ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
All of us would like to express our deepest appreciation
of His Majesty’s Royal Eternal Grace.

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
We, the Insurance Commission, Administrators and Staff
of the Office of Insurance Commission.

สารบัญ
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ส่วนที่ 1

เกี่ยวกับองค์กร

23
ส่วนที่ 2

โครงสร้างองค์กร

27
ส่วนที่ 3

ภาพรวมภาวะธุรกิจ
ประกันภัยปี 2559

30
ส่วนที่ 4

การดำ�เนินงานและพัฒนาการที่สำ�คัญ
ของสำ�นักงาน คปภ. ปี 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
		

56
ส่วนที่ 5

ทิศทางและแนวโน้มของ
ธุรกิจประกันภัย ปี 2560

การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย
การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึง
การประกันภัย
การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการแข่งขัน
การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการประกันภัย

58
ส่วนที่ 6

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1

เกี่ยวกับองค์กร

วิสัยทัศน์
สำ�นักงาน คปภ. จะทำ�ให้สาธารณชน
มีความรู้ความสามารถ
และเชื่อมั่นในการใช้ระบบประกันภัย
เพื่อบริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นคง
สู่อนาคตที่ยั่งยืน
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ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.)

ยุทธศาสตร์ของสำ�นักงาน คปภ. (E.F.FE.C.T)
แผนกลยุทธ์สำ�นักงาน คปภ.
ส่งเสริมการให้ความรูเ้ ชิงรุกต่อสาธารณชน เพือ่ เพิม่ สภาพคล่องของ
ตลาด และเสริมสร้างความน่าเชือ่ ถือ และเสถียรภาพให้ระบบประกันภัย
ของประเทศ
E = Proactively Educating the Public
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงาน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ
มีความรวดเร็ว คุ้มค่า และเอื้อต่อการเปลี่ยนผ่าน บทบาทการบริหาร
จัดการภายในองค์กร
F = Modify & Improve upon the Fundamentals
สร้างและขยายเครือ ข่า ยพัน ธมิต ร เพื่อ เพิ่ม อัต ราการเติบ โตและ
สภาพคล่องของภาคอุตสาหกรรม
FE = Foster Expansion of Strategic Alliance Network to
Promote Industry Growth and Increase Market Fluidity
พัฒนาระบบการก�ำกับและตรวจสอบ ด้านเสถียรภาพ พฤติกรรมการ
ปฏิบตั แิ ละการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย เพือ่
สร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อระบบประกันภัย
C = Ensure the Proper Market Conduct to Enhance the
Industry’s Credibility and Stability
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูล ที่น�ำไปสู่การยกระดับ
ความรอบรู้ด้านการประกันภัยของประเทศ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกภาคส่วน
T = Using the Advancement of Techniques and
Information Technology to Increase the Public Knowledge
in Utilizing Insurance to Manage Risk & Maintain Stability
รายงานประจ� ำ ปี 2559
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บทบาท ภารกิจ
ส�ำนักงาน คปภ.
1. ส�ำนกั งานคณะกรรมการก�ำกบั และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�ำนกั งาน คปภ.)
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่
1 กันยายน 2550 ส่งผลให้กรมการประกันภัยปรับเปลีย่ นสถานะองค์กรจากส่วนราชการ เป็นส�ำนกั งานคณะกรรมการก�ำกบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มีภารกิจในการก�ำกบั ดูแลและพัฒนาธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย
โดยมีลกั ษณะเช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนกั งานคณะกรรมการก�ำกบั หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.)
ภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าว โครงสร้างการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย

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

ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก
Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการศึกษาจาก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 20 เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์บริหารงาน
ด้านเศรษฐศาสตร์และการคลัง ก่อนได้รบั โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นปลัด
กระทรวงการคลัง เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในหลายหน่วยงานของ
กระทรวงการคลัง เช่น อธิบดีกรมศุลกากร ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักเศรษฐกิจ
การคลัง และผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
นอกจากนี้ยังได้อุทิศตนเพื่อภาคการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเคยเป็น
อาจารย์พเิ ศษระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ให้แก่ทงั้ มหาวิทยาลัย
รัฐและเอกชน ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งบริหารในหลายหน่วยงาน อาทิ
ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ดร.สมชัย สัจจพงษ์

ประธานกรรมการโดยตำ�แหน่ง
ปลัดกระทรวงการคลัง

10 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
กรรมการโดยตำ�แหน่ง
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

		 ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการคลัง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จาก Oklahoma City University สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การท�ำงานก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นปลัด
กระทรวงพาณิชย์ เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ อาทิ อัครราชทูตทีป่ รึกษา
(ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทยประจ�ำองค์การการค้าโลก
ณ นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักเจรจาการค้าพหุพาคี
และผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา รองอธิบดี
กรมการค้าต่างประเทศ ทีป่ รึกษากระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้า
ภายใน เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�ำองค์การการค้าโลก
ณ นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์

ดร.วิรไท สันติประภพ

กรรมการโดยตำ�แหน่ง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
		 ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกด้ า นเศรษฐศาสตร์
จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการธนาคาร โดยเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในตลาดเงินและตลาดทุน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เคยด�ำรงต�ำแหน่งบริหารในหลายหน่วยงาน อาทิ
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ สายกลยุทธ์ลกู ค้าธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
(มหาชน) รองผูจ้ ดั การสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปัจจุบันนอกเหนือจากการปฏิบัติงานที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยแล้ว ยังท�ำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และภาค
การศึกษา เช่น กรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธอิ านันทมหิดล และ
กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลายหน่วยงาน
อาทิ คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ระหว่ า งประเทศ
องค์การมหาชน (ศศป.)

รายงานประจ� ำ ปี 2559
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นายรพี สุจริตกุล

กรรมการโดยตำ�แหน่ง
เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทด้ า นกฎหมาย จาก
University of Bristol สหราชอาณาจักร เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในตลาดทุนที่ยาวนาน เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ
ในภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหลายแห่ง เช่น
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารกสิกรไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บล. กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บลจ. กสิกรไทย จ�ำกัด ที่ปรึกษากรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
กรรมการสมาคมบริษทั จัดการลงทุน เป็นต้น ปัจจุบนั ยังด�ำรงต�ำแหน่ง
ส�ำคัญในภาครัฐคือ กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายและก�ำกับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจ

พลตำ�รวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
กรรมการโดยตำ�แหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

		 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จาก
โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ รุ่นที่ 37 และเนติบัณฑิตไทย ปริญญาโท
นิ ติ ศ าสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต
ประสบการณ์ท�ำงานเคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญหลายต�ำแหน่ง อาทิ
ผู ้ ต รวจราชการส�ำนั ก นายกรั ฐ มนตรี และรองผู ้ บั ญ ชาการ
ต�ำรวจนครบาล ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นหลายหน่วยงาน อาทิ คณะกรรมการก�ำกับ
และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย เลขานุ ก ารในคณะ
กรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการต�ำรวจ
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ และคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาปั ญ หา
กฎหมายและค�ำอุทธรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ดร.ธาริษา วัฒนเกส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเศรษฐศาสตร์

		 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์กติ ติมศักดิ์
จาก Keio University ประเทศญีป่ นุ่ และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัย
ป้ อ งกั น ราชอาณาจั กร หลักสูต รวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร
ภาครั ฐ เอกชน และการเมื อ ง (วปม.) รุ ่ น ที่ 3 เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
บริหารส�ำคัญในธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้ว่าการธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย รองผู้ว ่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ว ่ า การ สายตลาดการเงิน ผู้ช ่ว ยผู้ว ่าการ สายนโยบาย
สถาบั น การเงิ น และผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ว ่ า การ สายก�ำกั บ และตรวจสอบ
สถาบันการเงิน

นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย

		 ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ด ้ า นกฎหมาย จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบณ
ั ฑิตไทยจากส�ำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งผ่านการศึกษาจากวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46 เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญด้านกฎหมายและการเมือง
หลายต�ำแหน่ง อาทิ เลขาธิการ คณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบั น การเงิ น ปั จ จุ บั น
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กรรมการธนาคาร
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการอ�ำนวยการโรงงานยาสูบ กรรมการ
บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) และ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบัญชี

		 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี จาก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางการสอบบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังส�ำเร็จ
การศึกษาหลักสูตร Executive Management Programme จาก
Ivey School of Business, University of Western Ontario
ประเทศแคนาดา และหลักสูตร Leading Professional Services
Firms จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ ด้านบัญชีกว่า 35 ปี เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
บริหารในองค์กรเอกชน อาทิ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จ�ำกัด และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย
จ�ำกัด ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) และด�ำรง
ต�ำแหน่งบริหารในหลายหน่วยงาน เช่น นายกสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการ
พิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย
กระทรวงการคลัง

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการประกันภัย

		 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จาก
Fairleigh Dickinson University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการ
ศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2531 และได้รบั ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เป็ น ผู ้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นเศรษฐศาสตร์ แ ละการประกั น ภั ย
เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญหลายต�ำแหน่งในกระทรวงพาณิชย์ เช่น
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมทะเบียน
การค้า และอธิบดีกรมการประกันภัย ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งบริหาร
ส�ำคัญในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ด้าน
เศรษฐกิจ) และประธานกรรมการ บริษัท น�้ำมันพืชไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

14 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเงิน

		 ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ
จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และปริญญาโท ด้านจิตวิทยาจาก University of San Francisco
ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจั ก ร รุ ่ น 2550 เป็ น ผู ้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการเงิ น
การธนาคาร ปั จ จุ บั น ด�ำรงต�ำแหน่ ง ประธานกรรมการ บริ ษั ท
หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ทาลิ ส จ�ำกั ด ประธานอนุ ก รรมการ
การตรวจสอบตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านบริหารธุรกิจ

		 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการเมืองการปกครอง
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักรปี 2555 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน และหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุน่ ที่ 1 เป็น ผูม้ ปี ระสบการณ์
และความเชี่ยวชาญด้านการบริการธุรกิจ เคยด�ำรงต�ำแหน่งบริหาร
ที่ส�ำคัญทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชน อาทิ กรรมการบริษัท
เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท
ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน) ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลายหน่วยงาน เช่นประธานกรรมการ
บริ ห ารและการลงทุ น บริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน�้ ำ
ภาคตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย
ไซรั ส จ�ำกั ด (มหาชน) กรรมการมู ล นิ ธิ ไ ทยอาสาป้ อ งกั น ชาติ
กองทัพบก
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นายอำ�พน กิตติอำ�พน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเศรษฐศาสตร์

		 ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จาก
(M.S. Economics) Northeastern University, Boston U.S.A.
ดุษฎีบณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) Clemson University, South
Carolina U.S.A. และผ่ า นการศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ 45 เป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์
ด้านเศรษฐศาสตร์ เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในหน่วยงานภาครัฐหลาย
ต�ำแหน่ง อาทิ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และผูท้ รงคุณวุฒปิ ระจ�ำส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นอกจากนั้นปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในหลายหน่วยงาน เช่น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท ปตท.ส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ประธานกรรมการก�ำกั บ ดู แ ลความเสี่ ย ง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ กรรมการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ส�ำนักงาน คปภ. ประธานกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
บริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

กรรมการและเลขานุการโดยตำ�แหน่ง
เลขาธิการ คปภ.
		 ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกด้ า นกฎหมาย จาก
University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุน
พระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร รุน่ 2549 เป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญด้านกฎหมาย
เคยด�ำรงต�ำแหน่ ง ส�ำคั ญ หลายต�ำแหน่ ง ก่ อ นได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น
เลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ภัย (คปภ.) อาทิ ประธานกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
กรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้
และรองเลขานุการศาลฎีกา ทั้งยังท�ำงานเพื่อภาคการศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยเคยเป็นอาจารย์พเิ ศษด้านกฎหมายของทัง้ มหาวิทยาลัย
รั ฐ และเอกชน ปั จ จุ บั น ด�ำรงต�ำแหน่ ง กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการหลายคณะ เช่น ประธานกรรมการ ป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)
รองประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต และรองประธาน
กรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย

1.2 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
		 มีลักษณะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท�ำหน้าที่ด�ำเนินงานตามนโยบาย
ทีก่ �ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามภารกิจหลัก คือ การก�ำกับดูแล และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัย
ให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชือ่ ถือ และคุม้ ครองประชาชนให้ได้รบั สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน โดยมียทุ ธศาสตร์ทสี่ �ำคัญ ดังนี้
		 1. การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย
		 2. การเสริมสร้างเสถียรภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
		 3. การพัฒนาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย
		 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

16 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ส่วนที่ 2

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขาธิการ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการประกันภัย
คณะอนุกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
การเงินและทรัพย์สิน

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

สำ�นักนายทะเบียนคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ

คณะอนุกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และคดี

18 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รองเลขาธิการ ด้านกำ�กับ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายพัฒนา
มาตรฐานการกำ�กับ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกำ�กับผลิตภัณฑ์
ประกันภัย

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกำ�กับธุรกิจ
และการลงทุน

รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี
และคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกฎหมาย
และคดี

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายบริหาร

รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายวิเคราะห์
ธุรกิจประกันภัย

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายส่งเสริมและ
ประกันภัยภูมิภาค

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ
คนกลางประกันภัย

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกลยุทธ์
องค์กร

การปรับโครงสร้างองค์กรเป็นไปตามมติคณะกรรมการ คปภ. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

รายงานประจ� ำ ปี 2559

19

ผู้บริหารระดับสูงของสำ�นักงาน คปภ.

1

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
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2

3

4

นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์

นายตนุภัทร รัตนพูลชัย

นายชูฉัตร ประมูลผล

รองเลขาธิการ
ด้านกำ�กับ

รองเลขาธิการ
ด้านกฎหมายคดีและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์

รองเลขาธิการ
ด้านตรวจสอบ
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ผู้บริหารระดับสูงของสำ�นักงาน คปภ.

5

6

นายจรัญ สอนสวัสดิ์

นายสุรินทร์ ตนะศุภผล

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกลยุทธ์องค์กร

22 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

7

8

9

นางสาววสุมดี วสีนนท์

นางคนึงนิจ สุจิตจร

นายสมชาย ปัญญาภรณ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายพัฒนามาตรฐานการกำ�กับ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกำ�กับผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกำ�กับธุรกิจและการลงทุน
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ผู้บริหารระดับสูงของสำ�นักงาน คปภ.

10

นายสมประโชค ปิยะตานนท์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกฎหมายและคดี

11

12

นายชนะพล มหาวงษ์

นายสมเกียรติ ปัญหา

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์

24 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายบริหาร

13

นายบันเทิง เพ็ชรไชย
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบ

14

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย

15

นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา
ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย
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ส่วนที่ 3

ภาพรวม
ภาวะธุรกิจประกันภัย
ปี 2559

1. ภาวะธุรกิจประกันภัยไทยรอบ 12 เดือน ปี 2559
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400,000
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0

อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัย (%YoY)
เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2555 - 2559

%

ล้านบาท

เบี้ยประกันภัย
เดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2555 - 2559

2555

2556

2557

2558

2559

ชีวิต

18.74

13.02

13.00

6.91

6.52

วินาศภัย 179,530 203,121 205,248 209,197 209,743

วินาศภัย

29.39

13.14

1.05

1.92

0.26

รวม

รวม

21.90

13.06

9.23

5.46

4.76

ชีวิต

2555

2556

2557

2558

2559

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0

390,517 441,372 498,752 533,211 567,974
570,047 644,493 704,000 742,408 777,717

ที่มา : สำ�นักงาน คปภ.

1.1 การเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย
เบี้ยประกันภัย
(ล้านบาท)
GDP (QoQ%)
รวม
ประกันชีวิต
YoY %
ประกันวินาศภัย
YoY %

2558
Q1
3.00

Q2
2.80

Q3
2.90

2559
Q4
2.80

ม.ค.-ธ.ค.
2.90

Q1
3.20

Q2
3.50

Q3
3.20

Q4
3.00

ม.ค.-ธ.ค.
3.20

184,622 178,968 175,171 208,647 742,408 193,080 188,940 183,566 212,130 777,717
(0.40)
5.13
6.39
10.84
5.46
4.58
5.36
5.73
4.17
4.76
132,325 128,248 126,537 146,102 533,211 140,340 137,727 135,433 154,475 567,974
(1.03)
6.72
8.03
14.36
6.91
6.06
7.39
8.36
5.73
6.52
52,297 50,720 48,634 57,545 209,197 52,740 51,213 48,134 57,656 209,743
1.23
1.30
2.33
2.79
1.92
0.85
0.97
(1.03)
0.19
0.26

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยได้รับอานิสงส์จากการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาล ประกอบกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน ซึ่งจะสร้าง
ความเชือ่ มัน่ และสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัว ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 3.1 เนือ่ งจากได้รบั แรงขับเคลือ่ นจากมาตรการต่างๆ
ของภาครัฐ เช่น มาตรการเงินโอนเพื่อผู้มีรายได้น้อย และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ประกอบกับเงินเฟ้อ และราคาน�้ำมันที่อยู่ใน
ระดับต�ำ่ อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ รายได้เกษตรกรยังมีแนวโน้มขยายตัวดีขนึ้ ตามราคาสินค้าเกษตรทีส่ งู ขึน้ ขณะทีก่ ารลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย ทีร่ อ้ ยละ 0.4 จากอัตราดอกเบีย้ ทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ และการลงทุนภาครัฐในโครงการต่างๆ มีความก้าวหน้าและมีความชัดเจนมากขึน้
(ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ธุรกิจประกันภัยเดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 777,717 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.76 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิต จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 567,974 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
6.52 และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 209,743 ล้านบาท เติบโตเพียงร้อยละ 0.26 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน
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1.2 ผลการด�ำเนินงาน
ในส่วนของผลการด�ำเนินงาน ปี 2559 ธุรกิจประกันภัย มีก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ จ�ำนวน 68,586 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.45 โดยธุรกิจ
ประกันชีวิตมีรายได้จากการด�ำเนินงาน 661,619 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.19 ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 601,083 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
7.18 ส่งผลให้ธรุ กิจประกันชีวติ มีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 60,536 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.30 และมีก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ จ�ำนวน 53,829
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.71 ส�ำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย มีรายได้จากการด�ำเนินงาน 182,752 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.59 ในขณะที่มี
ค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 166,519 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 20.05 ส่งผลให้มีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 16,233 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 21.86 และ
มีก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ จ�ำนวน 14,757 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 13.02

ประเภท

ประกันชีวิต

ประกันวินาศภัย

รวม

ปี 2559
(ล้านบาท)
661,619

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
7.19

ปี 2559
(ล้านบาท)
182,752

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
14.59

ปี 2559
(ล้านบาท)
844,371

601,083

7.18

166,519

20.05

767,602

9.73

กำ�ไรจากการดำ�เนินงาน

60,536

7.30

16,233

-21.86

76,769

-0.55

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

53,829

7.71

14,757

-13.02

68,586

2.45

รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายจ่าย
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เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
8.71

