 การพิจารณา
ของศาลปกครอง
สูงสุด

6 นางสาวประภาพันธ์ เกิดล�ำเจียก

3,000,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ด�ำ 580/2558
ต้นทุนบริการในอดีต
แดง 1950/2559
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
อ.1636/2559
และดอกเบี้ยผิดนัด      
ตามกฎหมาย

10 มีนาคม 2558
อยู่ระหว่าง
28 กันยายน 2559 การพิจารณา
27 ตุลาคม 2559 ของศาลปกครอง
สูงสุด

7 นางอัญชนา บูรณะรัช

3,454,841.70

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ด�ำ 591/2558
ต้นทุนบริการในอดีต ให้ แดง 1953/2559
เป็นไปตามข้อบังคับ
อ.1595/2559
ส�ำหรับงวดที่ 1, 2 และ 3
และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

11 มีนาคม 2558
อยู่ระหว่าง
28 กันยายน 2559 การพิจารณา
27 ตุลาคม 2559 ของศาลปกครอง
สูงสุด

8 นางคมคาย ธูสรานนท์

4,000,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม ด�ำ 1572/2558
ต้นทุนบริการในอดีต
แดง 1954/2559
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
อ.1606/2559
และดอกเบี้ยผิดนัด      
ตามกฎหมาย

28 สิงหาคม 2558
อยู่ระหว่าง
28 กันยายน 2559 การพิจารณา
25 ตุลาคม 2559 ของศาลปกครอง
สูงสุด

9 นางอนงค์ศิริ ภัยห่าง

3,510,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม ด�ำ 1583/2558
ต้นทุนบริการในอดีต
แดง 455/2560
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
อร.74/2560
และดอกเบี้ยผิดนัด      
ตามกฎหมาย

1 กันยายน 2558
16 มีนาคม 2560
11 เมษายน 2560

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
ของศาลปกครอง
สูงสุด

10 นางศิริกาญจน์ ค�ำศรีระภาพ

1,241,690.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม ด�ำ 1584/2558
ต้นทุนบริการในอดีต
แดง 456/2560
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
อร.67/2560
และดอกเบี้ยผิดนัด      
ตามกฎหมาย

1 กันยายน 2558
16 มีนาคม 2560
11 เมษายน 2560

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
ของศาลปกครอง
สูงสุด

11 นายวิชัย บุญมี

1,872,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ส�ำหรับงวดที่ 2 และ
ดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

27 ตุลาคม 2558
อยู่ระหว่าง
28 กันยายน 2559 การพิจารณา
27 ตุลาคม 2559 ของศาลปกครอง
สูงสุด

ด�ำ 1883/2558
แดง 1955/2559
อ.1766/2559
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ที่

ชื่อ - สกุล

จ�ำนวนเงิน
(ไม่รวมดอกเบี้ย
ตามกฎหมาย)

รายละเอียด
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หมายเหตุ

12 นางสาวช�ำเลือง ชาติสุวรรณ

2,000,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ส�ำหรับงวดที่ 2 และ
ดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

ด�ำ 2008/2558 17 พฤศจิกายน 2558 อยู่ระหว่าง
แดง 1951/2559 28 กันยายน 2559 การพิจารณา
อ.1535/2559
26 ตุลาคม 2559 ของศาลปกครอง
สูงสุด

13 นายเผด็จ บุญรอด

4,000,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ด�ำ 25/2559
ต้นทุนบริการในอดีต
แดง 157/2560
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
อร.33/2560
และดอกเบี้ยผิดนัด      
ตามกฎหมาย

7 มกราคม 2559
อยู่ระหว่าง
1 กุมภาพันธ์ 2560 การพิจารณา
27 กุมภาพันธ์ 2560 ของศาลปกครอง
สูงสุด

14 นายส�ำเริง วรสูตร

4,000,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ด�ำ 500/2559
ต้นทุนบริการในอดีต
แดง 2357/2560
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด      
ตามกฎหมาย

1 เมษายน 2559
26 ธันวาคม 2560

พิพากษายกฟ้อง

15 นายวรนิติ์ เลิศคอนสาร

2,318,400.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และดอกเบี้ยผิดนัด      
ตามกฎหมาย

21 พฤศจิกายน 2559

อยูร่ ะหว่าง           
การพิจารณา
ของศาลปกครอง
ระยอง

ด�ำ 459/2559

หมายเหตุ : ล�ำดับที่ 5 สืบค้นจากเว็บไซต์ของศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้รับค�ำอุทธรณ์เป็นที่
แน่นอนแล้ว ตามเลขคดีอุทธรณ์ที่ระบุ แต่ส�ำนักงาน คปภ. ยังไม่ได้รับหนังสือค�ำอุทธรณ์จากศาลปกครองสูงสุด จึงยังไม่ทราบวันที่
ในหนังสือค�ำอุทธรณ์
ข. การจ่ายเงินตามกฎหมายแรงงาน
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 19 บัญญัติว่า
“กิจการของส�ำนักงาน ไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงานต้องได้รบั ประโยชน์ตอบแทนไม่นอ้ ยกว่าทีก่ ำ� หนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน” ซึ่งปัจจุบัน ส�ำนักงาน คปภ.
ยังไม่ได้จดั ท�ำข้อบังคับเกีย่ วกับการจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง จึงมีพนักงานทีเ่ กษียณอายุบางส่วนฟ้องให้สำ� นักงาน คปภ. จ่ายเงินชดเชย
กรณีเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นายอภิรักษ์ เหล็งขยัน

