“คปภ.” หมายถึง
รูปสามเหลี่ยม ส่ื่อถึงความแข็งแกร่งและแสดงถึงบทบาทหลักของส�ำนักงาน 3 ประการ คือ การก�ำกับดูแล การส่งเสริม
พัฒนา และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
รูปสามเหลีย่ มสองรูปซ้อนกันเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม สือ่ ถึง 4 Stakeholders หลักทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทย
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ประชาชน และคนกลางประกันภัย และสี่เหลี่ยมสมมาตร สื่อถึงความเป็นกลาง
ความน่าเชื่อถือและความยุติธรรม
รูปสีทองตรงกลางคือประภาคารสีทองตั้งตระหง่านส่องแสงน�ำทาง
แสดงให้เห็นบทบาทภารกิจของส�ำนักงาน คปภ. ในการระแวดระวัง ก�ำกับดูแล ผลักดัน ส่งเสริม ชี้แนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาในธุรกิจประกันภัย
สีทองและน�ำ้ เงิน
แสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย

ความเป็นเลิศ ประกันภัยไทย
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ส่วนที่

1

เกี่ยวกับองค์กร

ส่วนที่ 1: เกี่ยวกับองค์กร
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรทีม่ งุ่ มัน่ เพือ่ มีววิ ฒ
ั นาการอย่าง
ต่อเนือ่ ง และเสริมสร้างให้ระบบประกันภัยเป็น
กลไกสร้างหลักประกันความมัน่ คงแก่ประชาชน
และพร้อมรับความท้าทายในอนาคต

พันธกิจ

(1) เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึง
ระบบประกันภัย
(2) เสริมสร้างเสถียรภาพระบบประกันภัย
(3) พัฒนากฎหมายและระบบการคุม้ ครอง
สิทธิประโยชน์แบบครบวงจร
(4) ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ประกันภัย

บทบาท ภารกิจส�ำนักงาน คปภ.
1. ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (ส�ำนักงาน คปภ.)
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550
ส่งผลให้กรมการประกันภัย ปรับเปลี่ยน
สถานะองค์ ก รจากส่ ว นราชการ เป็ น
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ และ
ส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
(คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบหนึ่ง
มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล มี ภ ารกิ จ ในการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลและพั ฒ นาธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
รวมถึงคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน
ด้ า นการประกั น ภั ย โดยมี ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

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

1.1 คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย ก�ำกับ
ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการโดยต�ำแหน่ง

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ่านการศึกษาจาก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2549 เป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์บริหารงานด้านการเงินและการคลัง ก่อน
ได้รบั โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ เป็นปลัดกระทรวงการคลัง เคยด�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคัญในหลายหน่วยงานของกระทรวงการคลัง เช่น
รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งบริหารในหลายหน่วยงาน อาทิ ประธาน
กรรมการธนาคารทหารไทย ประธานกรรมการบริ ษั ท
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด และประธานกรรมการกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ

3. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการโดยต�ำแหน่ง
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2. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการโดยต�ำแหน่ง
(ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557)

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์
จาก Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่
2550 เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ก่อน
ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ เคย
ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ อาทิ
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ และอธิบดีกรมการค้าภายใน ปัจจุบนั นอกเหนือจาก
การปฏิบัติงานที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว ยังด�ำรงต�ำแหน่งด้าน
การพาณิชย์ที่ส�ำคัญ เช่น ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้าน
กฎระเบียบทางการค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการสภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจ
จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความรูแ้ ละ
ประสบการณ์โดยเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงานในตลาดเงิน
และตลาดทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ เป็นผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
บริหารในหลายหน่วยงาน อาทิ เลขาธิการส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน
นอกเหนือจากการปฏิบัติงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
ยั ง ท� ำ งานเพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและภาคการศึ ก ษา เช่ น
กรรมการบริหารสภากาชาดไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. นายวรพล โสคติยานุรักษ์
เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการโดยต�ำแหน่ง

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการเงิน จาก
The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และ
การคลัง เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ อาทิ รองประธานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการ
จัดท�ำความเห็นและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเรื่องแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการหลายคณะ เช่น คณะ
กรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ คณะกรรมการแข่งขัน
การค้า และคณะกรรมการวิจยั และพัฒนาวุฒสิ ภา

6. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ

5. นายอ�ำพล วงศ์ศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กรรมการโดยต�ำแหน่ง

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พบ.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญ
ด้านกฎหมายทีม่ สี ว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและสาธารณกุศล
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีสว่ นส�ำคัญในการผลักดันการสร้างเครือข่าย
การคุ้มครองผู้บริโภค ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในหลาย
หน่วยงานของกระทรวงยุตธิ รรม อาทิ เลขาธิการส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
และผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันนอกจากด�ำรง
ต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคแล้ว ยังด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการและอนุกรรมการของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
เช่น คณะกรรมการพิจารณาการทุม่ ตลาดและการอุดหนุน (ทตอ.)
กรมการค้าต่างประเทศ คณะกรรมการสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผ่านการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครอง
ระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2 และหลักสูตรเสาหลักของแผ่นดิน :
ผู้น�ำระดับสูงตามรอยเบื้องยุคลบาท รุ่นเกียรติยศ พ.ศ.2555
เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์และความเชีย่ วชาญด้านการบริหารธุรกิจ
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรรมการ
บมจ. ธนาคารกรุงเทพและประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ
ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
รายงานประจำ�ปี 2557
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7. นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

8. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกเศรษฐศาสตร์
กิตติมศักดิ์ จาก Keio University ประเทศญีป่ นุ่ และผ่านการ
ศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.)
รุ่นที่ 3 เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์
และการเงิน เคยด�ำรงต�ำแหน่งบริหารส�ำคัญในธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้แก่ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รองผู้
ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการสาย
ตลาดการเงิน ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การสายนโยบายสถาบันการเงิน และ
ผู้ช่วยผู้ว่าการสายก�ำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์
จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการ
ศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 30 และได้
รั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (เศรษฐศาสตร์ ) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
เศรษฐศาสตร์และการเงิน ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการ บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน) และผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการทั้งของภาครัฐและเอกชนหลายคณะ ได้แก่
ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการมู ล นิ ธิ เ คมบริ ด จ์ - ไทย ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรรมการส�ำนักงานงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

9. ศาสตราจารย์พิเศษชูเกียรติ ประมูลผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย
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ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการประกันภัย
จาก The Wharton School, University of Pennsylvania
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.) เป็นผูม้ คี วามรู้
และประสบการณ์กว่า 40 ปีด้านการประกันภัย เคยด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ด้ า นการประกั น ภั ย ที่ ส� ำ คั ญ หลายต� ำ แหน่ ง เช่ น
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ประธาน
กรรมการ บริษัท ไทยเจริญประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) และ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันประกันภัยไทย ทั้งยังท�ำงานเพื่อภาคการ
ศึกษา โดยเคยเป็นอาจารย์พิเศษของทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและ
เอกชน และคณบดี คณะบริหารความเสี่ยงและอุตสาหกรรม
บริการ (ประกันภัย) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุติในคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

10. นายการุณ กิตติสถาพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย

		 ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์
จาก Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่าน
การศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการ
ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ ที่ 8 เป็นผูม้ คี วามรู้
และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์และการประกันภัย เคย
ด�ำรงต�ำแหน่งบริหารส�ำคัญในหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์
อาทิ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ รองปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์
อธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัทเอกชนหลายแห่ง เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)

12. นายประเวช องอาจสิทธิกุล
เลขาธิการ คปภ. กรรมการและเลขานุการโดยต�ำแหน่ง

11. นายวัฒนา รัตนวิจิตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ จาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
และผ่านการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่
21 เป็ น ผู ้ มีค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นกฎหมาย ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญด้านกฎหมายและการเมืองหลายต�ำแหน่ง
ได้แก่ กรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการตรวจสอบและประเมินผล ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ กรรมการพิจารณาอนุบัญญัติฯ ส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ด้านการเงิน
จาก New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้
เชีย่ วชาญด้านการเงินและการประกันภัยทีม่ ปี ระสบการณ์การ
บริหารงานองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน เคยด�ำรงต�ำแหน่ง อาทิ
Vice President, J.P. Morgan Securities (Thailand) Ltd.
Senior Vice President, Bank of America N.A., Bangkok
Branch และผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อีกทั้งยังท�ำงาน
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม เช่น กรรมการที่ปรึกษาการบริหาร
การลงทุนของสภากาชาดไทย และกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิชาชีพบัญชี

รายงานประจำ�ปี 2557
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ส่วนที่

2

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

เลขาธิการ

งานด้านกลยุทธ์และสนับสนุนองค์กร
(strategic planning & enabler)

ด้านส่งเสริมและพัฒนา

รองเลขาธิการ
ด้านส่งเสริมและพัฒนา

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายกลยุทธ์
องค์กร

22

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายบริหาร

ผู้ช่วยสายสถาบัน
วิทยาการประกันภัย
ระดับสูง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายส่งเสริม

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายพัฒนา

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายประกันภัย
ภูมิภาค

คณะกรรมการตรวจสอบ

งานด้านกระบวนการหลักขององค์กร
(Primary Activities)

ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์

ด้านเสถียรภาพระบบประกันภัย

รองเลขาธิการ
ด้านตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สายพัฒนาและ
วิเคราะห์ระบบการ
ตรวจสอบ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
ฝ่ายตรวจสอบ

รองเลขาธิการ
ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์

รองเลขาธิการ
ด้านก�ำกับ

ผู้ช่วย
เลขาธิการ
สายพัฒนา
มาตรฐาน
การก�ำกับ

ผู้ช่วย
เลขาธิการ
สายก�ำกับ
ธุรกิจและการ
ลงทุน

ผู้ช่วย
เลขาธิการ
สายก�ำกับ
ผลิตภัณฑ์
ประกันภัย

ผู้ช่วย
เลขาธิการ
สายกฎหมาย

ผู้ช่วย
เลขาธิการ
สายคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์

ผู้ช่วย
เลขาธิการ
สายคดี

รายงานประจำ�ปี 2557

23

ส่วนที่

3

ภาพรวมภาวะธุรกิจประกันภัยปี 2557

1. ภาวะธุรกิจประกันภัยไทยรอบ 12 เดือน ปี 2557
  1.1 การเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย
ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2557 ขยายตัว
ร้อยละ 2.3 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วที่ขยายตัว
เพียงร้อยละ 0.6 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัว
ร้อยละ 0.7 โดยเป็นผลจากการขยายตัวของภาคนอกเกษตรที่
เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 2.7 แต่ภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 1.6 ส่วน
ด้านอุปสงค์ มีการปรับตัวดีขึ้นทั้งอุปสงค์ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.2 เทียบกับ
ร้อยละ 2.9 ในไตรมาสทีแ่ ล้ว การส่งออกสินค้าและบริการสุทธิ
ขยายตัวในอัตราสูงร้อยละ 21.9 ซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์
ต่างประเทศทีเ่ ร่งตัวขึน้ และการน�ำเข้าทีล่ ดลง ส�ำหรับการใช้จา่ ย
ของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 5.5 เป็นผลมาจากรายจ่ายค่าซื้อ
สินค้าและบริการสุทธิขยายตัวถึงร้อยละ 8.7 การใช้จ่ายเพื่อ