ส่วนที่ 4

การดำ�เนินงานและ
พัฒนาการที่สำ�คัญของ
สำ�นักงาน คปภ. ปี 2559

ผลการด�ำเนินงานของระบบประกันภัย และพัฒนาการที่ส�ำคัญ ปี 2559
ของส�ำนักงาน คปภ.
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญตามนโยบายที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ คปภ. ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563) และภารกิจหลักในการก�ำกับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
น่าเชื่อถือ และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย
เพือ่ ให้บริษทั ประกันภัยมีความมัน่ คง เข้มแข็งทางการเงิน มีการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ภาพ และเป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ไว้วางใจของประชาชน ส�ำนักงาน
ได้ด�ำเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงเข้มแข็งทางการเงิน และมีขีดความสามารถในการ

รับประกันภัยตลอดจนเพื่อรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยด�ำเนินการดังนี้

การทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณของการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 (RBC 2 QIS 1)
ส�ำนักงาน คปภ. ได้พฒ
ั นากรอบการก�ำกับเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ งมาอย่างต่อเนือ่ งให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีห่ น่วยงานก�ำกับธุรกิจ
ประกันภัยสากล (International Association of Insurance Supervisors : IAIS) ก�ำหนดไว้ เพื่อให้มีกฎระเบียบด้านการก�ำกับเงินกองทุนที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย และในระยะยาวจะช่วยให้บริษทั มีความมัน่ คงทางการเงินพร้อมรองรับการแข่งขัน
ในตลาดเสรี ซึ่งในปีนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพัฒนากรอบการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 ได้เห็นชอบกรอบการด�ำรง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 ที่จะใช้ในการทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณ ครั้งที่ 1 (1st Quantitative Impact Study: QIS 1) ซึ่ง
ก�ำหนดให้บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ด�ำเนินการจัดท�ำและน�ำส่งผลการทดสอบ RBC 2 QIS 1 ส�ำหรับงวดประจ�ำปี 2558 ตาม
รูปแบบรายงานที่ก�ำหนด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดประชุมชี้แจงผลการทดสอบ RBC 2 QIS 1 ให้แก่บริษัทประกัน
ชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยทราบ เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2559 ตามล�ำดับ โดยเป็นการชี้แจงผลการทดสอบการด�ำเนินการหลังจากได้รับ
ข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ และชี้แจงเกี่ยวกับการทดสอบภาวะวิกฤตตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP)

การประเมินความเสี่ยงของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของระบบการเงินไทย
ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน กลต.) ด�ำเนิน
การเตรียมความพร้อมเพือ่ เข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment Program (FSAP) ในส่วนที่ 1 การประเมิน
ความเสี่ยงของระบบการเงินและการท�ำการทดสอบภาวะวิกฤต (Core 1 Vulnerabilities and Financial System Resilience) โดยในปีนี้
ได้ร่วมกันก�ำหนดสถานการณ์ร่วม (Common Risk Scenarios) เพื่อใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤตส�ำหรับภาคการประกันภัย ภาคการธนาคาร
และภาคตลาดทุน โดยแบ่งเป็น 3 สถานการณ์ ดังนี้
1) Most likely scenario เป็นสถานการณ์ที่ก�ำหนดมาจากความไม่แน่นอน ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก
ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินโลก และพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
โดยสถานการณ์นี้มีความเป็นไปได้ ในระดับสูง และผลกระทบที่คาดต่อเสถียรภาพระบบการเงิน อยู่ในระดับปานกลาง
2) Moderate scenario เป็นสถานการณ์ทกี่ �ำหนดมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และมีความผันผวนสูง โดยสถานการณ์นี้
มีความเป็นไปได้ในระดับปานกลาง และผลกระทบที่คาดต่อเสถียรภาพระบบการเงิน อยู่ในระดับปานกลาง-สูง
3) Severe scenario เป็นสถานการณ์ที่ก�ำหนดมาจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและสั่นคลอนความเชื่อมั่น
ท�ำให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating agency) ปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยลง 2 ระดับ โดยสถานการณ์นี้มีความ
เป็นไปได้ในระดับต�่ำ และผลกระทบที่คาดต่อเสถียรภาพระบบการเงิน อยู่ในระดับสูง
ทั้งนี้ ส�ำนักงาน คปภ. ก�ำหนดสถานการณ์เพิ่มเติมส�ำหรับภาคธุรกิจประกันชีวิต ให้ท�ำการทดสอบ Stress-to-failure scenario เป็น
สถานการณ์ที่ก�ำหนดมาจากอัตราดอกเบี้ยต�่ำคงอยู่ยาวนาน ซึ่งได้จัดประชุมชี้แจงแนวทาง รายละเอียดการทดสอบภาวะวิกฤต ให้แก่บริษัทประกัน
ชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยทราบเมื่อวันที่ 15 –16 ธันวาคม 2559 ตามล�ำดับ และก�ำหนดให้น�ำส่งรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตภายใน
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

30 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

การเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย

ส�ำนักงาน คปภ. จัดการอบรม/สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจและบุคลากรของส�ำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน การประยุกต์ใช้การบริหารจัดการความเสีย่ งองค์กรใน
ธุรกิจประกันภัย และกระบวนการประเมินความเสี่ยงภายในของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment : ORSA) ประกอบด้วยการจัด
งานสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย 2559 ภายใต้แนวคิด “บริบทใหม่ โปร่งใส อย่างยั่งยืน”เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกันภัยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมี
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 250 คน ณ โรงแรมสวิสโซเทล
เลอคองคอร์ด และจัดงานสัมมนาเรื่อง “การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่องค์กรต้องรู้” ซึ่งเป็นการต่อยอดแนวความคิด
“ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัย ในยุคดิจิทัล” จากงานสัปดาห์ประกันภัย ประจ�ำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหาร
ของบริษัทประกันภัย ในด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือกับภัยหรือความเสี่ยงจากการคุกคาม
ทางไซเบอร์ของธุรกิจประกันภัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ ด้านก�ำกับ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวัน
อังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 มีผเู้ ข้ารับการอบรมจ�ำนวน 200 คน ณ โรงแรมสวิสโซเทล ปาร์ค นายเลิศ นอกจากนี้ ยังได้จดั งานประชุมสัมมนาวิชาการ
ด้านการประกันภัย ประจ�ำปี 2559 (Thailand Insurance Symposium 2016) ภายใต้แนวคิด “ก้าวหน้า ก้าวไกล กับประกันภัยยุคดิจิทัล” โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยงอื่นๆ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ซึ่งสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบประกันภัย และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม
ประกันภัยในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล ภายใต้นโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการประกันภัย สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรประกันภัยให้มีความรู้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเตรียมความพร้อมให้อุตสาหกรรม
ประกันภัยไทยพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมคอนราด

การศึกษาแนวทางการแยกเงินกองทุนในส่วนของผู้เอาประกันภัย (Insurance Fund) และเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น
(Shareholders’ Fund)
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ท�ำการศึกษาแนวทางการแยกเงินกองทุนในส่วนของผู้เอาประกันภัย (Insurance Fund) และเงินกองทุนในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Fund) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลในหลายๆด้าน อาทิ การจัดประเภทสินทรัพย์ การจัดสรรก�ำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น
การก�ำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง การบริหารงานและสินทรัพย์เมื่อมีการปิดกิจการ โดยมีที่ปรึกษาภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และผลกระทบต่างๆ ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการวางแผนและก�ำหนดนโยบายต่างๆ และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบและมีความเป็นสากล โดยได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�ำหรับภาคธุรกิจ เพื่อรับฟังความเห็นของภาคธุรกิจ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
และจัดสัมมนาเรื่องผลการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่มีการแยกเงินกองทุน ในส่วนของผู้เอาประกันภัยและ
เงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นให้แก่พนักงานส�ำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559
จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการแยกเงินกองทุนมีหลายระดับ ซึ่งหน่วยงานก�ำกับดูแลในแต่ละประเทศ เลือกใช้รูปแบบการแยกเงิน
กองทุนทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย อาทิ ประเภทของผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของตลาด โครงสร้างพืน้ ฐานของธุรกิจประกันภัย นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย เป็นต้น โดยต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในการด�ำเนินการในแต่ละรูปแบบการก�ำกับดูแล อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับ
แนวทางการแยกเงินกองทุนในส่วนของผู้เอาประกันภัย (Insurance fund) และเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ fund) ดังนี้
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1) เสนอให้แบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น 3 ระยะงาน คือ ระยะเตรียมความพร้อม ระยะการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบมี
เงินปันผล และระยะการแยกเงินกองทุนในส่วนของผูเ้ อาประกันภัยและเงินกองทุนในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยใช้ระยะเวลารวมทัง้ สิน้ ประมาณ 10 – 13 ปี
2) เสนอให้มีการแยกเงินกองทุนเฉพาะส่วนของผู้เอาประกันภัยและเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยในอนาคตอาจจะพิจารณาการแยก
เงินกองทุนระหว่างธุรกิจในประเทศและธุรกิจในต่างประเทศ และเงินกองทุนของผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ แบบยูนติ ลิงค์ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ระดับการพัฒนา
ของธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยในอนาคต
3) ประเมินความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อมีการแยกเงินกองทุนในส่วนของผู้เอาประกันภัยและเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น โดย
ส�ำนักงาน คปภ. ต้องค�ำนึงถึงทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการก�ำกับดูแล ส�ำหรับภาคธุรกิจเองก็ต้องเตรียมความพร้อมในส่วน
ของทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ การรายงานต่างๆ และความมั่นคงทางการเงิน
4) วิเคราะห์ผลดีผลเสียกับส�ำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัย และผู้เอาประกันภัย หากส�ำนักงาน คปภ. ไม่ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางใดๆ
ตามที่เสนอไว้ ซึ่งจะท�ำให้ต้องสร้างความมั่นใจต่อการตัดสินใจของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการแต่งตั้ง (Appointed Actuary) ว่าจะดูแล
ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยได้อย่างเหมาะสม

การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ศกึ ษาข้อมูล สภาพแวดล้อม ประเด็นปัญหา และข้อจ�ำกัดของธุรกิจประกันภัย และหลักเกณฑ์เกีย่ วกับโครงสร้างผูถ้ อื หุน้
ของสถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะท�ำงานศึกษาวางมาตรการให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยประกอบธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศไทย ประกอบด้วยผู้แทนจากส�ำนักงาน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมเป็นคณะท�ำงาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไขในการพิจารณาให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศ รวมทั้งให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก�ำหนดหลักเกณฑ์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่
23 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบแนวทางการผ่อนผันให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า ในกรณีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ของบริษทั ประกันภัย หรือเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงของธุรกิจประกันภัย ซึง่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังได้ลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาการขอผ่อนผันและการผ่อนผันให้มีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของ
จ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงและจ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมด หรือมีกรรมการเป็นบุคคลซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย ได้เกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
ในกรณีเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย หรือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันชีวิต/ธุรกิจประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

การช่วยเหลืออุตสาหกรรมประกันภัยจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่ำ
ผลจากสถานการณ์ภาวะอัตราดอกเบีย้ ตำ�่ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีระยะเวลายาวนาน อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะธุรกิจประกัน
ชีวติ ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้ออกแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน เกีย่ วกับอัตราคิดลดกระแสเงินสดทีเ่ กิดจากสัญญาประกันภัยให้เหมาะสมกับมูลค่าปัจจุบนั และ
สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย

การประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย ประจ�ำปี 2559 (CEO Insurance Forum 2016)
เพื่อแถลงทิศทางนโยบายในการพัฒนาระบบประกันภัยไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า ภายใต้กรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 ให้แก่
ภาคเอกชน รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ พร้อมทัง้ มีเวทีในการรับฟังข้อคิดเห็น และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการ คปภ. ผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงาน คปภ. ผู้บริหารภาคธุรกิจประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 การ
พัฒนากฎหมายเกีย่ วกับการประกันภัย ซึง่ หารือเกีย่ วกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ และพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย มุง่ เน้นปรับปรุง
เฉพาะประเด็นส�ำคัญเพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย กลุ่มที่ 2 การผ่อนคลายการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย หารือเกี่ยวกับแผนการ
ด�ำเนินงานผ่อนคลายการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยการผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเริ่มจากกลุ่มที่มีความพร้อมก่อน กลุ่มที่ 3 การ
บริหารจัดการต้นทุนและการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจประกันภัย หารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มโอกาสในการท�ำตลาด
และการให้บริการของธุรกิจประกันภัย และกลุ่มที่ 4 การก�ำกับพฤติกรรมทางการตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ หารือเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการก�ำกับและตรวจสอบคนกลางประกันภัย และบทบาทหน้าที่ของบริษัทประกันภัยในการควบคุมคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ ในภาพรวม
ได้มกี ารหารือในรายละเอียดการขับเคลือ่ นแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 ในส่วนทีต่ อ้ งมีการท�ำความเข้าใจ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนร่วมกัน และ
ทุกภาคส่วนสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดแผนงาน และแนวทางการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาการประกันภัยได้อย่างเหมาะสม
ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อระบบประกันภัยไทยโดยรวม โดยมีรฐั มนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิสทุ ธิ์ ศรีสพุ รรณ) เป็นประธานการประชุม
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ

32 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2. ยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจประกันภัย เพือ่ ให้บริษทั ประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการทีด่ แี ละให้บริการทีม่ คี ณุ ภาพ
รวมถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของบริษัทประกันภัย มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อหน้าที่รับผิดชอบ โดยด�ำเนินการ
ดังนี้
การก�ำหนดคุณสมบัติผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล (Insurance Core Principles :
ICPs) ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ในการก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ หรือผูม้ อี �ำนาจในการจัดการ
ของบริษทั ประกันภัย ให้มคี วามรูค้ วามสามารถเหมาะสมต่อหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ซึง่ คณะกรรมการ
คปภ. ได้เห็นชอบในหลักการแก้ไขกฎหมายแม่บท โดยมีหลักการเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการเพิ่มขึ้น ดังนี้
• ก�ำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติม เช่น เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของบริษัทประกันภัย
ภายในสามเดือนก่อนวันทีบ่ ริษทั ประกันภัยนัน้ ถูกควบคุมหรือถูกสัง่ หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชัว่ คราว และรัฐมนตรีมคี �ำสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันภัย ไม่เป็นพนักงานของส�ำนักงานที่ด�ำรงต�ำแหน่งที่ คปภ. ก�ำหนด ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งไม่เกิน 1 ปี
• การแต่งตั้งกรรมการผู้มีอ�ำนาจในการจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
• ก�ำหนดความรับผิดของกรรมการผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ กรณีแสวงหาประโยชน์อันมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบ

ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ตามความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ
โดยมีสาระส�ำคัญในการปรับปรุง คือ การเพิม่ ความชัดเจนในบทบาทหน้าทีข่ องฝ่ายต่างๆ ในบริษทั ประกันภัย ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความ
เสี่ยงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตามรูปแบบ Three Lines of Defense และน�ำเสนอแนวทางการปรับปรุงประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ต่อคณะกรรมการ คปภ. ในการ
ประชุมครั้งที่ 13/ 2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

การศึกษาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัยไทย ปี 2559
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ส�ำรวจข้อมูลการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ของบริษัทประกันภัย ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาก�ำหนดมาตรฐานในการพัฒนาแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยให้คณะกรรมการบริษทั ประกันภัย (Board of Director) ท�ำการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการก�ำกับดูแลธุรกิจ และการก้าวเข้าสู่การด�ำเนิน
ธุรกิจในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมกันนี้ได้ท�ำการส�ำรวจมุมมองและแนวความคิดของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การก�ำกับดูแลกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (IT Risk) ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะน�ำมา
เป็นส่วนหนึ่งในการก�ำหนดแนวทางการก�ำกับดูแลเรื่อง IT Risk Management และ IT Security ของบริษัทประกันภัยต่อไป

ยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานและการบริหารความเสีย่ งด้านการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อของบริษทั ประกันวินาศภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้เข้าแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการด�ำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อ
กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มตัวอย่างบริษัทประกันวินาศภัย จ�ำนวน 18 บริษัท (แบ่งกลุ่มบริษัทออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริษัทในเครือ
ธนาคาร กลุม่ บริษทั ขนาดใหญ่ กลุม่ บริษทั ขนาดเล็ก และกลุม่ บริษทั ในเครือบริษทั ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำความเห็นและข้อเท็จจริงในทางปฏิบตั ิ
ของบริษัทมาประกอบการปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนงานของบริษัทประกันภัยด้านการประกันภัยต่อ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน FSAP และเสริมสร้างให้บริษัทประกันภัยมีมาตรฐาน
การด�ำเนินงานและมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของการรับ
ประกันภัยและการท�ำประกันภัยต่อ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกันภัยจะได้รับการชดใช้สินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อได้ตามก�ำหนดเวลา
ครบถ้วน และสามารถปฏิบตั ติ ามพันธสัญญาทีม่ ตี อ่ ผูเ้ อาประกันภัยได้เมือ่ เกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ ขึน้ โดยได้ปรับปรุงแนวปฏิบตั ใิ นการจัดท�ำกลยุทธ์การ
บริหารการประกันภัยต่อ พร้อมทัง้ เผยแพร่ให้บริษทั ประกันภัยใช้เป็นแนวปฏิบตั ิ และจัดท�ำร่างสารัตถะของประกาศทีเ่ กีย่ วข้องเสร็จเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ในการนี้ จะได้น�ำร่างสารัตถะของประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงให้สอดคล้องยิ่งขึ้นต่อไป

รายงานประจ� ำ ปี 2559
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ความร่วมมือทางวิชาการของสภาวิชาชีพบัญชีและธุรกิจประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ
สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดท�ำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการ
จั ด หลั ก สู ต รอบรมบุ ค ลากรประกั น ภั ย เพื่ อ ร่ ว มกั น ก�ำหนดกรอบความร่ ว มมื อ กั น
ใน 3 ลักษณะ คือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรอบรมตลอดจนการพัฒนาความรู้
ของบุคลากรประกันภัย ส่งเสริมและพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการระบบบัญชี
ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสีย่ ง และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัย
และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การผลิ ต บุ ค ลากร เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงเกี่ยวกับระบบบัญชีเพื่อพัฒนา
ประกันภัยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้น

ยกระดับการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการด�ำเนินงานของบริษัทประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานกลัน่ กรองและเสนอแนะการใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาบริษทั ประกันภัยทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน โดยมีเลขาธิการเป็นประธาน เพื่อให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับมาตรการก�ำกับและติดตามบริษัทประกันภัย
ซึ่งต้องด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มีการประชุมพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะการใช้มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาบริษทั ประกันภัยทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูเ้ อาประกันภัย หรือประชาชน จ�ำนวน 2 บริษทั คือ บริษทั สัญญาประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท กมลประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

3. ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย เพือ่ ให้ระบบประกันภัยมีการด�ำเนินการ และให้บริการประชาชนด้วย

ความเป็นธรรมและประชาชนมีความเชื่อมั่น โดยด�ำเนินการ ดังนี้

การก�ำกับตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ให้ความส�ำคัญกับการท�ำหน้าที่ของตัวแทนประกันภัยและ
นายหน้าประกันภัย อย่างใกล้ชดิ และรอบคอบ เพือ่ ดูแลให้ผบู้ ริโภคทีซ่ อื้ กรมธรรม์ได้รบั การ
บริการที่ดี รวมถึงสิทธิประโยชน์ครบถ้วนจากการประกันภัย โดยการจัดท�ำมาตรฐาน
แนวทางการควบคุ ม คุณ ภาพการเสนอขายผลิต ภัณ ฑ์ป ระกัน ภัยเพื่อพัฒนาศัก ยภาพ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ให้มีจรรยาบรรณและปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายก�ำหนด ซึ่งได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
1) ด�ำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจ โดยก�ำหนดให้ภาคธุรกิจต้องด�ำเนินการ ดังนี้

		• จัดให้มหี น่วยงานและบุคคลทีท่ �ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการเสนอขาย

กรมธรรม์ประกันภัย ระดับนโยบาย ระดับอ�ำนวยการ และระดับปฏิบัติการ

		• จัดให้มีคู่มือ แนวปฏิบัติในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย พร้อม
บทลงโทษกรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
		• จัดให้มรี ะบบการก�ำกับตรวจสอบ ติดตามให้ผทู้ �ำหน้าทีเ่ สนอขายปฏิบตั ิ

ตามกฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้

•

จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บริหารของบริษัทประกันภัย พร้อมก�ำหนดแนวทาง
การแก้ไขปรับปรุง และน�ำส่งรายงานการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวมายังส�ำนักงาน คปภ.
ทัง้ นี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
ได้บนเว็บไซต์ของส�ำนักงาน หากตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย
ได้กระท�ำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและนายทะเบียนมีค�ำสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยแล้ว ส�ำนักงานจะมีการ
เผยแพร่ข้อมูลของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย การกระท�ำที่เป็นเหตุและผล
ของการเพิกถอนใบอนุญาต เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น มีข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

34 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2) ประชุมท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย
		 ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 11 มกราคม 2559
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 มกราคม 2559 จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559
เพื่อมอบนโยบายเรื่องการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย โดยเน้นกรณีเสนอขายผ่านนายหน้าประกันภัย (ธนาคาร)
พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส�ำรวจข้อมูลการเสนอขายประกันภัยโดยธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ด้วย
3) หารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ออกบัญญัติ 12 ประการเพื่อการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร
		 เพือ่ ก�ำหนดกรอบแนวทางการก�ำกับและควบคุมคุณภาพการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคาร ทัง้ นี้ จากการหารือสมาคม
ธนาคารไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติร่วมกันของภาคธนาคารเพื่อปรับปรุงคุณภาพการขาย โดยจะมีการแยกพื้นที่การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
ออกจากเคาน์เตอร์รับฝากเงิน และมีป้ายบอกอย่างชัดเจน รวมถึงการใช้กระบวนการในการก�ำกับและตรวจสอบคุณภาพการขายประกันภัยของ
ธนาคาร ทั้งกระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังการขาย ซึ่งจะมีการน�ำเอาวิธีการสุ่มตรวจ (Mystery Shopping) มาใช้ อีกทั้งจะมีการจัดท�ำคู่มือ
ประกอบการขาย และจัดอบรมความรู้ เพื่อสร้างมาตรฐานการขายที่เป็นสากล สามารถยึดปฏิบัติได้เหมือนกันทุกธนาคาร นอกจากนี้ ยังได้จัดท�ำ
ข้อแนะน�ำ 12 ประการ แก่ประชาชนในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายประกันภัย โดยมีสาระ
ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้

		•

ผู้ซื้อต้องท�ำความเข้าใจก่อนว่า การซื้อประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร และมีสิทธิเลือกซื้อประกันภัยด้วยความสมัครใจ
สามารถปฏิเสธได้หากไม่เป็นไปตามความต้องการ ซึ่งธนาคารเองก็ไม่อาจใช้การท�ำประกันภัยเป็นเงื่อนไขต่อรองในการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอื่นได้
และที่ส�ำคัญต้องขอดูใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยของพนักงานธนาคารก่อนซื้อทุกครั้ง

		 • ผู้ซื้อควรเลือกแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการมากที่สุด และควรท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์นั้นๆ หากไม่เข้าใจ ต้องสอบถามจากผู้ขายให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจซื้อ อีกทั้งยังควรประมาณการรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้สามารถจ่ายค่า
เบี้ยประกันภัยได้ครบตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัย และควรกรอกใบค�ำขอเอาประกันภัยด้วยตนเองตามความเป็นจริง

		•

ผู้ซื้อต้องช�ำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้น และจะต้องได้รับเอกสารการรับช�ำระเงินจากธนาคาร
พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่าถูกต้องและเป็นไปตามการเสนอขายหรือไม่
หากไม่เป็นไปตามที่เสนอขาย สามารถยกเลิกได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย กรณีเกิดข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดในกรมธรรม์
ให้ติดต่อผู้ขายหรือบริษัทประกันภัยโดยเร็ว

การก�ำหนดแนวทางการโฆษณาขายกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุผ่านช่องทางการจ�ำหน่ายต่างๆ
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย ก�ำหนดแนวทางการโฆษณาขายกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุผ่านช่องทางการ
จ�ำหน่ายต่างๆ เพื่อให้ข้อความที่ใช้โฆษณามีความชัดเจน ไม่สับสน และไม่ให้เกิดปัญหา พร้อมกันนี้ได้ออกค�ำสั่งนายทะเบียนให้มีการแก้ไขแบบและ
ข้อความ รวมถึงเอกสารประกอบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนสามารถแยกความแตกต่างระหว่างกรมธรรม์แบบทั่วไป และ
แบบผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจน
การก�ำหนดเงื่อนไขมาตรฐานในใบรับเงินชั่วคราว
คณะกรรมการ คปภ. เห็นชอบในหลักการการก�ำหนดเงื่อนไขมาตรฐานในใบรับเงินชั่วคราวเพิ่มเติมในประกาศ คปภ. เรื่องก�ำหนดแบบ
ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช้และข้อความของเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2553 ให้ชัดเจน และเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง ก�ำหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช้และข้อความของเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559
ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
1) แบบค�ำขอเอาประกันภัยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราวจะเริ่มทันที ทั้งนี้ ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง
เมื่อบริษัทประกันชีวิตพิจารณาแล้วไม่สามารถรับประกันภัยได้ หรือยื่นข้อเสนอใหม่ ทั้งนี้ หากผู้ขอเอาประกันภัยไม่ยอมรับข้อเสนอใหม่ บริษัทจะ
คืนเบี้ยประกันภัยเต็มจ�ำนวน
2) แบบค�ำขอเอาประกันภัยที่ต้องตรวจสุขภาพ ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว จะยังไม่มีผลจนกว่าบริษัทจะพิจารณาตกลงรับ
ประกันภัย โดยบริษัทประกันชีวิตต้องเร่งจัดให้มีการตรวจสุขภาพ เพื่อให้ทราบผลการพิจารณารับประกันภัยว่ารับหรือไม่รับ (กรณีที่รับอาจจะรับ
ด้วยข้อเสนอเดิม หรืออาจจะรับด้วยข้อเสนอใหม่ (ถ้ามี) กรณีไม่รับต้องแจ้งผู้ขอเอาประกันภัย)
แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งหมดนี้ บริษัทประกันชีวิตต้องพิจารณาออกกรมธรรม์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่บริษัทได้
รับใบค�ำขอเอาประกันชีวิต พร้อมค่าเบี้ยประกันภัยข้างต้นนั้น ซึ่งไม่รวมระยะเวลาที่ผู้ขอเอาประกันภัยให้ข้อมูลสุขภาพ และเซ็นรับข้อเสนอใหม่
(ถ้ามี)

รายงานประจ� ำ ปี 2559
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ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสินไหมทดแทน
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดท�ำประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ของบริษัทประกันวินาศภัย / สัญญาประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
บริษัทประกันภัยให้มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนและผู้เอาประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของการ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ธุรกิจประกันภัย ซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาชดใช้ที่เป็นธรรม ยุติธรรม และรวดเร็ว อันจะบรรเทาความเสียหาย
ความเดือดร้อนของผูท้ เี่ กีย่ วข้องตามเจตนารมณ์ของสัญญาประกันภัย โดยประกาศเมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2559 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กันยายน
2559 เป็นต้นไป ซึ่งในปีนี้ ได้จัดท�ำคู่มือตรวจสอบระบบบริหารจัดการด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัย ตามหลักการของประกาศ คปภ.
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย พ.ศ. 2559 พร้อมกับจัดอบรมแนวทาง
การตรวจสอบแก่เจ้าหน้าที่ และเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้ ได้คัดเลือกบริษัทประกันภัยน�ำร่อง จ�ำนวน 6 บริษัท เพื่อด�ำเนินการเข้าตรวจสอบ
ณ ที่ท�ำการบริษัท ในการประเมินผลการปฏิบัติตามประกาศ คปภ.ดังกล่าว (แผนการตรวจสอบ จะตรวจสอบครบทุกบริษัทภายในปี 2561)
ซึ่งผลการตรวจสอบในภาพรวมพบว่า บางบริษัทยังมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง รวมทั้งได้น�ำประเด็นที่พบจากการตรวจสอบมาปรับปรุงคู่มือ
การตรวจสอบระบบบริหารจัดการด้านสินไหมทดแทนของบริษัทประกันภัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงระบบประกันภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
กับความเสี่ยงของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด�ำเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การประกันภัย และใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาค
รัฐอื่นๆ และภาคเอกชน โดยการพัฒนาเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการ และสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้มีการด�ำเนินการดังนี้
1.1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพือ่ เสริมสร้างความรูแ้ ละสิทธิประโยชน์ดา้ นการประกันภัยให้กบั ประชาชน
โดยการจัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ
(1)		 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และนักเรียนนายร้อยต�ำรวจ

		 • ประสานความร่วมมือและจัดอบรมให้กับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจสามพราน โดยจัดอบรมทั้งสิ้น
2 ครั้ง ครั้งละ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจสามพราน จังหวัด
นครปฐม
(2)		 สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน

		 • ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับบริษทั ประกันภัย เครือข่าย
รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน และมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำในเขตกรุงเทพฯ
และปริ ม ณฑล 3 แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและรณรงค์
ความปลอดภัยทางถนนสู่สถาบันการศึกษา กิจกรรมดังกล่าวเป็นการ
สนับสนุนให้นสิ ติ นักศึกษาน�ำองค์ความรูจ้ ากการเรียนการสอนมาปรับใช้
และสร้างสรรค์กจิ กรรมทีส่ อดแทรกสาระความรูเ้ กีย่ วกับการประกันภัย
รถภาคบั ง คั บ และการรณรงค์ ป ้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา อาจารย์ และ
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่นักศึกษาได้จัดท�ำขึ้นด้วย

36 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

		 • จัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์โฆษณา ระดับอุดมศึกษา ความยาว
ไม่เกิน 45 วินาที ในหัวข้อ “ประกันภัยรถภาคบังคับ” เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ให้ ป ระชาชนท�ำประกั น ภั ย รถภาคบั ง คั บ โดยมี นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งผลงานเป็นคลิปวิดีโอเข้าประกวดเป็นจ�ำนวนมาก โดยผู้ชนะ
การประกวดภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวเข้ามารับโล่รางวัล พร้อมกับทุนการศึกษาในพิธมี อบ
รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ในงานวันประกันภัย ประจ�ำปี 2559 เมือ่ วันที่ 22 กันยายน
2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

		• ด�ำเนินโครงการยุวชนประกันภัยในสถานศึกษา เพือ่ ปลูกฝังความรูแ้ ละความเข้าใจ ให้แก่เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส�ำคัญ
และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย โดยเฉพาะการประกันชีวติ และการประกันภัยรถภาคบังคับ (หรือการประกันภัยตามพระราชบัญญัตคิ ุ้มครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ) โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดและมอบรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ให้กบั โรงเรียน/สถานศึกษา และครู-อาจารย์ ทีม่ ผี ลงาน
การบูรณาการการเรียนการสอนด้านการประกันภัย และให้ทนุ การศึกษาแก่นกั เรียนทีม่ ผี ลงานดีเด่นในประเภทเพลง และหนังสัน้ โดยในปี 2559
มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวดจ�ำนวน 631 โรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
ตามล�ำดับ นอกจากนั้นผู้ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประจ�ำปี 2559 ชนะเลิศระดับประเทศได้เข้ามารับโล่รางวัล พร้อมกับทุนการศึกษา
ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ในงานวันประกันภัย ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
(3)		 เครือข่ายภาคประชาชน

		 • จัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับกลุ่มอาสาสมัครประกันภัย เพื่อให้สามารถเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นในการใช้สิทธิประโยชน์จากสัญญาประกันภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์ส�ำนักงาน คปภ.
ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งในปี 2559 ส�ำนักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด/เขต ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับกลุ่มผู้มีศักยภาพหรือ
บุคคลที่มีศักยภาพ รวมทั้งสิ้น 8,152 คน นอกจากนั้น ส�ำนักงาน คปภ. คัดเลือกอาสาสมัครประกันภัยเพื่อรับรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น
ประจ�ำปี 2559 ระดับประเทศ ในงานวันประกันภัย ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
(4)		 หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

		 • เข้าร่วมจัดกิจกรรมและอบรมความรู้ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในงาน สคบ. สัญจร โดยอบรมความรู้
ให้แก่สมาชิกเครือข่าย สคบ. ในจังหวัดต่างๆ อาทิ แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก เลย เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และระนอง

		• เข้าร่วมจัดกิจกรรมและอบรมความรู้ด้านการประกันภัยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในหัวข้อการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		•

เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยร่วมกับส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)
สถาบันการเงินของรัฐ ในงานตลาดประชารัฐ ณ วัดพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ และตลาดโคยกี๊ 200 ปี จ.ราชบุรี

		•

เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (ประกันภัย 100) ร่วมกับ
บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการให้กับพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์ จ�ำนวน 5 บริษัท

		• เข้าร่วมจัดคูหานิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ในงาน “มหกรรม
การเงิน ประจ�ำปี 2559 (Money Expo 2016)” ภายใต้แนวคิด “Digital Life Digital Money ชีวิตดิจิทัล การเงินดิจิทัล” ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 3 จังหวัด ดังนี้
1) 		 มหกรรมการเงิน หาดใหญ่ ภาคใต้
ครัง้ ที่ 6 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2559 ณ เซ็นทรัล
เฟสติวลั หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2) 		 มหกรรมการเงิน กรุงเทพ ครัง้ ที่ 16
(Money Expo Bangkok 2016) ระหว่างวันที่ 12 – 15
พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
3)		 มหกรรมการเงิน อุดรธานี ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ 4 ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม
2559 ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
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1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนด้วยการประกันภัย อาทิ

		• จัดงานเปิดตัวโครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย
และแถลงข่าว เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
ตามแผนปฏิบตั งิ านป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาลเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 โดยภายในงานมีกจิ กรรมประชาสัมพันธ์การท�ำประกันภัยรถ
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) หรือ “ประกันภัย 100” กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยส�ำหรับเด็ก
โดยมีบริษทั ประกันชีวติ และบริษทั ประกันวินาศภัย จ�ำนวน 11 บริษทั มอบหมวกนิรภัยเด็กให้โรงเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน
จ�ำนวน 1,950 ใบ และกิจกรรมให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่องและหลอดไฟฟรี

		 • จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและความปลอดภัยทางถนนร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ และหน่วยงาน
เครือข่ายรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน จ�ำนวน 2 ครัง้ เพือ่ รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวให้แก่ประชาชนและผูโ้ ดยสาร
ที่ก�ำลังจะเดินทางโดยรถขนส่งและรถไฟ เมื่อวันที่ 11 – 12 เมษายน 2559 ณ สถานีขนส่งหมอชิต และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)

		•

จั ด กิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ ประชาชนด้ า นการประกั น ภั ย ในภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศในช่ ว งเทศกาลสงกรานต์ แ ละเทศกาลปี ใ หม่
ตามแผนปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ของศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ประสานและประชุมเครือข่ายประกันภัยในพื้นที่เฝ้าระวังและสนับสนุนข้อมูลด้านการประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน
ให้กับประชาชน หากมีเหตุหรือความจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับการเยียวยาช่วยเหลือด้านการประกันภัย และร่วมตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลและให้ค�ำปรึกษาด้านการประกันภัย
ให้ความร่วมมือสนับสนุนแก่หน่วยงานของจังหวัดในพื้นที่
1.3 โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล ร่วมกับสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยผู้เข้าร่วม
รับการอบรมประกอบด้วย เกษตรจังหวัด เกษตรอ�ำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล หัวหน้าส�ำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอ�ำเภอ ผู้จัดการสาขา ธ.ก.ส. (ภาค/จังหวัด) ใน 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงราย และนครศรีธรรมราช

38 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

1.4 จัดงาน “วันประกันภัย ประจ�ำปี 2559” และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards)
และรางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ผู ้ ท�ำคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ส�ำนั ก งาน คปภ. และอุ ต สาหกรรมประกั น ภั ย ซึ่ ง เป็ น รางวั ล เกี ย รติ ย ศที่
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สลักชื่อให้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้รับรางวัลต่างๆ โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง
และเชิดชูเกียรติให้ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมประกันภัย รวมถึงผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้แก่ส�ำนักงาน คปภ.
และระบบประกันภัย รวมทั้งสิ้น 15 ประเภท จ�ำนวน 65 รางวัล และในปีนี้เป็นการมอบรางวัลส�ำหรับผลงานของปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นในงาน
วันประกันภัย ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