จ�ำนวนเงิน
(ไม่รวมดอกเบี้ย
ตามกฎหมาย)
439,979.99

รายละเอียด

เลขคดี

จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง         ด�ำ 316/2557
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
แดง 294/2560
แรงงาน และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

ลงวันที่

หมายเหตุ

2 ธันวาคม 2557
30 สิงหาคม 2560

พิพากษายกฟ้อง

100

รายงานประจำ�ปี 2560

ที่

ชื่อ - สกุล

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

จ�ำนวนเงิน
(ไม่รวมดอกเบี้ย
ตามกฎหมาย)

รายละเอียด

เลขคดี

ลงวันที่

หมายเหตุ

2 นางปิยนารถ สุกุมลจันทร์

1,270,399.20

จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง         ด�ำ 315/2557
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
แดง 225/2560
แรงงาน และดอกเบี้ยผิดนัด อร.255/2560
ตามกฎหมาย

2 ธันวาคม 2557
อยู่ระหว่าง        
13 กรกฎาคม 2560 การพิจารณา
8 สิงหาคม 2560 ของศาลปกครอง
สูงสุด

3 นางสุพานิช พิสุทธิภักดิ์

876,343.00

จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง         ด�ำ 188/2557
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
แดง 149/2560
แรงงาน และดอกเบี้ยผิดนัด อร.163/2560
ตามกฎหมาย

9 ธันวาคม 2557
อยู่ระหว่าง        
8 มิถนุ ายน 2560
การพิจารณา
3 กรกฎาคม 2560 ของศาลปกครอง
สูงสุด

4 นายไพรัช จันทรกรานต์

1,203,920.00

จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง         ด�ำ 193/2557
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
แดง 47/2560
แรงงาน และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

5 นางสุวัฒนา มานะกุล

449,040.60

จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง         ด�ำ 579/2558
10 มีนาคม 2558
อยู่ระหว่าง         
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
แดง 851/2560 23 พฤษภาคม 2560 การพิจารณา
แรงงาน และดอกเบี้ยผิดนัด อร.157/2560 19 มิถุนายน 2560 ของศาลปกครอง
ตามกฎหมาย
สูงสุด

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

425,100.00
453,420.00
990,120.00

จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง         ด�ำ บ.51/2558 27 มกราคม 2558
อยู่ระหว่าง        
ให้เป็นไปตามกฎหมาย แดง บ.255/2560 24 พฤศจิกายน2560 การพิจารณา
แรงงาน และดอกเบี้ยผิดนัด อบ.4/2561
20 ธันวาคม 2560 ของศาลปกครอง
ตามกฎหมาย
สูงสุด

7 นางอัญชนา บูรณะรัช

633,688.00

จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง         ด�ำ 1088/2558 18 มิถุนายน 2558
อยู่ระหว่าง        
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
แดง 853/2560 23 พฤษภาคม 2560 การพิจารณา
แรงงาน และดอกเบี้ยผิดนัด อร.145/2560 19 มิถุนายน 2560 ของศาลปกครอง
ตามกฎหมาย
สูงสุด

8 นางสาวประภาพันธ์ เกิดล�ำเจียก

360,299.98

จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง         ด�ำ 1203/2558 6 กรกฎาคม 2558
อยู่ระหว่าง        
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
แดง 854/2560 23 พฤษภาคม 2560 การพิจารณา
แรงงาน และดอกเบี้ยผิดนัด อร.210/2560 13 มิถุนายน 2560 ของศาลปกครอง
ตามกฎหมาย
สูงสุด

9 นางศิริกาญจน์ ค�ำศรีระภาพ

931,328.00

จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง         ด�ำ 1621/2558
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
แดง 621/2560
แรงงาน และดอกเบี้ยผิดนัด อร.107/2560
ตามกฎหมาย

10 นางอนงค์ศิริ ภัยห่าง

613,864.00

จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง         ด�ำ 1620/2558 8 กันยายน 2558
อยู่ระหว่าง        
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
แดง 852/2560 23 พฤษภาคม 2560 การพิจารณา
แรงงาน และดอกเบี้ยผิดนัด อร.158/2560 21 มิถุนายน 2560 ของศาลปกครอง
ตามกฎหมาย
สูงสุด

25 ธันวาคม 2557 พิพากษายกฟ้อง
28 กุมภาพันธ์ 2560

8 กันยายน 2558
อยู่ระหว่าง        
4 เมษายน 2560
การพิจารณา
1 พฤษภาคม 2560 ของศาลปกครอง
สูงสุด

4.24 การอนุมัติงบการเงิน
     
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยเลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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