การอุปโภคบริโภค ของภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอตัว
ลงจากร้ อ ยละ 2.2 ในไตรมาสที่ แ ล้ ว (ที่ ม า : ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะชะลอตัว แต่ธุรกิจ
ประกันภัยยังคงขยายตัวได้ ในปี 2557 มีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงรวมทั้งสิ้น 704,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.23
เมือ่ เทียบจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น แบ่งเป็นเบีย้ ประกันภัยรับ
ตรงจากธุรกิจประกันชีวติ จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 498,752 ล้านบาท
ขยายตัวร้อยละ 13.00 และเบี้ยประกันภัยจากธุรกิจประกัน
วินาศภัย จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 205,247 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
1.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เบี้ยประกันภัย
เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2553-2557
ล้านบาท
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ชีวิต
วินาศภัย
รวม

26

2553
296,213
122,756
418,969

2554
328,897
138,755
467,652

2555
390,517
179,530
570,047

2556
441,372
203,121
644,492

อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย (%YoY)
เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2553-2557

2557
498,752
205,247
704,000
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%
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
ชีวิต
วินาศภัย
รวม

2553
14.57
13.86
14.36

2554
11.03
13.03
11.62

2555
18.74
29.39
21.90

2556
13.02
13.14
13.06

2557
13.00
1.05
9.23

หากพิจารณาถึงจ�ำนวนกรมธรรม์แล้ว ณ ธันวาคม 2557
มีจำ� นวนกรมธรรม์รวมทัง้ สิน้ 61,182,771 กรมธรรม์ ขยายตัว
จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 6.40 เป็นกรมธรรม์ประกันชีวติ
เบี้ยประกันภัย
(ล้านบาท)
GDP (QoQ%)

จ�ำนวน 6,567,283 กรมธรรม์ ขยายตัวร้อยละ 20.77 และ
กรมธรรม์ประกันวินาศภัยจ�ำนวน 54,615,488 กรมธรรม์
ขยายตัวร้อยละ 4.90

2556

2557

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

พ.ย

ธ.ค.

ม.ค-ธ.ค

5.40

2.90

2.70

0.60

-0.50

-0.40

0.60

2.30

-

-

0.70

รวม
159,392 153,891 157,500 173,579 185,362 170,243 164,657 183,738 58,566 68,249 704,000
YOY%
20.77 14.05 13.08
5.94
16.29 10.63
4.54
5.84
8.20 6.81
9.23
Ins. Penetration 5.31
5.21
5.39
5.75
6.09
5.62
5.54
5.94
108,273 104,564 108,577 119,935 133,698 120,173 117,128 127,753 43,511 48,383 498,752
ประกันชีวิต
7.88
6.50 10.62 6.83 13.00
23.48 14.93
5.82
YOY%
20.73 12.93 14.40
4.13
3.97
3.94
3.54
3.72
3.97
4.39
Ins. Penetration 3.61
ประกันวินาศภัย 51,118
YOY%
20.85
Ins. Penetration 1.70

49,328
16.48
1.67

48,923
10.26
1.67

53,652
6.22
1.78

51,664
1.07
1.70

47,528
-2.85
1.60

50,070
1.50
1.65

55,985 15,055 19,865 205,247
4.15
1.77 6.13
1.05
1.81

1.2 การเติบโตของสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration)

%
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
-

Insurance Penetration end of year 2550-2557

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

ชีวิต

2.37

2.44

2.86

2.93

3.12

3.44

3.71

4.11

วินาศภัย

1.07

1.12

1.19

1.21

1.32

1.58

1.71

1.69

รวม

3.44

3.56

4.05

4.15

4.44

5.02

5.42

5.80
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เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Insurance Penetration) เนื่องจากธุรกิจ
ประกันภัยขยายตัวสูงกว่าเศรษฐกิจไทยภาพรวม โดยเศรษฐกิจไทย
ปี 2557 มีการขยายตัวร้อยละ 0.7 ในขณะที่ธุรกิจประกันภัย
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)

2556

รวม
YOY%
ประกันชีวิต
YOY%
ประกันวินาศภัย
YOY%

66,457 19,269
24.08 67.39
43,559 9,829
9.94
-20.64
22,898 9,440
64.30 1,180.16

ขยายตัวถึงร้อยละ 9.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น
ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ปี 2557 ของอุตสาหกรรมประกันภัยเป็นร้อยละ 5.80 จากธุรกิจ
ประกันชีวติ ร้อยละ 4.11 และธุรกิจประกันวินาศภัยร้อยละ 1.69

2556
Q1

Q2

Q3

18,470
9.99
13,334
0.69
5,136
44.67

16,438
-16.73
11,980
22.30
4,458
-55.17

Q4

Q1

Q2

2557
Q3

Q4

YTD

12,280 17,595 15,807 16,325 15,541 65,268
122.69 -8.69 -14.42 -0.69 26.56 -1.79
8,416 10,466 11,611 11,116 10,400 43,592
100.47 6.47 -12.92 -7.21 23.57 0.08
3,864 7,129 4,196 5,209 5,142 21,676
193.53 -24.48 -18.30 16.84 33.07 -5.34