1.5 จัดงานสัปดาห์ประกันภัย ประจ�ำปี 2559 (Insurance Expo 2016) ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัย ในยุคดิจิทัล”
(Moving Towards Insurance in Digital World) ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2559 ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมภายในงานมีกจิ กรรมส่งเสริมความรูด้ า้ นการประกันภัย การสัมมนาทาง
วิชาการด้านการประกันภัย อาทิหัวข้อ “การเงินก้าวไกล การก�ำกับไทยก้าวหน้า”
จาก 3 หน่วยงานก�ำกับทางการเงิน ธปท. กลต. และ คปภ. รวมถึงการบรรยายในหัวข้อ
“Insurance Landscape in Digital World” โดยวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ
บริการต่อใบอนุญาตตัวแทน-นายหน้าประกันภัย คลินกิ ประกันภัยเพือ่ ปรึกษาและรับเรือ่ ง
ร้องเรียนในกรณีต่างๆ มีการออกบูธจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
ของบริษัทประกันภัยและธนาคาร จ�ำนวนกว่า 50 บูธ นอกจากนี้มีการจ�ำหน่ายกรมธรรม์
ประกั น ภั ย แบบใหม่ แ ละโปรโมชั่ น พิ เ ศษ อาทิ กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย รถยนต์
ปลอดแอลกอฮอล์ กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคนพิการ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
วันประกันภัยสุขใจ ฯลฯ ตลอดจนการจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เช่น
อุปกรณ์กล้องติดรถยนต์และหมวกกันน็อค เป็นต้น
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1.6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจประกันภัย ดังนี้

• พระกฐินมหามงคล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจ�ำปีพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานผ้ า พระกฐิ น
ให้ ส�ำนั ก งาน คปภ. ทอดถวายพระสงฆ์ จ�ำพรรษาถ้ ว นไตรมาส
ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน
2559 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องด้วย
ปี 2559 เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงเถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ ค รบ 70 ปี เมื่ อ วั น ที่
9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยเลขาธิการ
คปภ. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งผลจากการ
ร่วมแรงร่วมใจของส�ำนักงาน คปภ. ภาคเอกชน และประชาชนในการ
ท�ำบุญครัง้ นี้ ท�ำให้มยี อดเงินท�ำบุญก่อนหักค่าใช้จา่ ยจ�ำนวน 5,167,121
บาท
•

โครงการไถ่ชวี ติ โค-กระบือ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ส�ำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย เป็นเจ้าภาพบริจาค
ไถ่ชวี ติ โค-กระบือ จ�ำนวน 2,636,499 บาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เพื่อบริจาคเข้า “ธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร” ตามพระราชด�ำริ โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการคัดโค-กระบือ จากโรงงานฆ่าสัตว์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดปทุมธานี

•

โครงการ “คปภ.- ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ร่วมใจ
ท�ำความดีเพื่อชาวนาไทยถวาย เป็นพระราชกุศล” ส�ำนักงาน คปภ.
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยจัดท�ำโครงการในรูปแบบกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี ก ารผลิ ต 2559/2560 ด้ ว ยการซื้ อ ข้ า วหอมมะลิ จ ากชาวนา
ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อน�ำไป
มอบให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ยากไร้ และผู้ที่ต้องการข้าว โดยมี
รายละเอียดการด�ำเนินการ ดังนี้
			 มอบข้าวหอมมะลิจ�ำนวน 1,000 กิโลกรัม มอบให้
กับสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ เพือ่ ร่วมใจท�ำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และรวมพลัง
แห่งความภักดี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
			 ร่วมกับกองทัพบก มอบข้าวหอมมะลิจ�ำนวน 15,000
กิโลกรัม ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าประตู
เทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2559
			 ร่วมกับกระทรวงการคลัง มอบข้าวหอมมะลิจ�ำนวน 8,000 กิโลกรัม ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม ถนนราชด�ำเนิน เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559
			 มอบข้าวหอมมะลิให้แก่คนพิการ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่ สถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
ผูส้ งู อายุบา้ นบางละมุง และสถานพัฒนาและฟืน้ ฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี ในงานสัมมนาพนักงานประจ�ำปี 2559 ภายใต้กจิ กรรม “คปภ. รูร้ กั สามัคคี ร่วมใจ
ท�ำดีเพื่อแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
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2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพความเสีย่ งและความต้องการของประชาชนทีท่ นั ต่อสถานการณ์ ส�ำนักงาน
คปภ. จึงมุง่ เน้นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�ำหรับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย และผูด้ อ้ ยโอกาสทีม่ คี วามต้องการ
ความคุ้มครองจากการประกันภัย ทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมอีกทางหนึ่ง โดยได้พัฒนากรมธรรม์ต่างๆ ดังนี้
1. การประกันภัยส�ำหรับรายย่อย (Micro insurance) ส�ำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
กรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยถึงปานกลาง สามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่าง
ทัว่ ถึง และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวหรือคนทีอ่ ยูข่ า้ งหลัง รวมทัง้ ส่งเสริมให้การประกันภัยมีสว่ นช่วยเหลือประชาชนและสังคมมาก
ขึน้ ลักษณะส�ำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย คือ เบีย้ ประกันภัยไม่สงู ความคุม้ ครองเป็นแบบง่าย ไม่ซบั ซ้อนและมีจ�ำนวนเงินคุม้ ครอง
ไม่สงู มาก กรมธรรม์ประกันภัยเขียนด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย การจ่ายเบีย้ ประกันภัยตามลักษณะของรายได้ (รายวัน/รายเดือน/รายปี) ขัน้ ตอนการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก มีเงื่อนไขข้อยกเว้นน้อยที่สุด
ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการประกันภัยส�ำหรับ
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตามโครงการ “ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” ซึ่งได้ด�ำเนินการโครงการครั้งแรก โดยเริ่มเปิด
ขายในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559 และเพือ่ เป็นการขยายฐานการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนมากขึน้ และคุม้ ครองความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุในช่วง
เทศกาล จึงได้เปิดขายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วงสัปดาห์ประกันภัย และเทศกาลปีใหม่ปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย
(บาท)
ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวติ การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ
100,000
ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท�ำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูก
50,000
ฆาตกรรมลอบท�ำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ข้อ 3. ผลประโยชน์คา่ ใช้จา่ ยในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวติ จากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวติ จากการเจ็บป่วย
5,000
ภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)
เบี้ยประกันภัยรวม
100 บาท/ปี
ข้อตกลงคุ้มครอง

รายงานประจ� ำ ปี 2559
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ผลการรับประกันภัยส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กรมธรรม์ประกันภัย
ส�ำหรับรายย่อย

จ�ำนวนกรมธรรม์
ที่มีผลบังคับ (ฉบับ)

จ�ำนวนเบี้ยประกันภัย
(บาท)

จ�ำนวนค่าสินไหม
ทดแทน (บาท)

Loss Ratio
(%)

1. กรมธรรม์ประกันภัย 200
ส�ำหรับรายย่อย
(ไมโครอินชัวรันส์)

89,975

17,995,000

14,180,000

78.80%

2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
เทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์)*

74,535

7,453,120

-

-

10

2,984

-

-

3,282,596

2,699,290,425

193,500,469

7.17%

38,062

44,150,240

26,009,697

58.91%

493,864

151,683,051

64,075,968

42.24%

3,979,042

2,920,574,820

297,766,135

10.20%

* จ�ำหน่ายเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และช่วงวันสัปดาห์ประกันภัย

3. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
เพื่อคนพิการ ส�ำหรับรายย่อย
(ไมโครอินชัวรันส์)
4. กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี
ปีการผลิต 2559 (ไมโครอินชัวรันส์)
5. กรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยอื่นๆ
ของบริษัทประกันชีวิต
6. กรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยอื่นๆ
ของบริษัทประกันวินาศภัย
รวม

2. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
ส�ำนักงาน คปภ. ได้เห็นชอบในหลักการ แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส�ำหรับรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์) โดยได้มกี ารแก้ไขปรับปรุงจากกรมธรรม์ฉบับเดิม กล่าวคือฉบับปรับปรุงใหม่ นอกจากให้ความคุม้ ครองความเสียหายเฉพาะสิง่ ปลูกสร้าง
ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่เกิดจาก 3 ภัย ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด แล้วยังให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยลม
พายุ ภัยน�้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ และหากความเสียหายจากภัยดังกล่าวท�ำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จ�ำเป็นต้องหา
ที่พักอาศัยชั่วคราวก็จะได้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ไม่เกินวันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วัน (หรือไม่เกิน 9,000 บาท) ด้วยอัตราค่าเบี้ยประกันภัย
ทีป่ รับลดลงเหลือเพียง 400 บาทต่อปี ราคาเดียว โดยแบ่งความคุม้ ครองตามลักษณะสิง่ ปลูกสร้าง เช่น สิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็นคอนกรีต (บ้านตึก) จ�ำนวน
เงินเอาประกันภัย 300,000 บาท บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท บ้านไม้ จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท และ
ห้องแถวไม้ จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท เป็นต้น ซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัยผูม้ รี ายได้นอ้ ยถึงปานกลางให้ได้รบั ความคุม้ ครองจากระบบประกันภัย เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระดับหนึง่ ด้วยเบีย้ ประกันภัย
ที่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งเงื่อนไขความคุ้มครองที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
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3.  การประกันภัยเพื่อคนพิการ
ส�ำนักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ของคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาทักษะการด�ำรง
ชีวิตประจ�ำวันให้อยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติ
แต่ ยั ง มี ข ้ อ จ�ำกั ด ในการเข้ า ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย
ส�ำนักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคม
ประกั น วิ น าศภั ย ไทยจึ ง มี แ นวทางร่ ว มกั น ในการจั ด ท�ำ
กรมธรรม์ทตี่ อบสนองความต้องการของคนพิการขึน้ ซึง่ อยู่
ภายใต้ “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อผู้พิการด้วย
การประกันภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” ซึง่ การพัฒนา
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส�ำหรับผู้พิการนี้ ตอบสนอง
ความต้องการของผูพ้ กิ ารเป็นการเฉพาะ ซึง่ ได้ออกแบบมา
เพือ่ รองรับความพิการ 3 กลุม่ คือ กลุม่ คนพิการทางการมองเห็น กลุม่ คนพิการทางการได้ยนิ หรือสือ่ ความหมาย และกลุม่ คนพิการทางการเคลือ่ นไหว
หรือร่างกาย โดยกลุ่มผู้พิการเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาทักษะการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันให้อยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติ ฉะนั้น จึงควร
ที่จะได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง และได้รับการส่งเสริมโอกาสการมีส่วนร่วม
ในสังคมอย่างเต็มที่ โดยปราศจากอุปสรรคและการเลือกปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้
รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยอย่างเหมาะสม และจัดท�ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�ำหรับผู้พิการ เพื่อให้ตอบสนอง
ตามความต้องการได้อย่างแท้จริง
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
ให้ ค วามคุ ้ ม ครองผู ้ พิ ก ารกรณี เ สี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ ไม่ ร วมการถู ก ฆาตกรรม
ลอบท�ำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ�ำนวน
100,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท�ำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุ
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ�ำนวน 50,000 บาท ผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
ภายใน 120 วั น แรกนั บ จากวั น เริ่ ม ต้ น ระยะเวลาประกั น ภั ย ) จ�ำนวน 5,000 บาท
ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ (ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นคนไข้ใน
ในโรงพยาบาล เป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) ตลอดระยะเวลาประกันภัย จ�ำนวน 5,000
บาท และผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล จ�ำนวน
200 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 300 บาทต่อปี
4. การประกันภัยไซเบอร์
ส�ำนักงาน คปภ. ได้พิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ในประเทศไทย จ�ำนวน 2 แบบ เพื่อให้ความคุ้มครองกรณีเกี่ยวกับภัย
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ จนสร้างความเสียหายแก่ผู้ท�ำประกันภัย ส�ำหรับความคุ้มครองค่าเสียหายของกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์มี
6 ประการ ได้แก่
1) ค่าเสียหายจากการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Theft loss) คุ้มครองค่าความเสียหายที่เกิดจากที่ผู้เอาประกันได้ท�ำการโอน
ช�ำระหรือส่งมอบเงินทุนหรือทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการโจรกรรมข้อมูลโดยฉ้อฉล
2) ค่าเสียหายจากการสือ่ สารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Communication loss) คุม้ ครองค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากลูกค้าโดยตรง
หรือส�ำนักหักบัญชีอตั โนมัตหิ รือผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์หรือสถาบันการเงินทีไ่ ด้ท�ำการโอน ช�ำระ หรือส่งมอบเงินทุนหรือทรัพย์สนิ จากการเชือ่ ถือการสือ่ สาร
ที่ฉ้อฉล ซึ่งมีความประสงค์เพื่อให้เสมือนการออกค�ำสั่งจากผู้เอาประกันภัย
3) ค่าความเสียหายจากการคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Threat loss) คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการท�ำลาย การสูญหาย
การยึด หรือการเอาโดยทุจริต อันเกิดจากการขู่เข็ญ กรรโชกในระหว่างการยึดถือหรือขนส่งโดยผู้เอาประกันภัย
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4) ค่าความเสียหายจากการท�ำลายทรัพย์สินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Vandalism loss) คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัย ได้รับจาก
สื่อที่ไม่มีข้อมูลและต้นทุนค่าแรงส�ำหรับการถ่ายส�ำเนาอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง การสร้างความเสียหาย การลบทิ้งหรือการท�ำลายข้อมูล
ซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ
5) ค่าความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายพิเศษ (E-Business Interruption and Extra
Expenses) คุ้มครองการสูญเสียรายได้ทางธุรกิจของผู้เอาประกันภัย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการท�ำให้การประกอบกิจการกลับคืนสู่ภาวะปกติ
6) ความรับผิดทางระบบคอมพิวเตอร์ (Cyber liability) คุ้มครองค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อมีการเรียกร้องอันเนื่องมาจากการ
กระท�ำผิดของผูเ้ อาประกันภัย ส�ำหรับอัตราเบีย้ ประกันภัยรายปีทกี่ �ำหนดไว้ คือ 0.1-5% ของจ�ำนวนเงินจ�ำกัดความรับผิดหรือรายได้ตอ่ ปีหรือมูลค่า
ของขนาดสินทรัพย์ แล้วแต่กรณี
5. การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบกิจการหอพัก
ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ระบบประกันภัยในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใช้บริการหอพัก
ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในหอพัก ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก เรื่อง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
ซึ่งได้ก�ำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพักไว้ตามมาตรา 57 ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พักอาศัย
ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก จะมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองผู้พักซึ่งขณะเริ่มเข้าพักครั้งแรกมีอายุไม่เกิน 25 ปี และอยู่
ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษา ระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ว่าจะพักอยู่ในหอพักสถานศึกษาหรือหอพักเอกชน ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 24 บาท
ต่อคนต่อปี ให้ความคุ้มครองในกรณีผู้พักเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเป็นผลจากหอพักเกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือผู้พักถูกฆาตกรรม
ถูกท�ำร้ายร่างกาย โดยอุบตั เิ หตุซงึ่ เกิดขึน้ ในขณะพักในหอพัก จะได้รบั ค่าสินไหมทดแทนจ�ำนวน 100,000 บาทต่อคน กรณีผพู้ กั ได้รบั บาดเจ็บอันเป็นผล
มาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน และกรณีทรัพย์สินของผู้พักเกิดความ
เสียหายอันเป็นผลมาจากไฟไหม้ หรือระเบิด ซึง่ เกิดขึน้ ทีห่ อพักจะได้รบั เงินชดเชยตามมูลค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน
ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบแบบกรมธรรม์ และอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้มีบริษัทประกันวินาศภัย
แจ้งความจ�ำนงขอร่วมจ�ำหน่ายกรมธรรม์ดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 42 บริษัท

3. ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน ได้ด�ำเนินการดังนี้
1. สนับสนุนช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยส�ำหรับรายย่อย โดยได้จัดท�ำประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตัวแทนประกันชีวติ นายหน้าประกันชีวติ หรือพนักงานของบริษทั ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�ำหรับรายย่อย (ไมโคร
อินชัวรันส์) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย
นายหน้าประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษทั ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยปรับปรุงนิยามค�ำว่า “กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)”
ให้ครอบคลุมถึงกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) อืน่ ทีน่ ายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ซึง่ การปรับปรุงประกาศดังกล่าวจะเอือ้
ต่อการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน และเป็นการส่งเสริมการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย
2. จัดท�ำประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... และร่างประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การชดใช้เงิน
และค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อ
พ้น 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการเสริมสร้างความรูใ้ ห้กบั ประชาชนให้หลากหลายมากขึน้ โดยได้ด�ำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ส�ำนักงาน คปภ.
โฉมใหม่ ให้เป็นหมวดหมู่ สืบค้นง่าย และการจัดท�ำคูม่ อื ประชาชน (ฉบับเพือ่ ผูส้ งู อายุ) และคูม่ อื ประชาชนในการติดต่อกับธนาคารกรณีขายประกันภัย
ผ่านธนาคาร ซึ่งท�ำให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชน และผู้ใช้บริการมีประสิทธิภาพ และสะดวกมากยิ่งขึ้น

44 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน
เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัตสูงโดยด�ำเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ
3 ประการ ดังนี้

1. เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการก�ำกบั ผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยผ่อนคลายกรอบการก�ำกับราคาและ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความยืดหยุน่ และอิงกลไกตลาดมากขึน้ (Detariffication) เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ประกันภัย และธุรกิจประกันภัยมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ตามความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยด�ำเนินการ
ดังนี้

การวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย
เพื่อให้การผ่อนคลายการก�ำกับดูแลด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยมีความยืดหยุ่นและเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น
ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้มีการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานผ่อนคลาย การก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยแต่ละประเภท ให้มีการ
ด�ำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ควบคูก่ บั การสร้างความเข้าใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดย
ค�ำนึงถึงความพร้อมของภาคธุรกิจและผลกระทบต่อประชาชนเป็นส�ำคัญ ส�ำนักงาน คปภ.
จึงได้จดั จ้างบริษทั ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นทีป่ รึกษาโครงการวางกรอบ
แนวทางการพัฒนาระบบการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยและค่า
บ�ำเหน็จ ส�ำหรับการประกันวินาศภัย เพื่อจัดท�ำร่างแผนงาน (Road Map) ในการก�ำหนด
กรอบแนวทางการพัฒนา ระบบการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และ
ค่าบ�ำเหน็จการประกันภัยทุกประเภท เพื่อรองรับรูปแบบการประกันวินาศภัยในอนาคต
นอกจากนี้ ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย
ประจ�ำปี 2559 (CEO Insurance Forum 2016) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ซึ่งใน
ส่วนของการผ่อนคลายการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันว่า
การผ่อนคลายการก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย ต้องท�ำอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป โดยเริม่ จากกลุม่ ทีม่ คี วามพร้อมก่อน ผลิตภัณฑ์ทรี่ องรับกลุม่ ผูป้ ระกอบการ
หรือทีม่ จี �ำนวนเงินเอาประกันภัยสูง รวมถึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัย
ทีส่ ามารถให้ความเห็นชอบแบบอัตโนมัติ (File & Use) ได้มากขึน้ และปรับปรุงการก�ำหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสนับสนุนให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
มีบทบาทมากขึน้ การก�ำกับบริษทั จะพิจารณาตามระดับความมัน่ คง และระดับความเสีย่ ง
ของบริษัทประกันภัย รวมทั้งจัดท�ำระบบฐานข้อมูล เพื่อก�ำหนดอัตราอ้างอิงให้ธุรกิจได้ใช้
ร่วมกัน และน�ำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และติดตามผลการรับประกันภัยของตลาด
ซึ่งจะสนับสนุนแนวทางการก�ำกับอัตราเบี้ยประกันภัยที่จะผ่อนคลายลง
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2. พัฒนาการก�ำกบั และกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์ประกันภัย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ การก�ำกับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และลดอุปสรรคและความล่าช้าในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยส�ำนักงาน คปภ. ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัย และแบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันภัย (Insurance System for Electronic
Rate and Form Filing: I-SERFF) เพื่อรองรับปริมาณการขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มากขึ้น โดยพัฒนาระบบให้รองรับการขอรับ
ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยทัง้ แบบอัตโนมัติ (File & Use) และแบบปกติ อีกทัง้ ยังมีการพัฒนาระบบ ให้ครอบคลุมถึงระบบการจัดการเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านด้านการให้ความเห็นชอบแบบครบวงจร ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการทดสอบระบบจริงกับบริษทั ประกันภัย และปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องเพื่อให้สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยไทย มีบทบาทต่อการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสามารถพร้อมรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และเป็นศูนย์กลางการประกันภัยที่ส�ำคัญในภูมิภาค
อาเซียนโดยด�ำเนินการ ดังนี้
1) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาการ
ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของทั้งสองหน่วยงาน โดยมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย

2) ประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประเทศกัมพูชา เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือประกันภัยรถข้ามแดนและการลงทุน
ด้านธุรกิจประกันภัย พร้อมการเตรียมการจัดท�ำบันทึกความร่วมมือร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การน�ำระบบประกันภัยมาพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ให้ไทยเป็นเทรนนิ่งประกันภัยให้แก่บุคลากรของกัมพูชา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
3) การช่วยเหลือทางด้านความรู้ด้านการประกันภัย (Capacity Building) กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยส่งเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
คปภ. เข้าร่วมเป็นวิทยากร ให้กับหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในเรื่องประสบการณ์การก�ำกับดูแล
ตลาดประกันภัย และผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตามค�ำเชิญของธนาคารโลก ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา

46 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
เพื่อให้ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยผ่านกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้ระบบประกันภัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ

ในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย โดยด�ำเนินการ ดังนี้

การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการปรับโครงสร้างสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง และคณะท�ำงานในการปรับปรุงแต่ละหลักสูตร เพือ่ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบุคลากร
ประกันภัยทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1) หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
เพือ่ พัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงของภาคธุรกิจประกันภัย และผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีวสิ ยั ทัศน์ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การเป็นผู้น�ำที่มีคุณธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์น�ำองค์กรไปสู่
ความส�ำเร็จ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลก รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน โดยในปี 2559 ได้มีพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร วปส. รุ่นที่ 6 ประจ�ำปี 2559 ซึ่งมีนักศึกษาจ�ำนวน
93 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของ
ประกันภัยกับการเจริญเติบโตของประเทศแบบยั่งยืน”

กิจกรรมการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. กิจกรรมการบรรยายและการเสวนา
		 การบรรยาย การเสวนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เข้ารับการอบรม
ในชั้นเรียน โดยหลักสูตรจะเน้นให้มีส่วนร่วมในการซักถาม การแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับ
การอบรม ซึ่งการเรียนการสอนในชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 7 หมวด คือ
		 หมวดที่ 1 : ประกันภัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
		 หมวดที่ 2 : ประกันวินาศภัยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
		 หมวดที่ 3 : นโยบายและแนวทางของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
		 หมวดที่ 4 : การเงิน การคลัง และการลงทุน
		 หมวดที่ 5 : ประกันชีวติ กับบริบทของการเปลีย่ นของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
		 หมวดที่ 6 : บรรษัทภิบาล
		 หมวดที่ 7 : การเสริมสร้างทักษะเชิงวิสัยทัศน์และการเป็นผู้น�ำ
2. กิจกรรมวิชาการการจัดท�ำรายงานการศึกษากลุ่ม
3. กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. กิจกรรมเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
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2) หลักสูตรส�ำหรับผู้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย รวมถึง
จรรยาบรรณให้กับผู้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ซึ่งได้มีการอบรมหลักสูตรส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง จ�ำนวน 2 หลักสูตร คือ
		
			

หลั ก สู ต ร หลั ก เกณฑ์ ก ารแยกประเภทสั ญ ญาตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 และการบั น ทึ ก บั ญ ชี ส�ำหรั บ
การประกันภัยต่อ

		
			

หลักสูตร การรับมือภาวะสภาพอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อบริษทั ประกันชีวติ และแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย

3) การเพิม่ ศักยภาพวิทยากรของหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบให้จดั อบรมหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย โดยได้ด�ำเนินการจัดอบรม
โครงการเพิ่มศักยภาพวิทยากรของหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดอบรมหลักสูตรตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จาก 21 หน่วยงาน

การขยายเวลาการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับเฟลโล
คณะกรรมการ คปภ. มีมติขยายเวลาการก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต
ที่ต้องอยู่ในระดับเฟลโลออกไปอีก 2 ปี คือจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตมีระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
ให้เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นสมาชิกระดับเฟลโล ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพ และมาตรฐานการด�ำเนินงานของบริษัทประกันชีวิต
ในระยะยาว อันจะส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

การปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมินวินาศภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการปรับปรุงประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต
การขึน้ ทะเบียนและการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูป้ ระเมินวินาศภัย การตรวจสอบและการประเมินวินาศภัยทีต่ อ้ งด�ำเนินการโดยผูป้ ระเมินวินาศภัย
พ.ศ. 2552 ซึ่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การคุ้มครองผู้เอาประกันภัยมีประสิทธิภาพ ผู้เอาประกันภัยรายย่อยได้รับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น และมี
ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของผู้ประเมินวินาศภัยในปัจจุบัน โดยร่างประกาศฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คปภ.
แล้วในการประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

2. เสริมสร้างศักยภาพการวิจยั และสารสนเทศ เพือ่ ให้ระบบประกันภัยมีฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย และการเชือ่ มโยง

ข้อมูลทีส่ ามารถรองรับการด�ำเนินงานของหน่วยงานก�ำกับบริษทั ประกันภัย หน่วยงานเครือข่าย และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด�ำเนินการ
ดังนี้

1) จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจ�ำปี 2559 (Thailand Insurance Symposium 2016) ภายใต้แนวคิด “ก้าวหน้า ก้าวไกล กับ
ประกันภัยยุคดิจิทัล” เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส�ำคัญของงานวิชาการ นวัตกรรมด้านการประกันภัย
การบริหารความเสี่ยง และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมประกันภัยในการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล
ภายใต้นโยบายรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการประกันภัย สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรประกันภัยให้มีความรู้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเตรียมความพร้อมให้อตุ สาหกรรมประกันภัยไทยพร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมคอนราด
2) ศึกษาและจัดท�ำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) เพือ่ เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัย
สนับสนุนการก�ำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ด้านการด�ำเนินงานของบริษัทประกันภัย พฤติกรรมทางการตลาดในการรับประกันภัยและ
การจัดการด้านสินไหมทดแทน การประมาณการเงินส�ำรองประกันภัย การบริหารความเสีย่ ง และการก�ำหนดอัตราเบีย้ ประกันภัยตามความเสีย่ งเพื่อ
รองรับการผ่อนคลายการก�ำกับอัตราเบี้ยประกันภัยในอนาคต สามารถยกระดับการด�ำเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีความมั่นคง
มีการบริหารงานที่ดี ตลอดจนเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมโดยรวมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทผู้พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดประชุมหารือร่วมกับภาคธุรกิจ
ก่อนพิจารณาร่างประกาศและค�ำสัง่ นายทะเบียนทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์ผลและประเมิน
ภาพรวมของธุรกิจประกันภัยต่อในปัจจุบัน และสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในการสนับสนุนการก�ำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยด้านการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อระบบประกันภัย โดยได้ร่วมมือกับฝ่ายระบบข้อสนเทศในการพัฒนาระบบรับแบบและวิเคราะห์รายงานการจัดท�ำการประกันภัยต่อส�ำหรับ
บริษัทประกันวินาศภัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และได้จัดท�ำ templete สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการก�ำกับต่อไป

48 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

3. ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้ภาครัฐสนับสนุนและใช้การประกันภัย เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง โดยด�ำเนินการ ดังนี้

ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการประกันภัย
กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการ
ประกันภัย กับส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เมื่อ
วันที่ 11 มกราคม 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพด้านการประกันภัยแก่ประชาชน

2) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ และ
สิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2559 เพือ่ บูรณาการ
ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เสริมสร้างให้
เกษตรกร องค์กรภาคการเกษตร ลูกค้า เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสิทธิ
ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยในฐานะผูบ้ ริโภค ตลอดจนตระหนัก
ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้างหลักประกันความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัว
3) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประกันภัย
และการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนกับกรมป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ซึง่ มีกรอบในการด�ำเนิน
การร่วมกันใน 4 บทบาทหลัก ประกอบด้วย การร่วมกันรณรงค์
ส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนตามแผนทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การประกันภัยรถภาคบังคับ และการประกันภัยส�ำหรับรายย่อย
(ไมโครอินชัวรันส์) ให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับข้อกฎหมายเพือ่ คุม้ ครองสิทธิ
ประโยชน์ด้านการประกันภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล
และให้ความร่วมมือระหว่างกัน ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความร่วมมือกับรัฐ
ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเห็นความส�ำคัญในการบริหารความเสี่ยง
4) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการ
ประกันภัยระหว่างส�ำนักงาน คปภ. กับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
16 พฤษภาคม 2559 โดยให้ความรู้และความเข้าใจตลอดจนค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านการ
ประกันภัยและสิทธิประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการประกันภัยให้แก่สมาชิกบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงประกันภัยและ
ใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และเป็นคนกลางในการเจรจากับ
สมาคมประกันวินาศภัยไทยให้ออกกรมธรรม์ประกันความรับผิดตามกฎหมายของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพแพทย์ ให้ตรงกับความเสี่ยงเฉพาะด้าน เพื่อจะได้เข้าใจง่ายและมีเบี้ยประกันภัย
คุ้มค่ากับการจ่าย
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5) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2559 ซึง่ มีกรอบด�ำเนินการร่วมกันใน 3 บทบาทหลัก กล่าวคือ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุน ส�ำนักงาน คปภ.
ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟได้ทราบถึงความคุ้มครองจากระบบการประกันภัย
รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน คปภ. จะให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ด้านข้อมูลและข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ด้านการประกันภัยกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟ นอกจากนี้
จะมีการประสานงานแลกเปลีย่ นข้อมูล ร่วมกันจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนผูใ้ ช้บริการรถไฟเห็นความส�ำคัญและสามารถใช้ระบบประกันภัย
เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในการใช้เส้นทางสัญจรระบบรางของการรถไฟ

6) ลงนามบันทึกความเข้าใจ กับส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เพือ่ ประสานความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานผ่านโครงการหรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
มีการศึกษาและวิจยั ด้านการก�ำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ประกันภัย เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาแนวทางในการก�ำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและธุรกิจ
ประกันภัยให้ครอบคลุมประเด็นที่ส�ำคัญต่างๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริการดังกล่าวข้างต้น
มีประสิทธิภาพ มีการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ เพือ่ การก�ำกับดูแลการให้บริการในกิจการโทรคมนาคม
และบริการประกันภัยที่ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการน�ำระบบประกันภัยเข้าไปช่วยบริหารความเสี่ยงกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกรอบความร่วมมือจะรวมถึงการพัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่แท้จริง
ของ ขสมก. อย่างเป็นระบบครบวงจร และมีประสิทธิภาพ และส�ำนักงาน คปภ. จะให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำด้านข้อมูล ข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานของ ขสมก. รวมทั้งประชาชน
ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�ำทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้ ขสมก.จะร่วมมืออ�ำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนส�ำนักงาน
คปภ. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�ำทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โครงการประกันภัยข้าวนาปี
โครงการประกันภัยข้าวนาปีเป็นการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมการเกษตร
และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ที่ได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปีการผลิต 2554 เป็นต้นมา กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี เป็นการตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล ที่ให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัยในส่วนที่เพิ่มเติมจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐ (ภาครัฐเยียวยา 1,113 บาทต่อไร่)
ความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ 1) น�้ำท่วมหรือฝนตกหนัก 2) ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
3) ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น 4) ภัยอากาศหนาวหรือน�้ำค้างแข็ง 5) ลูกเห็บ 6) ไฟไหม้ และ 7) ศัตรูพืชหรือโรคระบาด ซึ่งภัยดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้มกี ารประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน โดยจ�ำนวนเงินความคุม้ ครองส�ำหรับ 6 ภัยแรก จ�ำนวน 1,111 บาทต่อไร่
และจ�ำนวน 555 บาทต่อไร่ ส�ำหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด เมื่อเกษตรกรเพาะปลูกข้าวแล้ว ต้องรีบไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
การเกษตร (เกษตรต�ำบล/อ�ำเภอ/จังหวัด) เพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ปี 2559/2560 ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนต่อไป

50 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

การด�ำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่เห็นชอบในหลักการก�ำหนด
พื้นที่เป้าหมายการเอาประกันภัยส�ำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 จ�ำนวน 30 ล้านไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป้าหมายขั้นต�่ำ จ�ำนวน
25 ล้านไร่ ส�ำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และอีกจ�ำนวน 5 ล้านไร่ ประกอบด้วย พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีเพิ่มเติมของลูกค้าสินเชื่อ เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของ ธ.ก.ส.
จ�ำนวน 4.5 ล้านไร่ และพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรทั่วไป อีกไม่เกิน 5 แสนไร่ ค่าเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และ
ภาษี) โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 60 บาทต่อไร่ เกษตรกรช�ำระเบี้ยประกันภัย 40 บาทต่อไร่ (แต่หากเกษตรกรเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
เพือ่ การเพาะปลูกข้าวนาปี ธ.ก.ส.ก็จะจ่ายเบีย้ ประกันภัยแทนเกษตรกรเฉพาะในส่วนของวงเงินกู้ ส�ำหรับส่วนเกินวงเงินกูห้ ากเกษตรกรต้องการทีจ่ ะ
ท�ำประกันภัยเพิ่ม ก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเอง) ระยะเวลาในการเปิดขายประกันภัยส�ำหรับทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ กรณีเกษตรกรทั่วไป ไม่เกินวันที่
15 สิงหาคม 2559 เกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ไม่เกินวันที่ 30 สิงหาคม 2559 และส�ำหรับภาคใต้ ไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ข้อมูลการ
รับประกันภัยข้าวนาปี ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 มีพื้นที่เอาประกันภัย จ�ำนวน 27.17 ล้านไร่ รวมค่าเบี้ยประกันภัยกว่า 2,717 ล้านบาท ซึ่งพื้นที่
ที่มีการท�ำประกันภัยข้าวนาปีสูงสุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รองลงมาเป็นภาคกลางและภาคเหนือ ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดที่มีการ
ท�ำประกันภัยข้าวนาปีสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ และร้อยเอ็ด ตามล�ำดับ

การจัดท�ำการประกันภัยการเดินทาง ส�ำหรับข้าราชการ
จากการประชุม คปภ. ครัง้ ที่ 10/2559 เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2559 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นว่า ควรมีการจัดท�ำการประกันภัย
การเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศส�ำหรับข้าราชการ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้งบประมาณในกรณีนี้เพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก ซึ่งหากมีการจัด
ท�ำประกันภัยการเดินทางส�ำหรับข้าราชการ จะท�ำให้ประหยัดงบประมาณได้มากขึ้น ซึ่งในเบื้องต้นส�ำนักงาน คปภ. ได้ประสานขอข้อมูลจากกรม
บัญชีกลาง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไป
ปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว และได้เชิญผู้แทนจากกรมบัญชีกลางและสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมหารือในรายละเอียด เมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2559 เพื่อประโยชน์ต่อการด�ำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดท�ำประกันภัยการเดินทางของข้าราชการ ทั้งนี้ ส�ำนักงาน
คปภ. ได้น�ำเสนอรูปแบบการประกันภัยและข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของกรมบัญชีกลางและภาคธุรกิจประกันภัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
คปภ. ครัง้ ที่ 12/2559 ณ จังหวัดเชียงรายเมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติวา่ กระทรวงการคลังรับทีจ่ ะจัดประชุมหารือหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องและประสานกรมบัญชีกลางส�ำหรับข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ส�ำนักงาน คปภ. จะได้ด�ำเนินการจัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยร่วมกับภาคธุรกิจต่อไป

4. เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก�ำกับ

ความท้าทายในอนาคต โดยด�ำเนินการ ดังนี้

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินงานของหน่วยงานก�ำกับให้มีความพร้อมรองรับ

การผลักดันร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ซึ่งเป็นการยกร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ... และ
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ... ขึ้นทั้งฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน ปรับปรุง
มาตรฐานการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และปรับปรุงมาตรฐานการก�ำกับดูแลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับ
หน่วยงานก�ำกับสถาบันการเงินอืน่ ซึง่ ส�ำนักงานได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. และได้รบั ความเห็นชอบในหลักการตามทีส่ �ำนักงาน คปภ. เสนอ
โดยการจัดหมวดหมูข่ องประเด็นการแก้ไขกฎหมาย และแยกเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเพิม่ เติม เพือ่ ให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการตรากฎหมาย
โดยแบ่งกลุ่มตามเนื้อหาบทบัญญัติที่มีความเกี่ยวข้องกันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มบทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองประชาชนโดยตรง
(1) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย
(2) ปรับปรุงการก�ำกับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยให้เข้มข้นขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุงมาตรการลงโทษ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
(3) ปรับปรุงการประเมินวินาศภัยโดยแก้ไขบทบัญญัติให้ผู้ประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดา ต้องกระท�ำการในนามนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนให้เป็นผู้ประเมินวินาศภัย รวมทั้งปรับปรุงมาตรการลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
กลุ่มที่ 2 กลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท
(1) กรรมการ และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
(2) แหล่งที่มาของเงินทุนต้องมีความโปร่งใส โดยก�ำหนดให้รายงานการถือหุ้น กรณีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละห้า และขอรับความเห็นชอบ
การถือหุ้นกรณีถือหุ้นเกินร้อยละสิบ
(3) บริษทั ต้องด�ำรงเงินกองทุนขัน้ ตำ�่ และคณะกรรมการสามารถก�ำหนดให้บริษทั ด�ำรงเงินกองทุนเพิม่ เติมได้ในกรณีทปี่ รากฏว่าบริษทั
มีความเสี่ยงสูง หรือคาดว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคต
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(4) บริษัทมีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร โดยก�ำหนดให้อ�ำนาจคณะกรรมการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ให้บริษัท
ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความพร้อมของบริษัท และในส่วนของบุคลากรก�ำหนดให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัทแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
ของรัฐ