1.3 ผลการด�ำเนินงาน
ในส่วนของผลการด�ำเนินงานของธุรกิจประกันภัย ปี
2557 พบว่า ธุรกิจประกันภัยมีกำ� ไร (ขาดทุน) สุทธิ จ�ำนวน
65,268 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.79 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยธุรกิจประกันชีวิตมีรายได้จากการด�ำเนินงาน
577,785 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ
13.00 ในขณะที่มีรายจ่ายจ�ำนวน 529,963 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 13.68 ส่งผลให้ธรุ กิจประกันชีวติ มีกำ� ไรจากการด�ำเนินงาน
จ� ำ นวน 47,823 ล้ า นบาท และมี ก� ำ ไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ
รายการ
(ล้านบาท)

ณ มี.ค.
สินทรัพย์รวม
2,386,471
YOY%
3.26
- ประกันชีวิต
1,790,095
YOY%
16.71
- ประกันวินาศภัย 596,376
YOY%
-23.27
สินทรัพย์รวม
1,964,640
13.73
YOY%
1,708,158
- ประกันชีวิต
YOY%
16.62
- ประกันวินาศภัย 256,445
-2.40
YOY%
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จ�ำนวน 43,592 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 0.08 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส�ำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยมีรายได้
จากการด�ำเนินงาน 146,669 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.01 ในขณะที่มีรายจ่ายจ�ำนวน
128,823 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.21 ส่งผลให้มีก�ำไรจาก
การด�ำเนินงาน จ�ำนวน 24,912 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.99
และมีก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจ�ำนวน 21,676 ล้านบาท หดตัว
ร้อยละ 5.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

2556
ณ มิ.ย.
2,365,466
2.64
1,806,578
13.99
558,888
-22.36
1,965,971
11.28
1,714,988
13.75
250,983
-3.14

ณ ก.ย.
2,388,450
2.91
1,844,474
11.40
543,976
-18.23
2,010,467
9.97
1,752,316
10.73
258,151
5.10
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2557
ณ ธ.ค.
2,407,055
2.90
1,904,586
11.02
502,470
-19.43
2,061,617
9,07
1,805,681
9.96
255,937
3.22

ณ มี.ค.
2,502,346
4.86
2,012,285
12.41
490.061
-17.83
2,173,521
10.61
1,905,963
11.55
267,558
4.33

ณ มิ.ย.
2,592,765
9.61
2,097,174
16.09
495,591
-11.33
2,274,422
15.69
1,991,454
16.12
282,968
12.74

ณ ก.ย.
2,668,739
11.74
2,184,660
18.44
484,079
-11.01
2,368,488
17.81
2,075,542
18.45
292,945
13.48

ณ ธ.ค.
2,751,912
14.33
2,280,084
19.72
471,828
-6.10
2,466,354
19.63
2,173,497
20.37
292,857
14.43

1.4 สินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ลงทุน
ณ 31 ธันวาคม 2557 ธุรกิจประกันภัย มีสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้น 2,751,912 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของ
ปีกอ่ นร้อยละ 14.33 เป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันชีวติ จ�ำนวน
2,280,084 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ
19.72 และเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจประกันวินาศภัยจ�ำนวน
471,828 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 6.10

❖

สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันชีวิต

- ลงทุนในความเสี่ยงต�่ำ - พันธบัตรสูงสุดจ�ำนวน
1,245,797 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 57.32 ของสินทรัพย์
ลงทุนรวมทั้งสิ้น ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
17.59

- ลงทุนในความเสี่ยงสูง - หุ้นทุนจ�ำนวน 159,811
สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันภัย ณ 31 ธันวาคม 2557
มีจ�ำนวน 2,466,354 ล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของสินทรัพย์ลงทุนรวม
ปีกอ่ นร้อยละ 19.63 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.62 ของสินทรัพย์รวม ทัง้ สิ้น ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.59
เป็นสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันชีวิตจ�ำนวน 2,173,497
❖ สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัย
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 20.37
- ลงทุนในความเสี่ยงต�่ำ - เงินฝากธนาคารสูงสุด
คิดเป็นสัดส่วน 95.33 ของสินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันชีวติ และ
เป็นสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัยจ�ำนวน 292,857 จ�ำนวน 111,008 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.91
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 14.43 คิดเป็น เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.83
สัดส่วนร้อยละ 62.07 ของสินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
- ลงทุนในความเสี่ยงสูง - หุ้นทุนสูงสุดจ�ำนวน
สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันชีวติ และธุรกิจประกัน 75,105 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.60 ของสินทรัพย์
วิ น าศภั ย มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามลั ก ษณะการรั บ ประกั น ลงทุนรวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
สามารถสรุปรายละเอียดการลงทุนของธุรกิจประกันภัย ได้ดงั นี้ 29.73
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ส่วนที่

4

การด�ำเนินงานและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ของส�ำนักงาน คปภ. ปี 2557

การด�ำเนินงานและพัฒนาการทีส
่ ำ� คัญของส�ำนักงาน คปภ. ปี 2557
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญตามนโยบายที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ คปภ. ภายใต้
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2553-2557) และภารกิจหลักในการก�ำกับ
ดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มป
ี ระสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชือ่ ถือ และคุม
้ ครองสิทธิ
ประโยชน์ด้านการประกันภัยของประชาชนอย่างครบถ้วน ดังนี้
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มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ และเข้าถึงึ ระบบประกันภัย
ทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาระบบประกันภัยไทยสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งด�ำเนินการเป็นล�ำดับแรก คือ
การสร้างการยอมรับจากประชาชนและสังคมโดยรวม ว่าระบบประกันภัยเป็นกลไก
ส�ำคัญในการสร้างความมัน่ คงต่อชีวติ ความอบอุน่ ใจต่อความสามารถหารายได้ของบุคคล
และครอบครัว และช่วยสร้างหลักประกันความมัน่ คงส�ำหรับทรัพย์สนิ จากการประกอบ
ธุรกิจการค้าการลงทุน และการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันซึง่ มีความเสีย่ งภัยจากเหตุการณ์ทไี่ ม่
คาดคิดเกิดขึ้น รวมถึงมีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยผ่านการด�ำเนินงาน ดังนี้