(5) ปรับปรุงมาตรการก�ำกับดูแลบริษทั ทีม่ ปี ญ
ั หาให้เป็นรูปธรรม ลดการใช้ดลุ ยพินจิ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนต่อภาคธุรกิจในการใช้อ�ำนาจ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการควบโอนกิจการและความรับผิดของกรรมการและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ ในกรณี
แสวงหาประโยชน์อันมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และส่งผลกระทบต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน
ซึ่งขณะนี้ ร่างกฎหมาย กลุ่มที่ 1 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบ เพื่อประกาศใช้ต่อไป

พัฒนากฎหมายประกันภัยทางทะเล
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาความจ�ำเป็นในการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล
พ.ศ. ... ซึง่ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ทางวิชาการและภาคปฏิบตั ิ รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องจากทุกภาคส่วน โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ เลขาธิการ
เป็นประธาน ผู้บริหารและพนักงานจากส�ำนักงาน คปภ. อัยการ นักวิชาการ ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย กรมเจ้าท่า สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพ และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ และให้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นในการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ... ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการฯ
เห็นควรจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตกิ ารประกันภัยทางทะเลเป็นการเฉพาะให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยพิจารณาจาก Marine Insurance Act 1906
และ Insurance Act 2015 ซึ่งเป็นกฎหมายของประเทศอังกฤษเป็นหลัก
ต่อมาได้มกี ารประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ พิจารณากฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศต่างๆ ซึง่ ปรากฏว่าประเทศส่วนใหญ่ เดินตาม
แนวทางของประเทศอังกฤษ ส�ำหรับแนวทางในการจัดท�ำกฎหมาย ทีป่ ระชุมจึงเห็นควรตัง้ คณะท�ำงานย่อย เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำและเสนอร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ... โดยมีองค์ประกอบคือนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยทางทะเล และมีอ�ำนาจ
หน้าที่หลักในการจัดท�ำและเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมหารือร่วมกัน
เพือ่ ศึกษาความจ�ำเป็นและติดตามความคืบหน้าในการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการประกันภัยทางทะเลของคณะท�ำงานฯ จ�ำนวนรวม 7 ครัง้
และคณะท�ำงานฯ ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ... จ�ำนวน 17 ครั้ง รวมทั้งได้ผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จ�ำนวน 1 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ... แบ่งออกเป็น 15 หมวด จ�ำนวน 134 มาตรา โดยมีสาระส�ำคัญ คือ ก�ำหนดสิทธิ
และหน้าทีร่ ะหว่างผูร้ บั ประกันภัยและผูเ้ อาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยทางทะเล ก�ำหนดหลักการทัว่ ไป เช่น หลักสุจริตอย่างยิง่ หลักส่วนได้เสีย
หลักรับช่วงสิทธิ เนือ่ งจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก�ำหนดว่าให้ไปใช้กฎหมายเฉพาะ จ�ำแนกประเภทของสัญญาประกันภัยทางทะเล และ
หลักการค�ำนวณสินไหมทดแทนส�ำหรับการประกันภัยแต่ละประเภท ทัง้ นีร้ า่ งพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... คณะกรรมการ
คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. ได้น�ำร่างที่ได้รับความเห็นชอบดังกล่าวน�ำเสนอต่อกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ส�ำนักงาน คปภ. ได้ท�ำการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับการเข้าชี้แจงต่อกระทรวงการคลังต่อไป

การปรับเพิ่มเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ คปภ. เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบในหลักการให้เพิม่ จ�ำนวนเงินความคุม้ ครองของกรมธรรม์
ประกันภัย ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ส�ำหรับผู้ประสบภัยจากรถ กรณีได้รับบาดเจ็บ เป็น 100,000 บาทต่อ
คน กรณีเสียชีวติ /ทุพพลภาพถาวร เป็น 500,000 บาทต่อคน โดยให้มกี ารปรับเพิม่ เบีย้ ประกันภัยส�ำหรับรถจักรยานยนต์อกี 100 บาทนัน้ ส�ำนักงาน
คปภ. ได้ติดตามผลการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เห็นว่าการปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัย ในขณะที่
เศรษฐกิจไม่ดีนั้นจะมีผลกระทบต่อประชาชนค่อนข้างมาก แต่เมื่อพิจารณาถึงผลการด�ำเนินงานจนถึงสิ้นปี 2558 ปรากฏว่าอัตราค่าสินไหมทดแทน
ต่อเบีย้ ประกันภัย (Loss Ratio) มีอตั ราค่อนข้างต�ำ่ ดังนัน้ เพือ่ ไม่ให้ประชาชนเสียประโยชน์ทคี่ วรจะได้รบั จึงควรมีการปรับจ�ำนวนเงินความคุม้ ครอง
ของกรมธรรม์ประกันภัย ให้สอดคล้องเหมาะสมกับเบี้ยประกันภัยในปัจจุบัน ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้เสนอให้มีการปรับเพิ่มความคุ้มครองดังกล่าว
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ. ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการของการปรับเพิ่มจ�ำนวนเงินความคุ้มครองสูงสุดตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยกรณีได้รับบาดเจ็บ จากเดิมจะได้รับค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทต่อคน ปรับเพิ่มเป็น 80,000 บาทต่อคน
ค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวรจากเดิม 200,000 บาทต่อคน ปรับเพิ่มเป็น 300,000 บาทต่อคน และกรณีสูญเสียอวัยวะจากเดิม
200,000 บาทต่อคน ปรับเพิ่มเป็นระหว่าง 200,000 - 300,000 บาท

52 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้ปรับปรุงค�ำสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้ใช้แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ซึ่งค�ำสั่งนี้
จะมีผลครอบคลุมไปถึงผู้ที่ท�ำประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท

พัฒนาระบบการให้บริการจัดสอบนายหน้าประกันภัยโดยระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนกลางและภูมิภาค
ส�ำนักงาน คปภ. ได้เปิดให้บริการการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ต้ังแต่ปี 2551 เพื่ออ�ำนวยความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส
ในการด�ำเนินการสอบ ตลอดจนเพิ่มมาตรการในการป้องกันทุจริตการสอบ อีกทั้งยังเป็นระบบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากระบบ
คอมพิวเตอร์จะใช้กระบวนการสุ่มข้อสอบเพื่อจัดชุดข้อสอบให้กับผู้เข้าสอบแต่ละคน ท�ำให้ชุดข้อสอบของผู้เข้าสอบแต่ละคนไม่ซ�้ำกัน และยังรวม
ไปถึงกระบวนการส่งข้อสอบไปยังสนามสอบต่าง ๆ ที่สามารถส่งข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไปให้ก่อนเวลาสอบเพียงไม่กี่ชั่วโมงและผู้สอบ
สามารถทราบผลได้ทันทีที่ส่งข้อสอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพนายหน้าประกันภัย ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้
พัฒนาระบบการให้บริการจัดสอบนายหน้าประกันภัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนกลางและภูมิภาคขึ้นอีก 3 แห่ง ในปี 2559 เพื่อรองรับปริมาณ
การสอบทีเ่ พิม่ มากขึน้ และเพิม่ การก�ำกับดูแลพฤติกรรมทางการตลาดของคนกลางประกันภัย ได้แก่ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ซึง่
เปิดสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 11 (สุราษฎร์ธานี) เปิดสอบตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 และส�ำนักงาน คปภ. จังหวัด
เชียงราย เปิดสอบตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย
ประเภท

จ�ำนวนเรื่องร้องเรียน

ศูนย์บริการประชาชนด้านประกันภัย (ISC)
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด้านประกันภัย
อนุญาโตตุลาการ
รวม

ยุติ

ร้อยละ

5,453

5,255

96.37

123

90

78.95

1,000

569

56.56

6,576

5,914

89.93
ข้อมูล : วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มีจ�ำนวนเรื่องร้องเรียน 6,576 เรื่อง สามารถด�ำเนินการยุติได้จ�ำนวน 5,914 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.93

การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. เปิดศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทด้านประกันภัยโดยเฉพาะ
เป็นแห่งแรกในภูมภิ าคอาเซียน เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัย โดยน�ำวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องเรียนกับบริษัทประกันภัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัยให้ได้รบั
ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยและเพิม่ ศักยภาพในการบริหารจัดการ
ด้านสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือก
ให้ประชาชนที่จะสามารถระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัย โดยผู้ไกล่เกลี่ย
ซึ่งเป็นผู้ช�ำนาญการจากภายนอกที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละมี ค วามเป็ น กลาง
มาช่วยด�ำเนินการไกล่เกลี่ยตามกติกาที่เป็นระบบสากล และมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ โดยประชาชนผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การปรับปรุงทะเบียนอนุญาโตตุลาการ และจัดท�ำเป็นรูปเล่ม
ด�ำเนินการปรับปรุงทะเบียนอนุญาโตตุลาการและจัดท�ำเป็นรูปเล่มโดยแบ่งแยกเป็นกลุม่ ตามความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านขึน้ เป็นครัง้ แรก เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่คู่พิพาท (ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภายใต้สัญญาประกันภัยและบริษัทประกันภัย) ที่จะใช้เป็นข้อมูล
ในการเลือกอนุญาโตตุลาการผู้ท�ำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เหมาะสมกับลักษณะข้อพิพาท

รายงานประจ� ำ ปี 2559
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การจัดตั้งที่ท�ำการอนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 12 จ.สงขลา
ส�ำนักงาน คปภ. ได้จัดตั้งที่ท�ำการอนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 12 จ.สงขลา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมีเขตอ�ำนาจรองรับ
การให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งจะอ�ำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของประชาชน ผู้เอาประกันภัย โดยมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเป้าหมายต่อไป โดยกระบวนการระงับข้อพิพาท ด้านการประกันภัยด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการ ถือเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ก�ำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับซึ่งมีประชาชน ผู้มีสิทธิเรียกร้อง
ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยเป็นคู่พิพาท ปัจจุบันมีสถานที่ท�ำการอนุญาโตตุลาการที่ส�ำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง
(กรุงเทพมหานคร) ส�ำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) และส�ำนักงาน คปภ. ภาค 12 (สงขลา)

การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Assessment Program: FSAP)
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ลงนามในความตกลงด้านการปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมรองรับเกณฑ์การประเมินการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
ตามมาตรฐานสากล ร่วมกับธนาคารโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการก�ำกับดูแลประกันภัยในระดับสากล เพื่อ
ให้ค�ำปรึกษาในการประเมินการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยตามมาตรฐานสากล (Insurance Core Principle หรือ ICPs) ให้ข้อแนะน�ำในการจัดท�ำ
แผนพั ฒ นาการก�ำกั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย รวมถึ ง การเตรี ย มความพร้ อ ม
ในการเข้ารับการประเมินภาคการเงินตามโครงการ FSAP ซึ่งจะร่วมกันประเมิน
การก�ำกั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ของส�ำนั ก งาน คปภ. โดยละเอี ย ด ในเรื่ อ ง
กฎระเบียบการก�ำกับดูแล และข้อปฏิบัติในทางธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) ทีป่ ระกอบด้วยหลักการส�ำคัญ 26 ข้อ เพือ่
จะได้ทราบประเด็นปัญหาที่ส�ำคัญในการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของไทย
จากมุมมองของธนาคารโลก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความเป็นกลาง
เพือ่ น�ำมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้อง
กั บ มาตรฐานสากลก่ อ นที่ ป ระเทศไทยจะเข้ า รั บ การประเมิ น ภาคการเงิ น
ตามโครงการ FSAP ในปลายปี 2561

การน�ำโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�ำแหน่งงานไปสู่การปฏิบัติ
ด�ำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�ำแหน่งงานใหม่ เพื่อช่วยให้ส�ำนักงาน คปภ. สามารถขับเคลื่อนภารกิจในเชิงรุกอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในภาพรวมขององค์กร โดยได้ออกข้อบังคับส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการจัดองค์กร พ.ศ. 2559 ข้อบังคับส�ำนักงาน
คปภ. ว่าด้วยการพนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 และระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการจัดองค์กร การแบ่งงาน และสายการบังคับบัญชา
ของส่วนงานระดับต�่ำกว่าสาย พ.ศ. 2559 พร้อมจัดท�ำกรอบในการด�ำเนินงานการโอนย้ายงานและบุคลากร เข้าสู่โครงสร้างองค์กรและโครงสร้าง
ต�ำแหน่งงานใหม่ โดยในการโอนย้ายบุคลากรเข้าสู่โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างต�ำแหน่งงานใหม่ ได้ด�ำเนินการในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงในระดับ
รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส จากนั้นได้ด�ำเนินการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงที่ว่างอยู่ ส�ำหรับกลุ่มระดับอ�ำนวยการ ขณะนี้ได้ด�ำเนินการจัดจ้างสถาบันที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)
เป็นผู้ด�ำเนินการคัดเลือกพนักงานเข้าสู่ระดับกลุ่มงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ ด้วยเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะทางการบริหารที่เหมาะสม
ซึ่งคาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2560

3. ผลส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับส�ำนักงาน คปภ. รอบ 12 เดือน ปี 2559
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการจัดจ้างสถาบันภายนอก ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับส�ำนักงาน คปภ. ตั้งแต่ปี 2553 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ น�ำผลการส�ำรวจทีส่ ะท้อนระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการอย่างแท้จริง และข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ของส�ำนักงาน คปภ. ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการได้มากขึน้ และได้ก�ำหนดให้น�ำผลการส�ำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการด้านการประกันภัย เป็นตัวชี้วัดของส�ำนักงาน คปภ. อีกด้วย
การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกับส�ำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความ
เป็นธรรม ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการเข้าถึงบริการ จาก 5 กระบวนงาน ได้แก่ 1) การให้บริการออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย (บุคคลธรรมดา) 2) การให้บริการออกใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย (นิตบิ คุ คล) 3) การขอรับค่าเสียหาย
เบือ้ งต้น 4) การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทด้านการประกันภัย และ 5) สายด่วนคปภ. 1186 ซึง่ ส�ำนักงาน คปภ. ได้รบั การประเมินรอบ 12 เดือนของปี 2559
อยู่ที่ระดับความพึงพอใจมาก คือ อยู่ที่ระดับคะแนน 4.25 (จากคะแนนเต็ม 5)

54 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ทิศทางและแนวโน้ม
ของธุรกิจประกันภัย
ปี 2560

ส่วนที่ 5

ทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจประกันภัย ปี 2560
ธุรกิจประกันภัยในปี 2559 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแรงขับเคลื่อนจากการ
ใช้จ่ายของภาครัฐ และจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน อาจส่งผลให้กับผู้บริโภคมีก �ำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ
4.76 โดยธุรกิจประกันชีวิต ขยายตัวร้อยละ 6.52 และธุรกิจประกันวินาศภัย ขยายตัวร้อยละ 0.26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทย ในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.0 – 4.0 โดย
ยังคงได้รับแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2560 จ�ำนวน 1.9 แสนล้านบาท และโครงการลงทุนโครงสร้างด้านคมนาคมใหม่ๆ ที่คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการได้ในปี 2560 อาทิ
โครงการรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้าในเขตเมือง โครงการมอเตอร์เวย์ และโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ประกอบกับแนวโน้มรายได้เกษตรกรที่ปรับ
ตัวดีขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกคาดว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ เศรษฐกิจประเทศ
คูค่ า้ ทีเ่ ริม่ มีแนวโน้มขยายตัวดีขนึ้ ตามล�ำดับ คาดว่าจะส่งผลดีตอ่ ปริมาณค�ำสัง่ ซือ้ สินค้าส่งออก และการส่งออกบริการ คาดว่าจะขยายตัวต่อเนือ่ งตาม
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มีเพิ่มขึ้น ในด้านเสถียรภาพในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2560 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2559
ตามแนวโน้มราคาพลังงานที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ดังนั้น ส�ำนักงาน คปภ. จึงใช้วิธีค�ำนวณด้วยวิธีอนุกรมเวลา Box – Jenkins ในการประมาณการ
แนวโน้มเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันภัยในปี 2560 จากสถานการณ์ปัจจุบันคาดว่า สิ้นปี 2560 จะมีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งปี จ�ำนวน
824,475 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.01 เป็นเบีย้ ประกันชีวติ จ�ำนวน 611,324 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.63 และเบีย้ ประกันวินาศภัยจ�ำนวน 213,151
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 1.63
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ส่วนที่ 6

ภาคผนวก

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คปภ. และกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน
โดยมี นางธาริษา วัฒนเกส เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร นางวณี ทัศนมณเฑียร เป็น
กรรมการตรวจสอบ และ นางสาวกรณิศ บุญช่วย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมครอบคลุมขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย ในรอบปี 2559 ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สิน้
จ�ำนวน 6 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ โดยประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน สายบริหาร และฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกหน่วยงาน ซึ่งผลการปฏิบัติงานและการด�ำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในในการจัดท�ำงบการเงิน จากงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2559
ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากระบวนการจัดท�ำงบการเงินมีความถูกต้อง เชือ่ ถือได้
และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
และรับทราบแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
2. พิจารณาการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามธรรมาภิบาล ส�ำหรับคณะกรรมการ คปภ. และของส�ำนักงาน คปภ. เพื่อเสริมสร้างความน่า
เชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของส�ำนักงาน คปภ.
3. สอบทานระบบบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายใน โดยประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน การสอบทานดังกล่าวไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงาน คปภ. มีการประเมินความ
เสีย่ งครอบคลุมปัจจัยเสีย่ งทีส่ �ำคัญ มีแผนงานบริหารความเสีย่ งสามารถควบคุมผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ การบรรลุวตั ถุประสงค์การด�ำเนินงานขององค์กร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า ส�ำนักงาน คปภ. มีระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอ
สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ส�ำนักงาน คปภ. สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งมีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎ
ระเบียบและนโยบายของส�ำนักงาน
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร มีความเหมาะสม ทันสมัย และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ที่ปรับปรุงและเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2560
5. สอบทาน ติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน รวมทั้งพิจารณาทบทวนกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2560
จากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
โดยสรุปว่า ส�ำนักงาน คปภ. มีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ การด�ำเนินงานเป็น
ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และรายงานทางการเงินได้
จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ

(นางธาริษา วัฒนเกส)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
23 มีนาคม 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หน่วย : บาท
หมายเหตุ

2559

2558

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

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

542,814,724.10
3,612,209,101.40
405,804,338.83
367,640.52
4,473,856.77
9,066,506.66
4,574,736,168.28

4.7
4.8

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

291,635,495.66
65,849,413.11
274,000.00
357,758,908.77
4,932,495,077.05

4.9
4.10
4.11

7,128,431.22
37,584,934.60
13,504,986.39
58,218,352.21

17,873,399.13
32,567,808.61
11,968,040.39
62,409,248.13

4.12
4.12
4.12
4.12

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

4,028,836.58
41,917,120.29
400,006,518.56
126,000.00
446,078,475.43
508,487,723.56

4.13
4.14

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

120,538,099.76
100,000,000.00
4,203,469,253.73
4,424,007,353.49
4,932,495,077.05

		

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
รวมหนี้สินหมุนเวียน			
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
รายได้รอการรับรู้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน
สำ�รองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ		
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน			
รวมหนี้สิน
		
ส่วนของทุน			
ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย 		
ทุนประเดิมจากรัฐบาล		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
รวมส่วนของทุน			
รวมหนี้สินและส่วนของทุน			
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

...............................................................
(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
เลขาธิการ คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

...............................................................
(นายสมเกียรติ ปัญหา)
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหาร

รายงานประจ� ำ ปี 2559
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งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
หมายเหตุ

รายได้		
รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย
รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย
รายได้จากดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้		
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
รวมค่าใช้จ่าย		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม		
		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

2558

3.1.1, 4.15
3.1.2, 4.16

1,537,852,109.56
211,918,450.00
81,022,768.66
12,091,035.50
1,842,884,363.72

1,505,308,780.49
202,792,700.00
85,581,116.52
4,748,876.75
1,798,431,473.76

4.17
4.18
4.19

792,390,684.45
325,648,404.81
10,903,666.67
1,128,942,755.93
713,941,607.79
713,941,607.79

780,213,336.59
307,225,143.92
10,572,000.00
1,098,010,480.51
700,420,993.25
700,420,993.25

4.20

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
ทุนรับโอนจาก
กรมการประกันภัย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

120,538,099.76

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายปี 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

120,538,099.76

-

รวมส่วนของทุน

700,420,993.25

700,420,993.25

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

120,538,099.76

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

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

-

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายปี 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทุนประเดิม
จากรัฐบาล

-

713,941,607.79

713,941,607.79

100,000,000.00 4,917,410,861.52 5,137,948,961.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย		
รายการปรับกระทบยอดรายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
		 ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน
		 รายได้จากการรับบริจาคสินทรัพย์
		 รายได้ดอกเบี้ย
		 เงินสดรับจากดอกเบี้ย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน		
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง		
		 ลูกหนี้ (เพิ่มขึ้น)
		 ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
		 เจ้าหนี้ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
		 เงินสมทบบริษัทประกันภัยรับล่วงหน้า (ลดลง)
		 เงินอนุญาโตตุลาการเพิ่มขึ้น
		 เงินค�้ำประกันสัญญา (ลดลง)
		 เงินรับล่วงหน้าอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		 เงินค่าปรับรอน�ำส่งกรมบัญชีกลางเพิ่มขึ้น
		 ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพเพิ่มขึ้น
		 ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายเพิ่มขึ้น
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
		
		 เงินสด (จ่าย) จากเงินลงทุนชั่วคราว
		 เงินสด (จ่าย) จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		 เงินสด (จ่าย) จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

713,941,607.79

700,420,993.25

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

58,152,115.62
82.00
(1,147,434.43)
(85,581,116.52)
89,134,934.05
760,979,573.97

(524,251.20)
(248,989.41)
1,730,973.80
372,435.25
(1,071,500.00)
(10,744,967.91)
5,017,125.99
(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

(38,126,867.26)
2,947,588.83
264,227.70
(498,654.77)
(27,540.00)
3,239,065.17
5,991,047.49
(12,500.00)
1,737,098.00
(8,347,445.44)
(57,205.00)
30,000.00
9,406,452.04
73,460,295.52
(937,952.55)
810,047,183.70

(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

(740,437,233.56)
(32,760,770.92)
(45,332,620.00)
(818,530,624.48)
(8,483,440.78)
551,298,164.88
542,814,724.10

รายงานประจ� ำ ปี 2559

61
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�ำนักงาน คปภ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 ภายใต้
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยการเปลีย่ นสถานะจากกรมการประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิชย์
เป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
ด้านการประกันภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย
ปัจจุบันส�ำนักงาน คปภ. มีสถานประกอบการตั้งอยู่ ณ เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และสอดคล้องกับระบบการบัญชีทกี่ ระทรวงการคลังได้วางไว้ ตามเกณฑ์คงค้าง
2.2 รอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
2.3 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่น�ำมาปฏิบัติ
ส�ำนักงาน คปภ. ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2558) วันที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2559
เนือ่ งจากตามพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 19 บัญญัตวิ า่ “กิจการของส�ำนักงาน
ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่า
ด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน”

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินของส�ำนักงาน คปภ. มีดังต่อไปนี้
3.1 การรับรู้รายได้
		 3.1.1 รายได้เงินสมทบที่รับจากบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต รับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างที่บริษัทต้องน�ำส่ง ตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และอัตราเงินสมทบทีบ่ ริษทั ประกันวินาศภัย บริษทั
ประกันชีวิต ต้องน�ำส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2551 เริ่มใช้บังคับ
ส�ำหรับการค�ำนวณเงินสมทบตั้งแต่งวดปี 2551
		

3.1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รับรู้รายได้เมื่อได้รับช�ำระเงินค่าธรรมเนียม

		

3.1.3 รายได้จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี รับรูร้ ายได้เมือ่ ได้รบั โอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส�ำนักงาน คปภ.

		

3.1.4 รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
		

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		
		
		
		
		
		

ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุน ส่วนอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและอุ ป กรณ์ จ ะบั น ทึ ก เป็ น สิ น ทรั พ ย์ เมื่ อ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านมากกว่ า 1 ปี และค่ า เสื่ อ มราคาค�ำนวณโดยใช้ วิ ธี เ ส้ น ตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
อาคาร		
20 ปี
อุปกรณ์
5 ปี
ยานพาหนะและอุปกรณ์
5 ปี

62 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

		
		

ส่วนค่าปรับปรุงอาคารเช่า บันทึกเป็นสินทรัพย์และค�ำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรง ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาเช่า
อุปกรณ์ที่ได้รับโอนมาจากกรมการประกันภัยใช้ราคาสุทธิ ณ วันที่รับโอนเป็นราคาทุนและค�ำนวณค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

		 รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งท�ำให้ราคาเปลี่ยนแทน ในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
อย่างเป็นสาระส�ำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จา่ ยในการจัดซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูปที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส�ำนักงาน คปภ. และจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่าหนึ่งปี แสดงด้วยราคาทุนหักด้วย
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ซึ่งค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สินทรัพย์ และสิทธิการเช่า แสดงด้วยราคาทุนหลังจากหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตามอายุสทิ ธิการเช่าของ
ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
		 โปรแกรมเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์
5 ปี
		 สิทธิการเช่าอาคารตามอายุสิทธิการเช่าแต่ไม่เกิน
10 ปี
3.5 วัสดุคงเหลือที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่ถึง 5,000 บาท ณ วันที่ซื้อมาถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ได้มาทั้งจ�ำนวน
3.6 ประมาณการหนี้สิน
		 ส�ำนักงาน คปภ. จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วและมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และสามารถประมาณการมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.7 หนี้สินไม่หมุนเวียน
		

3.7.1 ทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค

			
ส�ำนักงาน คปภ. บันทึกทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั จากการบริจาค เป็นสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภายใต้บญ
ั ชีรายได้รอการรับรูจ้ ากการรับบริจาค
ทรัพย์สนิ และรายได้รอการรับรูด้ งั กล่าวจะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้จากการรับบริจาค ตามสัดส่วนของค่าเสือ่ มราคาของทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั บริจาคในแต่ละ
งวดบัญชี
		

3.7.2 ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ

			
ตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานที่พ้นสภาพ
พ.ศ. 2553 ได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงาน คปภ. ตั้งเงินส�ำรองค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่พ้นสภาพ โดยพนักงานน�ำส่งเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการเป็น
รายเดือนจ�ำนวนร้อยละศูนย์จดุ หกของเงินเดือนพนักงาน และส�ำนักงาน คปภ. จ่ายเงินสมทบโดยจัดสรรจากรายได้กอ่ นหักค่าใช้จา่ ยจ�ำนวนร้อยละ
ศูนย์จุดสี่ต่อปีในสิ้นปีงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
			
		

เงินจ่ายสมทบเข้าโครงการค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

3.7.3 ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต

			
ภาระผูกพันของส�ำนักงาน คปภ. เกีย่ วกับโครงการค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
จึงรับรู้ประมาณการหนี้สินตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการ
ในอดีต พ.ศ. 2554
3.8 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 ให้พนักงานที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน และให้ส�ำนักงาน คปภ. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยอยู่
ภายใต้ขอ้ บังคับกองทุนเฉพาะส่วนของส�ำนักงาน คปภ. ภายใต้กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึง่ จดทะเบียนแล้ว เงินส่วนทีส่ �ำนักงาน
คปภ. จ่ายสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
3.9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีก�ำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน
3 เดือน นับจากวันที่ได้มา
3.10 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะน�ำไปแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
3.11 เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 1 ปี และจะน�ำไปแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน
- ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทประจ�ำ 3 เดือน
รวม

2559

248,600.00
492,065,453.12
361,539,532.65
853,853,585.77

หน่วย : บาท
2558
400.00
336,000.00
342,478,324.10
200,000,000.00
542,814,724.10

4.2 เงินลงทุนชั่วคราว

		 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดคงเหลือ จ�ำนวน 4,060,866,435.30 บาท เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ
4 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จ�ำนวน 1,964,414,965.47 บาท และเงินลงทุนระยะยาวที่มีก�ำหนดจ่ายคืนภายใน 1 ปี นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ซึ่งเป็นเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจ�ำ 13 เดือน จ�ำนวน 2,096,451,469.83 บาท โดยในปี 2559 เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝาก
ประจ�ำ 13 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 2.15 – 3.30 ต่อปี

4.3 ลูกหนี้

ลูกหนีจ้ ากบริษทั ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและบริษทั ประกอบธุรกิจประกันชีวติ ทีจ่ ะต้องน�ำส่งเงินสมทบให้แก่ส�ำนักงาน คปภ. ตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และอัตราเงินสมทบทีบ่ ริษทั ประกันวินาศภัย บริษทั
ประกันชีวติ ต้องน�ำส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2559
2558
ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต
รวม

134,576,383.08
271,752,206.95

133,580,624.67
272,223,714.16

406,328,590.03

405,804,338.83

4.4 ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
2559
ลูกหนี้เงินยืมเพื่อทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น ๆ
รวม

206,185.00
410,444.93

115,850.00
251,790.52

616,629.93

367,640.52

4.5 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ประกอบด้วย
2559
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า – ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า – ค่าเบี้ยประกันภัย
รวม

3,190,577.64
1,283,279.13

2,742,882.97

4,473,856.77

2559

รวม

64 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

หน่วย : บาท
2558

954,843.90
1,788,039.07

4.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
วัสดุสำ�นักงานและคอมพิวเตอร์
รายได้ค่าเช่าค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

หน่วย : บาท
2558

หน่วย : บาท
2558

598,565.24
11,294.46
49,207,650.85

971,002.95
11,292.00
8,084,211.71

49,817,510.55

9,066,506.66
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เพิ่ม

-

7,748,818.00
19,163,334.00
265,598,678.80
52,738,887.70
185,532,871.30
66,262,196.03
83,201,252.10

ปลายงวด

เพิ่ม

4,972,721.46
958,166.70
68,992,513.30 13,741,149.01
45,943,561.46 1,956,620.33
124,589,612.20 15,949,816.62
56,971,255.93 7,665,467.00
39,749,564.19 8,687,743.14

ต้นงวด

1,567,731.07 680,246,037.93 341,219,228.54 48,958,962.80

746,613.28
792,123.91
28,993.88

ลด

924,480.00

7,748,818.00
12,274,279.14
169,833,877.80
5,827,255.84
68,874,815.35
110.00
24,112,227.12

5,930,888.16
82,733,662.31
47,153,593.51
139,747,358.91
64,636,722.93
48,408,316.45

ปลายงวด

7,748,818.00
13,232,445.84
182,865,016.49
5,585,294.19
45,785,512.39
1,625,473.10
34,792,935.65

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์-สุทธิ

หน่วย : บาท

856,008.50 289,595,863.25

-

6,889,054.86
96,579,801.00
49,589,622.75
158,869,273.89
66,262,086.03
60,269,140.71

ปลายงวด

ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์-สุทธิ

หน่วย : บาท

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

746,588.28
792,069.91
28,990.88

ลด

ค่าเสื่อมราคาสะสม

856,008.50

-

390,110.13
377,443.06
88,455.31

ลด

ในงวดปี 2559 และ 2558 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าเสื่อมราคาประจ�ำงวดเป็นจ�ำนวนรวม 50,704,445.47 บาท และจ�ำนวน 48,958,962.80 บาท ตามล�ำดับ

647,808,268.09 34,005,500.91

รวม

เพิ่ม

7,748,818.00
19,163,334.00
264,350,565.42 1,248,113.38
52,159,576.45 1,325,924.53
186,193,236.21
131,759.00
66,262,196.03
51,930,541.98 31,299,704.00

ต้นงวด

ราคาทุน

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์อื่น ๆ

ประเภท

เพิ่ม

5,930,888.16
958,166.70
82,733,662.31 13,846,138.69
47,153,593.51 2,826,139.37
139,747,358.91 19,499,358.04
64,636,722.93 1,625,363.10
48,408,316.45 11,949,279.57

ต้นงวด

ค่าเสื่อมราคาสะสม

680,246,037.93 66,778,802.31 18,969,997.75 728,054,842.49 388,610,542.27 50,704,445.47

924,480.00

- 19,017,110.00 18,092,630.00

ปลายงวด
7,748,818.00
19,163,334.00
266,413,678.80
55,416,878.59
227,744,089.24
66,262,196.03
84,381,367.83

ลด
394,337.51
377,457.06
105,573.18

7,748,818.00
19,163,334.00
265,598,678.80
815,000.00
52,738,887.70 3,072,328.40
185,532,871.30 42,588,675.00
66,262,196.03
83,201,252.10 1,285,688.91

ต้นงวด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย

รวม

ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร
ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์อื่น ๆ
งานระหว่างดำ�เนินการ
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประเภท

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย

4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ประกอบด้วย

66 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เพิ่ม

ปลายงวด

ต้นงวด

เพิ่ม

ลด

ปลายงวด

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน - สุทธิ

2,939,979.00
-

-

-

2,939,979.00

ต้นงวด

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

-

- 48,686,135.70 20,376,486.51
- 15,500,000.00 15,499,999.00
- 76,952,000.00 70,969,574.26

ปลายงวด

9,285,100.00 40,750,490.00

ลด

9,193,152.82

-

6,556,573.19
2,636,579.63

เพิ่ม

ลด

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ในงวดปี 2559 และ 2558 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าตัดจ�ำหน่ายประจ�ำงวดเป็นจ�ำนวนรวม 11,737,221.36 บาท และจ�ำนวน 9,193,152.82 บาท ตามล�ำดับ

131,872,625.70 59,301,100.00

รวม

9,285,100.00
4,920,120.00

เพิ่ม

4,939,710.00 45,095,880.00

39,401,035.70
15,500,000.00
72,031,880.00

ต้นงวด

ราคาทุน

- 40,750,490.00
- 116,039,212.59 65,849,413.11

-

- 26,933,059.70 21,753,076.00
- 15,499,999.00
1.00
- 73,606,153.89 3,345,846.11

ปลายงวด

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน - สุทธิ

หน่วย : บาท

181,888,625.70 68,594,414.00 130,788,980.00 119,694,059.70 116,039,212.59 11,737,221.36 72,031,880.00 55,744,553.95 63,949,505.75

40,750,490.00 20,946,589.00 58,757,100.00

ค่าพัฒนาระบบ
ระบบงาน Back office
สิทธิการเช่า
งานระหว่างดำ�เนินการ ค่าพัฒนาระบบ

ประเภท

ลด

ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม

หน่วย : บาท

48,686,135.70 47,647,825.00
- 96,333,960.70 26,933,059.70 10,097,176.35
- 37,030,236.05 59,303,724.65
15,500,000.00
- 15,500,000.00 15,499,999.00
- 15,499,999.00
1.00
76,952,000.00
- 72,031,880.00 4,920,120.00 73,606,153.89 1,640,045.01 72,031,880.00 3,214,318.90 1,705,801.10

ต้นงวด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

รวม

ค่าพัฒนาระบบ
ระบบงาน Back office
สิทธิการเช่า
งานระหว่างดำ�เนินการ ค่าพัฒนาระบบ

ประเภท

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย

4.9 เจ้าหนี้ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2558

2559
เจ้าหนี้กองทุนประกันชีวิต - เงินค่าปรับค้างน�ำส่ง
เจ้าหนี้กองทุนประกันวินาศภัย - เงินค่าปรับค้างน�ำส่ง
เจ้าหนี้เงินสมทบบริษัทประกันชีวิต
เจ้าหนี้เงินสมทบบริษัทประกันวินาศภัย
เจ้าหนี้ทั่วไป
รวม

20,000.00
1,119,504.40
5,562,330.33
426,596.49

150,000.00
4,296,980.00
462,072.92
7,657,472.39
5,306,873.82

7,128,431.22

17,873,399.13

4.10 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2558

2559
ค่าจ้างบริการ
ค่าสาธารณูปโภค
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่งกรมสรรพากร
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานทั่วไป
รวม

17,675,414.40
1,430,403.45
4,066,687.45
14,412,429.30

19,668,176.03
1,592,873.53
3,625,512.80
7,681,246.25

37,584,934.60

32,567,808.61

		 ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานทั่วไป จ�ำนวน 14.41 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ค้างจ่ายเกี่ยวกับการจ้างประชาสัมพันธ์
โครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างภาพลักษณ์องค์กร” โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อโซเชียลมีเดีย
รวมถึงการจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของส�ำนักงาน คปภ.