1. การเสริมสร้างความรู้และความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยต่อทุก
ภาคส่วน (Insurance Literacy)
1.1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชนผ่านการร่วมลงนาม
บันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการประกันภัยเพื่อ
การท่องเทีย่ ว และกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมประกันชีวติ ไทย และสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการ
ส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย และ
ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2554

ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการประกันภัยเพื่อการท่องเที่ยว
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1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกันภัยในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ จัดกิจกรรมรณรงค์ในเรือ่ ง

ความปลอดภัยทางถนนในองค์กรของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย
และกิ จ กรรมรณรงค์ ล ดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ ปี 2557 และเทศกาลปีใหม่ ปี 2558

ส�ำนักงาน คปภ. จัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัยทางถนนในองค์กรของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและกิจกรรม
รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 และเทศกาลปีใหม่ ปี 2558
1.3 ด�ำเนินโครงการยุวชนประกันภัยในสถานศึกษา
เพือ่ ปลูกฝังความรูด้ า้ นการประกันภัย โดยเฉพาะการประกันชีวติ
และความคุม้ ครองภายใต้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ และได้จัดกิจกรรมเป็นการประกวดการแข่งขันและ
มอบรางวัลให้กับโรงเรียน/สถานศึกษา และครู-อาจารย์ที่มี
ผลงานการบูรณาการการเรียนการสอนด้านการประกันภัย และ
ให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลงานด้ า นการเรี ย นและ
เผยแพร่ความรูด้ า้ นการประกันภัยดีเด่นในรูปแบบต่างๆ อาทิ เพลง
การแสดง และทอล์กโชว์ โดยผลการด�ำเนินงานดังนี้
ปี
จำ�นวนโรงเรียน
ทีเ่ ข้าประกวด

2555
513

2556
554

2557
603

เพียงพอในการน�ำการประกันภัยไปจัดการ ความเสี่ยงภัยที่มี
ได้อย่างเหมาะสม โดยได้มกี ารจัดอบรมความรูใ้ ห้กบั อาสาสมัคร
ประกันภัย ซึ่งในปี 2557 มีจ�ำนวนอาสาสมัครประกันภัย
รวมทั้งสิ้น 7,391 คน
1.5 ด�ำเนินโครงการ “คนทันสมัยใส่ใจท�ำ พ.ร.บ.”
ซึ่งได้มีการจัดประกวดโฆษณาสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 30
วินาที ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การประกันภัย
รถภาคบั ง คั บ ” เพื่ อ รณรงค์ ส ่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ ่ ม นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์และเห็นความส�ำคัญของการท�ำประกันภัย
รถภาคบั ง คั บ โดยมี ผู ้ ส นใจส่ ง ผลงานเข้ า ประกวดทั้ ง สิ้ น
จ�ำนวน 189 ทีม จาก 14 สถาบันการศึกษา

เกณฑ์การประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา และประเภทนักเรียน ซึง่ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงาน คปภ. ก�ำหนด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
คือ ระดับจังหวัด/เขต ระดับภาค/กทม. และระดับประเทศ
ทัง้ นี้ ผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลดีเด่นระดับประเทศ ล�ำดับที่ 1, 2
และ 3 เข้ารับรางวัล ในงาน “วันประกันภัย” พิธมี อบรางวัลประกันภัย
ดีเด่นครบวงจร งานวันประกันภัย เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
1.4 ด�ำเนินโครงการอาสาสมัครประกันภัยในชุมชน
และท้องถิ่นภูมิภาค โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการประกันภัยให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเกิดความเข้าใจ
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

พิธีรับรางวัลการประกวดโฆษณาสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 30
วินาที ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การประกันภัย
รถภาคบังคับ” ภายในงานวันประกันภัยประจ�ำปี 2557 ณ
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2. การส่งเสริมธรรมาภิบาลในธุรกิจประกันภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการจัด
โครงสร้างการบริหารจัดการรวมถึงการมีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนให้บริษทั มีการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี จึงได้ออกประกาศ คปภ. เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไขในการรับเงิน จ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุม
ภายในของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ.2557 ซึ่งมีผล
บังคับใช้เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ก�ำหนดให้บริษทั ประกันชีวติ
และบริษทั ประกันวินาศภัยต้องจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 3 คน โดยอย่างน้อย 2 ใน 3 ต้องเป็นกรรมการอิสระ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานดูแลการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย รวมถึงต้องแต่งตัง้ Compliance Officer เพือ่ เป็น
ผูต้ ดิ ต่อประสานงานกับส�ำนักงาน คปภ. ในนามของบริษทั ด้วย

3. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ได้มีการปรับปรุง
การรับประกันภัยของกองทุนฯ ซึ่งจะด�ำเนินการออกแบบ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติส�ำหรับที่อยู่อาศัยใหม่
โดยขยายความคุม้ ครองภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ลมพายุ น�ำ้ ท่วม
แผ่นดินไหว และลูกเห็บ ในวงเงิน 20,000 บาทต่อปี ซึง่ เป็นการ
ขยายความคุม้ ครองเพิม่ เติมจากเดิม 6 ภัย (ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด

ยานพาหนะ อากาศยาน และภัยเนื่องจากน�้ำ) รวมทั้งสิ้น
เป็น 10 ภัย โดยก�ำหนดเบีย้ ประกันภัยไว้ที่ 100 บาท เพือ่ ให้สาธารณชน
เข้าถึงความคุ้มครองได้โดยทั่วถึง ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าว
จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
ผลการด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบตั ิ
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557) สรุปได้ดังนี้
1) สรุปยอดจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
❖