4.11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2558

2559
เงินค่าปรับรอน�ำส่งกรมบัญชีกลาง
เงินสมทบบริษัทประกันภัยรับล่วงหน้า
เงินอนุญาโตตุลาการ
เงินค�้ำประกันสัญญา
เงินรับล่วงหน้าอื่น ๆ
รวม

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

30,000.00
98,000.00
8,831,444.09
3,003,296.30
5,300.00

13,504,986.39

11,968,040.39

4.12 หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2558

2559
รายได้รอการรับรู้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน
สำ�รองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวม

3,534,192.88
51,790,903.83
477,310,403.35
313,690.00

4,028,836.58
41,917,120.29
400,006,518.56
126,000.00

532,949,190.06

446,078,475.43
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		 รายได้รอการรับรูจ้ ากการรับบริจาคทรัพย์สนิ เป็นการรับบริจาคทรัพย์สนิ จากกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย และทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้จาก
การรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี
		 ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ มติที่ประชุมคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 9/2553
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เห็นชอบให้ส�ำนักงาน คปภ. ตั้งเงินส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพที่เข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรจาก
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจ�ำนวนร้อยละศูนย์จุดสี่ต่อปี ในสิ้นปีงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และพนักงาน
ที่เข้าร่วมโครงการสมทบเป็นรายเดือนจ�ำนวนร้อยละศูนย์จุดหกของเงินเดือนพนักงาน
		 ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครัง้ ที่ 10/2553
วันที่ 13 กันยายน 2553 และครั้งที่ 11/2553 วันที่ 21 ตุลาคม 2553 เห็นชอบในหลักการให้มีการตั้งเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตเพื่อ
เป็นบ�ำเหน็จเพิ่มเติมแก่พนักงานที่มาจากกรมการประกันภัย และกระทรวงพาณิชย์ โดยก�ำหนดวงเงินไว้ประมาณ 679.05 ล้านบาท โดยทยอยตั้ง
ในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ได้บนั ทึกรับรูเ้ งินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตเป็นค่าใช้จา่ ยบุคลากรคูก่ บั ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต
รอจ่าย ซึ่งรายจ่ายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน อาจจะเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เคยรายงาน
เน้นเรื่องความไม่แน่นอนตั้งแต่งวดปี 2554 ตามรายงานของผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 โดยมีการเบิกจ่ายจริง จ�ำนวน 23.37 ล้านบาท
		

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
ยอดยกมา
บวก บันทึกเพิ่มเติม
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ยอดยกไป

400,006,518.56
67,503,800.00
9,800,084.79
477,310,403.35

		 ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตเป็นเงินค่าตอบแทนที่ส�ำนักงาน คปภ. จ่ายให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุตามข้อบังคับ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ วันที่ 28
ธันวาคม 2554) มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 28 ธันวาคม 2554 ต่อมาพนักงานเกษียณอายุทมี่ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตได้ยนื่ ฟ้อง
ส�ำนักงาน คปภ. เพือ่ เรียกเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตพร้อมดอกเบีย้ ผิดนัดตามกฎหมายต่อศาลปกครอง ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาลปกครอง รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.22 ก. ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต

4.13 ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย
		 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้
ได้เปลี่ยนสถานะจากกรมการประกันภัย เป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�ำนักงาน คปภ.) พร้อมทั้ง
โอนบรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ และภาระผูกพันของกรมการประกันภัยที่มีอยู่ให้ส�ำนักงาน คปภ. โดยถือยอดคงเหลือตาม
บัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ของกรมการประกันภัย ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการ
ทรัพย์สิน หนี้สินและสิทธิต่าง ๆ โดยในงวดปี 2552 คณะกรรมการดังกล่าวตรวจสอบเสร็จพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
กรมการประกันภัยที่โอนมาเป็นของส�ำนักงาน คปภ. ณ วันที่เปลี่ยนสถานะ มีรายการถูกต้อง ครบถ้วนและยอดทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย
ถูกต้องตรงกับรายการทุนรับโอนที่ปรากฏในงบการเงิน จ�ำนวน 120,538,099.76 บาท

4.14 ทุนประเดิมจากรัฐบาล
ในปี 2551 ส�ำนักงาน คปภ. ได้รับจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนประเดิมจากรัฐบาล จ�ำนวน 100,000,000.00 บาท

68 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

4.15 รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย
		 คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศและมีผลบังคับให้บริษัทประกอบธุรกิจประกันภัยต้อง
น�ำส่งเงินสมทบให้ส�ำนักงาน คปภ. ตั้งแต่ในงวดปี 2551 รายได้เงินสมทบจากบริษัทประกันภัย ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

เงินสมทบบริษัทประกันวินาศภัย
เงินสมทบบริษัทประกันชีวิต
รวม

2559

2558

526,311,958.90
1,011,540,150.66

520,940,314.77
984,368,465.72

1,537,852,109.56

1,505,308,780.49

4.16 รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2559

รายได้ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
รายได้ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต
รายได้ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต
รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการอบรม
รวม

70,324,650.00
56,893,300.00
61,242,800.00
7,131,700.00
16,326,000.00

65,020,200.00
53,325,300.00
59,712,000.00
8,699,750.00
16,035,450.00

211,918,450.00

202,792,700.00

4.17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

เงินเดือน
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต
เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ค่าตอบแทนพิเศษ สปพ.
ค่าล่วงเวลาและค่าทำ�งานในวันหยุด
ค่าตอบแทนวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายการศึกษาของพนักงาน
เงินสมทบค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ
เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน
ค่าเบี้ยประกันภัยบุคคล
รวม

2558

หน่วย : บาท
2559

2558

596,882,363.62
82,368,330.22
67,503,800.00
15,280,907.30
210,000.00
17,000.00
1,748,097.28
1,407,229.50
17,298,141.16
46,800.00
7,371,537.45
200,000.00
2,056,477.92

587,006,781.38
81,751,718.89
67,503,800.00
11,906,117.36
210,000.00
63,870.00
1,432,258.06
1,311,003.25
16,981,099.62
1,979,690.01
7,193,725.90
286,882.00
2,586,390.12

792,390,684.45

780,213,336.59

		 ในปี 2559 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าใช้จ่ายบุคลากร จ�ำนวน 792.39 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการ
ในอดีต จ�ำนวน 67.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายจ่ายที่มีความไม่แน่นอน อาจเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ส�ำนักงาน คปภ. ได้บันทึกรับรู้
ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรคู่กับค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
		 เงินเพิม่ ค่าครองชีพ จ�ำนวน 15.28 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่งทีส่ �ำนักงาน คปภ.
จ่ายให้ตามสิทธิส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง ตามระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยรถยนต์ประจ�ำ
ต�ำแหน่งและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง พ.ศ. 2559
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4.18 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย

หน่วย : บาท
2559

ค่าวัสดุสำ�นักงานใช้ไป
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และเผยแพร่
ค่าวัสดุอื่น ๆ
ค่าเช่าทรัพย์สิน – ที่ดินและอาคาร
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและสัมมนา
ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ
ค่าสมาชิกสถาบันประกันภัยต่างประเทศ
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าสอบบัญชี
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างบริการ
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน
ค่าภาษี
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตัวแทนนายหน้าประกันภัย
ค่าเบี้ยประชุมบุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวม

2558

10,066,465.84
4,653,419.06
1,224,580.83
1,717,431.61
18,642,346.00
10,801,092.00
2,866,196.55
322,905.89
20,962,158.37
4,628,559.76
10,901,510.82
1,336,750.00
790,000.00
2,730,618.26
20,358,683.62
62,441,666.83
700,000.00
38,428,346.01
1,282,342.64
88,030,325.09
4,764,129.28
2,037,861.33
13,592,142.72
1,315,000.00
1,053,872.30

11,790,984.75
5,761,884.74
1,791,283.57
1,110,001.03
15,939,329.00
9,243,857.15
2,609,000.04
384,229.21
19,056,797.41
4,300,657.90
14,304,185.66
1,148,186.00
1,350,000.00
2,384,468.84
20,912,909.84
58,152,115.62
500,000.00
27,062,391.76
1,325,063.84
91,035,235.83
5,013,449.32
2,055,419.32
8,564,449.90
484,000.00
945,243.19

325,648,404.81

307,225,143.92

		 ค่าเช่าทรัพย์สิน – ที่ดินและอาคาร จ�ำนวน 18.64 ล้านบาท ในปี 2559 กรมธนารักษ์ได้ขอคืนพื้นที่เช่าอาคาร ของส�ำนักงานพาณิชย์
จังหวัดทัว่ ประเทศ ดังนัน้ ส�ำนักงาน คปภ. ต้องเช่าอาคารเพือ่ เป็นทีท่ �ำการแห่งใหม่ ทัง้ ส�ำนักงาน คปภ. ส่วนภูมภิ าคและส�ำนักงาน คปภ. ส่วนจังหวัด
		 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตัวแทนนายหน้าประกันภัย จ�ำนวน 13.59 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยและการขายกรมธรรม์ส�ำหรับตัวแทนนายหน้า
		 ค่าประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 38.43 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างภาพลักษณ์
องค์กร” โดยประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ โทรทัศน์ สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ วิทยุ และสือ่ โซเชียลมีเดีย รวมถึงการจ้างผลิตสือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของส�ำนักงาน คปภ. และการประชาสัมพันธ์ “ประกันภัย 100” เพือ่ เป็นการขยายฐานการประชาสัมพันธ์ส�ำหรับรายย่อย
และส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันคุ้มครองความเสี่ยงจากอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว ส�ำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
วันหยุด เนื่องจากกรมธรรม์มีราคาไม่สูงคิดเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อปีเท่านั้น
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4.19 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2559
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คปภ.
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คปภ.
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย
ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการอื่น ๆ
รวม

2558

5,950,666.67
2,785,000.00
100,000.00
560,000.00
236,000.00
1,272,000.00

5,880,000.00
2,660,000.00
200,000.00
468,000.00
300,000.00
1,064,000.00

10,903,666.67

10,572,000.00

4.20 ผลการด�ำเนินงาน

หน่วย : บาท

รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

2559

2558

เพิ่ม (ลด)

%

1,842,884,363.72
1,128,942,755.93

1,798,431,473.76
1,098,010,480.51

44,452,889.96
30,932,275.42

2.47
2.82

713,941,607.79

700,420,993.25

13,520,614.54

1.93

ในปี 2559 ส�ำนักงาน คปภ. มีรายได้จ�ำนวน 1,842,884,363.72 บาท และมีค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 1,128,942,755.93 บาท ผลการด�ำเนิน
งานเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จ�ำนวน 13,520,614.54 บาท โดยในปี 2559 และ 2558 มีรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ย จ�ำนวน 713,941,607.79 บาท และจ�ำนวน
700,420,993.25 บาท ตามล�ำดับ

4.21 การจัดประเภทรายการใหม่
		 รายการในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
4.21.1 เงินลงทุนระยะยาว

หน่วย : บาท

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนระยะยาว
รวม
		

เดิม

ใหม่

3,017,802,098.50
594,407,002.90

3,612,209,101.40
-

3,612,209,101.40

3,612,209,101.40

4.21.2 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หน่วย : บาท
เดิม

		

ใหม่

เงินค�้ำประกันสัญญา
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

3,129,296.30
-

3,003,296.30
126,000.00

รวม
4.21.3 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

3,129,296.30

3,129,296.30

หน่วย : บาท
ค่าจ้างเหมาเผยแพร่และโฆษณา

เดิม

ใหม่

จำ�นวนเงิน

ค่าจ้างบริการ

ค่าประชาสัมพันธ์

11,675,550.00
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4.22 คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
		 พนักงานทีเ่ กษียณอายุ และมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต ตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. 2554 (ข้อบังคับ) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ได้ยื่นฟ้อง
ส�ำนักงาน คปภ. เพือ่ เรียกเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตตามข้อบังคับพร้อมดอกเบีย้ ผิดนัดตามกฎหมาย และการจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิก
จ้างให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต
ชื่อ – สกุล

จำ�นวนเงิน
(ไม่รวมดอกเบี้ย
ตามกฎหมาย)

1 นายอภิรักษ์ เหล็งขยัน

3,225,600.00

ที่

2 นางปิยนารถ สุกุมลจันทร์

3 นางสุวัฒนา มานะกุล

4 นางสุพานิช พิสุทธิภักดิ์

รายละเอียด

เลขคดี

จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน
บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ สำ�หรับงวดที่ 1, 2
และ 3 และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

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

หมายเหตุ

อยู่ระหว่าง
4 กรกฎาคม 2556
การพิจารณาของ
6 มีนาคม 2557
1 กรกฎาคม 2558 ศาลปกครองสูงสุด
28 กรกฎาคม 2558
และ 20 ตุลาคม 2558
7 พฤศจิกายน 2557
11 สิงหาคม 2559
-

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 1883/2558 27 ตุลาคม 2558
บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม แดง 1955/2559 28 กันยายน 2559
ข้อบังคับสำ�หรับงวดที่ 2 และ อ.1766/2559 27 ตุลาคม 2559
ดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

ไม่ระบุจำ�นวนเงิน จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 292/2557
ขึ้นอยู่กับการ บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม แดง 244/2559
พิจารณาของศาล ข้อบังคับและดอกเบี้ยผิดนัด อ.1258/2559
ตามกฎหมาย
4,000,000.00

ลงวันที่

อยู่ระหว่าง
ไม่ระบุจำ�นวนเงิน จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 2008/2558 17 พฤศจิกายน 2558
ขึ้นอยู่กับการ บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม แดง 1951/2559 28 กันยายน 2559 การพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
พิจารณาของศาล ข้อบังคับสำ�หรับงวดที่ 2 และ อ.1535/2559 26 ตุลาคม 2559
ดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

5 นายไพรัช จันทรกรานต์

3,240,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 21/2558
บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม แดง 116/2559
ข้อบังคับและดอกเบี้ยผิดนัด อ.1360/2559
ตามกฎหมาย

3 มีนาคม 2558
31 สิงหาคม 2559

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

6 นางสาวประภาพันธ์ เกิดลำ�เจียก

3,000,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 580/2558 10 มีนาคม 2558
บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม แดง 1950/2559 28 กันยายน 2559
ข้อบังคับและดอกเบี้ยผิดนัด อ.1636/2559 27 ตุลาคม 2559
ตามกฎหมาย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

7 นางอัญชนา บูรณะรัช

3,454,841.70

จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 591/2558 11 มีนาคม 2558
บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม แดง 1953/2559 28 กันยายน 2559
ข้อบังคับ สำ�หรับงวดที่ 1, 2 อ.1595/2559 27 ตุลาคม 2559
และ 3 และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
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ชื่อ – สกุล

จำ�นวนเงิน
(ไม่รวมดอกเบี้ย
ตามกฎหมาย)

8 นางคมคาย ธูสรานนท์

4,000,000.00

ที่

รายละเอียด

เลขคดี

ลงวันที่

จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 1572/2558 28 สิงหาคม 2558
บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม แดง 1954/2559 28 กันยายน 2559
ข้อบังคับและดอกเบี้ยผิดนัด อ.1606/2559 25 ตุลาคม 2559
ตามกฎหมาย

หมายเหตุ
อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

9 นางอนงค์ศิริ ภัยห่าง

ไม่ระบุจำ�นวนเงิน จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 1583/2558
ขึ้นอยู่กับการ บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม
พิจารณาของศาล ข้อบังคับและดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

1 กันยายน 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

10 นางศิริกาญจน์ คำ�ศรีระภาพ

ไม่ระบุจำ�นวนเงิน จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 1584/2558
ขึ้นอยู่กับการ บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม
พิจารณาของศาล ข้อบังคับและดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

1 กันยายน 2558

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง
อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด

11 นายวิชัย บุญมี

1,872,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 1883/2558 27 ตุลาคม 2558
บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม แดง 1955/2559 28 กันยายน 2559
ข้อบังคับสำ�หรับงวดที่ 2 และ อ.1766/2559 27 ตุลาคม 2559
ดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

12 นางสาวชำ�เลือง ชาติสุวรรณ

2,000,000.00

อยู่ระหว่าง
จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 2008/2558 17 พฤศจิกายน 2558
บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม แดง 1951/2559 28 กันยายน 2559 การพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด
ข้อบังคับสำ�หรับงวดที่ 2 และ อ.1535/2559 26 ตุลาคม 2559
ดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

13 นายเผด็จ บุญรอด

4,000,000.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 25/2559
บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับและดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

14 นายสำ�เริง วรสูตร

15 นายวรนิติ์ เลิศคอนสาร

ไม่ระบุจำ�นวนเงิน จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 500/2559
ขึ้นอยู่กับการ บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม
พิจารณาของศาล ข้อบังคับและดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย
2,318,400.00

จ่ายเงินค่าตอบแทนตามต้นทุน ดำ� 459/2559
บริการในอดีต ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับและดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

7 มกราคม 2559

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

1 เมษายน 2559

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

21 พฤศจิกายน 2559

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองระยอง

		 หมายเหตุ : ล�ำดับที่ 2 และ 5 สืบค้นจากเว็บไซต์ของศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) ซึ่งศาลปกครองสูงสุด ได้รับค�ำอุทธรณ์
เป็นที่แน่นอนแล้ว ตามเลขคดีอุทธรณ์ที่ระบุ แต่ส�ำนักงาน คปภ. ยังไม่ได้รับหนังสือค�ำอุทธรณ์จากศาลปกครองสูงสุด จึงยังไม่ทราบวันที่ในหนังสือ
ค�ำอุทธรณ์

รายงานประจ� ำ ปี 2559
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ข. การจ่ายเงินตามกฎหมายแรงงาน
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 19 บัญญัติว่า “กิจการของส�ำนักงาน
ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน” ซึ่งปัจจุบัน ส�ำนักงาน คปภ. ยังไม่ได้จัดท�ำข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
ชดเชยกรณีเลิกจ้าง จึงมีพนักงานที่เกษียณอายุบางส่วนฟ้องให้ส�ำนักงาน คปภ. จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ดังนี้

ที่

ชื่อ – สกุล

จำ�นวนเงิน
(ไม่รวมดอกเบี้ย
ตามกฎหมาย)

รายละเอียด

เลขคดี

ลงวันที่

หมายเหตุ

1 นายอภิรักษ์ เหล็งขยัน

439,979.99

ดำ� 316/2557 2 ธันวาคม 2557
จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองเชียงใหม่

2 นางปิยนารถ สุกุมลจันทร์

1,270,399.20

ดำ� 315/2557 2 ธันวาคม 2557
จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองเชียงใหม่

3 นางสุพานิช พิสุทธิภักดิ์

876,343.00

ดำ� 188/2557 9 ธันวาคม 2557
จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองระยอง

4 นายไพรัช จันทรกรานต์

1,203,920.00

ดำ� 193/2557 25 ธันวาคม 2557
จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองสงขลา

5 นางสุวัฒนา มานะกุล

449,040.60

ดำ� 579/2558 10 มีนาคม 2558
จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

6 นายสงวน ปรีชาพัฒน์ ที่ 1
นายวีรวุธ งามจิตวิริยะ ที่ 2
นายภิญโญ บุญนำ� ที่ 3

425,100.00
453,420.00
990,120.00

ดำ� บ.51/2558 27 มกราคม 2558
จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

7 นางอัญชนา บูรณะรัช

633,688.00

ดำ� บ.51/2558 27 มกราคม 2558
จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

8 นางสาวประภาพันธ์ เกิดลำ�เจียก

360,299.98

ดำ� 1088/2558 18 มิถนุ ายน 2558
จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

9 นางศิริกาญจน์ คำ�ศรีระภาพ

931,328.00

ดำ� 1203/2558 6 กรกฎาคม 2558
จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

10 นางอนงค์ศิริ ภัยห่าง

613,864.00

ดำ� 1621/2558 8 กันยายน 2558
จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

4.23 การอนุมัติงบการเงิน
		
2560

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยเลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม

74 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