จ�ำนวนกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติที่ยังมีความ
คุ้มครองอยู่ 1,371,083 ฉบับ
❖

ทุ น ประกั น ภั ย พิ บั ติ ที่ ยั ง มี ค วามคุ ้ ม ครองอยู ่
63,667 ล้านบาท
❖

เบี้ยประกันภัยพิบัติสะสม 1,275 ล้านบาท

❖

ทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุนฯ ที่
ยังมีความคุ้มครองอยู่ 19,245 ล้านบาท
❖

เบี้ยประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุนฯ
สะสม 731 ล้านบาท
2) มีบริษัทที่มียอดจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ
จ�ำนวน 51 บริษัท
3) ไม่มกี ารเรียกร้องสินไหมทดแทน และเบีย้ ประกันภัยต่อ
ค้างช�ำระเกินก�ำหนด
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ข้อมูลการประกันภัยพิบัติตามพื้นที่*
จ�ำนวนสถาน
ทุนประกันภัยพิบัติ
เบี
ย
้
ประกั
น
ภั
ย
(ล้านบาท)
ที่ตั้ง
ข้อมูลตามพื้นที่
พิ
บ
ต
ั
ิ
ทรัพย์สินที่เอา
(ล้านบาท) บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจขนาดกลาง อุตสาหกรรม
ประกันภัย
และย่อม
159
25,500
909
1,727
จังหวัดทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง 570,555
ตามการประมาณการ**
จั ง หวั ด ที่ เ หลื อ อี ก 72 800,528
185
34,128
1,016
387
จังหวัด
รวมทั้งหมด
1,371,083
344
59,628
1,925
2,114

รวม
28,136
35,531
63,667

* เฉพาะข้อมูลของกรมธรรม์ที่ยังมีความคุ้มครองอยู่
** อ้างอิงจากการประมาณการท�ำประกันภัยพิบัติกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติมี 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร
ทีม่ า : 1) http://www.ndwc.go.th 2) http://www.thaiflood.com 3) http://flood.gistda.or.th 4) http://www.nirapai.com

4.2 การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทาง
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย
ในประเทศไทย (ส� ำ หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ) เป็ น การ
และเป็นสากล

ส่งเสริมการประกันภัยเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้ “โครงการ
4.1 การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปี 2557 ประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ” ซึ่งเป็นประกันภัย
ซึง่ เป็นการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างส�ำนักงาน คปภ. ธนาคาร ภาคสมัครใจ มีวัตถุประสงค์เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในด้านความ
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจ ปลอดภัยในการเดินทางมายังประเทศไทย ท�ำให้เกิดภาพลักษณ์ทดี่ ี
การคลัง กรมส่งเสริมการเกษตรและสมาคมประกันวินาศภัยไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
เพื่อลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรจากภัยธรรมชาติ 7 ประเภท
4.3 การปรับความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลผูป้ ว่ ย
ได้แก่ น�้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุ ในทีไ่ ม่ตอ้ งรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) ให้มคี วามเหมาะสม
หรือพายุไต้ฝนุ่ ภัยอากาศหนาวหรือน�ำ้ ค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย กรณีการจ่ายค่ารักษา
จ�ำนวนเงินความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่ และศัตรูพืชหรือ พยาบาลจากการเจ็บป่วย ซึ่งเงื่อนไขกรมธรรม์ก�ำหนดไว้ว่า
โรคระบาด จ�ำนวนเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ โดยแบ่ง บริษทั ประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้แก่ผเู้ อาประกันภัย
พื้นที่การรับประกันภัยออกเป็น 5 พื้นที่ ตามระดับความเสี่ยง ในกรณี ที่ มี ก ารนอนรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล แต่ ป ั จ จุ บั น
รายจังหวัด ได้แก่ พืน้ ทีเ่ สีย่ งต�ำ่ ทีส่ ดุ (สีเขียวอ่อน) พืน้ ทีเ่ สีย่ งต�ำ่ มาก วิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้า ท�ำให้การรักษาโรคบางโรค
(สี เ ขี ย ว) พื้ น ที่ เสี่ยงต�่ำ (สีเขียวเข้ม ) พื้น ที่เสี่ยงปานกลาง อาจไม่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้น ส�ำหรับผู้เอา
(สีเหลือง) และพืน้ ทีเ่ สีย่ งสูง (สีแดง) อัตราเบีย้ ประกันภัยแตกต่าง ประกันภัยที่ซื้อผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันไว้ บริษัทจะจ่าย
กันไปตามระดับความเสี่ยงภัย โดยเกษตรกรรับภาระค่า ผลประโยชน์คา่ ชดเชยรายวันให้เสมือนมีการเข้ารักษาในฐานะ
เบี้ยประกันภัยตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ 60-100 บาท ผูป้ ว่ ยในจ�ำนวน 1 วัน ส�ำหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือ
ต่อไร่ และรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินกว่า หัตถการ กรณี Day Case ตามรายการที่ก�ำหนด 18 รายการ
จ�ำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2557 การประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งบัดนี้ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยการออกเป็นค�ำสั่ง
ส�ำหรับรายย่อย มีจำ� นวนเบีย้ ประกันภัยรับรวม 360,348,544 บาท นายทะเบียน เรือ่ ง ให้ใช้บนั ทึกสลักหลังผลประโยชน์คา่ ชดเชย
จากจ�ำนวนกรมธรรม์ทั้งสิ้น 100,715 กรมธรรม์
รายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day
Case) เพื่อให้บริษัทส่งให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อให้ทราบสิทธิ
ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของตน
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อย่างไรก็ตาม ส�ำนักงาน คปภ. ยังได้ตระหนัก
ถึงความเหมาะสมและสอดคล้องของการตรวจรักษา โดยการ
ผ่ า ตั ด หรื อ หั ต การต่ อ จ� ำ นวนวั น ในการเข้ า พั ก รั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลในแต่ละครัง้ ดังนัน้ จึงได้ออกค�ำสัง่ ส�ำนักงาน คปภ.
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานพิจารณาการจ่ายผลประโยชน์ค่า
ชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล
(Day Case) เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าชดเชยรายวันให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการตาม
รายการที่ก�ำหนด 18 รายการ ให้มากขึ้น

1. ค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ย จะถู ก กว่ า เนื่ อ งจาก
สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าคอมมิชชั่นลงได้
2. ผู้เอาประกันภัยจะมีความคล่องตัวในการท�ำ
รีไฟแนนซ์ (Refinance) เนื่องจากไม่ต้องเวนคืนกรมธรรม์เดิม
เพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่
3. สามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free
Look) ได้ภายใน 30 วัน หากยังไม่ได้มีการท�ำสัญญาเงินกู้

4.5 การจัดท�ำความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว
ให้ เ ป็ น มาตรฐาน เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วาม
4.4 การจัดท�ำกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
คุ้มครองระหว่างการพิจารณารับประกันภัย โดยได้ก�ำหนดไว้
เพื่อประชาชน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อกรมธรรม์
ตามเงื่อนไขความคุ้มครองในใบรับเงินชั่วคราวที่แตกต่างกัน
ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อให้มากขึ้น ทั้งในด้านช่องทาง
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันชีวิต และสมาคม
จ� ำ หน่ า ยและจ� ำ นวนบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ ข ายกรมธรรม์
ประกันชีวิตไทย พิจารณาจัดท�ำเงื่อนไขความคุ้มครองตาม
ประเภทนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการก�ำกับดูแล
ใบเงินชัว่ คราวให้เป็นมาตรฐาน ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการจัดท�ำเงือ่ นไข
ธุรกิจโดยกลไกตลาด เพื่อให้ประชาชนที่มีความต้องการกู้เงิน
ตามใบรับเงินชั่วคราว นอกจากจะท�ำให้ทุกบริษัทก�ำหนด
จากธนาคารได้มที างเลือกในการเลือกซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวติ
เงื่อนไขความคุ้มครองในระหว่างการพิจารณารับประกันภัยที่
คุ้มครองสินเชื่อในช่องทางใหม่นอกจากธนาคาร คือ สามารถซือ้
เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้ว ยังท�ำให้ธรุ กิจประกันชีวติ มีแนวทาง
ได้โดยตรงจากบริษทั ซึง่ จะเกิดประโยชน์ตอ่ ผูเ้ อาประกันภัย ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2557

37

การปฏิบตั ใิ นการก�ำหนดวันเริม่ ต้นความคุม้ ครองของกรมธรรม์
ประกันชีวิตตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
พิจารณารับประกันภัย การนับระยะเวลาสิทธิโต้แย้ง การฆ่าตัวตาย
และระยะเวลารอคอยต่างๆ ทีเ่ ป็นแนวทางเดียวกันด้วย

5. การขยายผลการประกันภัยรายย่อย
(Micro insurance)

ส�ำนั กงาน คปภ. ส่งเสริม และสนับ สนุ น ให้ ก าร
ประกันภัยรายย่อย (Micro insurance) เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดย

2.1 บรรยายความรู้เกี่ยวกับไมโครอินชัวรันส์
ในหัวข้อ “ทิศทางการด�ำเนินงาน Micro Insurance กับธุรกิจ
ประกันภัย ในงานสัมมนา “แนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องการประกันภัย
Micro Insurance” โดยผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริม จัดขึ้น
โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน
2557 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
2.2 บรรยายความรู้ด้านการประกันภัยในหัวข้อ
“บทบาทหน้าทีข่ องส�ำนักงาน คปภ. และการประกันภัยรายย่อย

กิจกรรมเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�ำหรับรายย่อย โดยการจัดนิทรรศการโซนประกันภัย ในงาน “รณรงค์ ไมโครอิน
ชัวรันส์สู่ประชาชน” ในภูมิภาค
ได้รว่ มกับภาคเอกชนในการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย
“กรมธรรม์ประกันภัย 200” ซึ่งในปีนี้ได้จัดอบรมความรู้และ
การจัดกิจกรรมในงาน “รณรงค์ไมโครอินชัวรันส์สู่ประชาชน
ประจ�ำปี 2557” โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้)
จัดกิจกรรมเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�ำหรับรายย่อย โดย
การจัดนิทรรศการโซนประกันภัย ในงาน “รณรงค์ไมโครอินชัวรันส์
สูป่ ระชาชน” ในภูมภิ าค จ�ำนวน 4 ครัง้ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 งานฉลอง 16 ปี มหกรรมปลดหนีท้ วั่ ไทย”
เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ 2 งานมหกรรมคนสร้างสุข เมื่อวันที่ 2
สิงหาคม 2557 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 3 งานมหกรรมคนสร้างสุข เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2557 ณ บริเวณสวนสาธารณะ หนองประจักษ์
จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 4 งานมหกรรมคนสร้างสุข เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2557 ณ บริเวณลานหน้าพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
2) จัดอบรม/บรรยาย/เสวนาความรูด้ า้ นการประกันภัย
รายย่อย “กรมธรรมประกันภัย 200”
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(ไม่ โ ครอิ น ชั ว รั น ส์ ) ” ตามโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
วุฒิบัตร คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ�ำจังหวัด
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�ำบล ประจ�ำปี 2557 จัดโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ได้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล หัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และวันพุธที่ 23
กรกฎาคม 2557 ห้องประชุมโรงแรมพาลาสโซ
2.3 บรรยายความรู้ด้านการประกันภัยในหัวข้อ
“การจัดการความเสี่ยงด้วยการท�ำประกันภัย” โดยมีเนื้อหา
เกีย่ วกับเหตุผลและความจ�ำเป็นในการท�ำประกัน ประเภทของ
ประกันภัย การประกันภัยส�ำหรับรายย่อย (micro insurance)
และการท�ำประกันเพื่อจัดการความเสี่ยง และเพื่อการออม
การลงทุน ตามโครงการความรู้การเงินในที่ท�ำงาน ที่จัดโดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยผูเ้ ข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ได้แก่ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิธีมอบรางวัลการประกวด 7 Innovation Awards ประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
3) การรณรงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการ
ประกันภัยรายย่อย “กรมธรรม์ประกันภัย 200”
3.1 จั ด นิ ท รรศการเผยแพร่ ค วามรู ้ ด ้ า นการ
ประกันภัย และประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัย 200
ส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในงานร่วมพิธีมอบรางวัล
การประกวด 7 Innovation Awards ประจ�ำปี 2557 เมือ่ วันที่
5 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมปัญญาภิวฒ
ั น์ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ จัดโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) มี
เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย หน่วยงานที่มีสินค้าจ�ำหน่ายในร้าน
7-Eleven และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ จ�ำนวน 600 คน ซึ่ง

ส�ำนักงาน คปภ. ได้ส่งผลงาน “กรมธรรม์ประกันภัย 200”
หรือ “ประกันภัย 200” เข้าร่วมประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
7 Innovation Awards 2014” และส�ำนักงาน คปภ. ได้รับ
รางวัลในครัง้ นี้ ซึง่ เป็นรางวัลทีส่ ง่ เสริมเชิดชูและเป็นก�ำลังใจให้
กับหน่วยงานหรือองค์กรทีม่ กี ารพัฒนาและสร้างผลงานโดดเด่น
และเป็นรูปธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
3.2 จั ด นิ ท รรศการเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู ้ ด ้ า น
การประกันภัยและประชาสัมพันธ์ประกันภัย 200 ในงาน
“มหกรรมคอนเสิร์ต คืนความสุขให้คนในชาติ” สัญจรทั่วไทย
จัดโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และด�ำเนินจัดงาน
โดย บริษัท เวทีไท จ�ำกัด จ�ำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย และประชาสัมพันธ์ประกันภัย 200 ในงาน “มหกรรมคอนเสิร์ต
คืนความสุขให้คนในชาติ” สัญจรทั่วไทย จัดโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
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ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557
ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้ ง ที่ 2 วั น เสาร์ ที่ 6 กั น ยายน 2557
ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนครพนม
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557
ณ ลานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
4) พัฒนารูปแบบการจ�ำหน่ายประกันภัย 200 โดย
ประชุมหารือกับช่องทางการจ�ำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อ
พั ฒ นารู ป แบบการจ� ำ หน่ า ยประกั น ภั ย 200 เพิ่ ม เติ ม จาก
รูปแบบบัตรของขวัญ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึง
การประกันภัยของประชาชน

5) ร่วมมือกับช่องทางการจ�ำหน่ายต่างๆ อาทิ บริษทั
นายหน้าประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการในการขยายการเข้าถึง
ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
ในการประชาสัมพันธ์ประกันภัย 200 บนถุงของร้าน
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6) ร่วมมือกับ ธ.ก.ส. และกรมส่งเสริมการเกษตร
ในการด�ำเนินโครงการ “การประกันภัยส�ำหรับรายย่อย” โดย
การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยให้ความรู้แก่
เกษตรกรเกีย่ วกับการประกันภัย 200 ควบคูไ่ ปกับการประกันภัย
ข้าวนาปีและน�ำแผ่นพับการประกันภัย 200 แจกควบคู่ไป
กับแผ่นพับประกันภัยพืชผลของ ธ.ก.ส.
ซึ่ง ณ เดือนธันวาคม 2557 มีจ�ำนวนกรมธรรม์
ประกันภัยส�ำหรับรายย่อยรวมทั้งสิ้น 811,054 กรมธรรม์
ประกอบด้วย กรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย ส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต จ�ำนวน 83,342 กรมธรรม์ กรมธรรม์
ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
จ�ำนวน 609,150 กรมธรรม์ และกรมธรรม์ประกันภัย 200

จากบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 23 บริษัท
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 118,562 กรมธรรม์ ทั้งนี้ในส่วนของกรมธรรม์
ประกันภัย 200 มีอัตราการขยายตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา
ร้อยละ 27.38 มีเบี้ยประกันภัยรับจ�ำนวน 23.7 ล้านบาท
ค่าสินไหมทดแทนจ�ำนวน 6.1 ล้านบาท

6. การพัฒนาช่องทางการจ�ำหน่ายให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับ
ส� ำ นั ก งาน คปภ. ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นา
คุณภาพช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพจากบุคลากรประกันภัยที่ได้มาตรฐาน โดยการ
พัฒนากระบวนการบริการออกและต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/
นายหน้าประกันภัย อาทิ

ประเภท
ตัวแทนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันวินาศภัย
นายหน้าประกันชีวิต
นายหน้าประกันวินาศภัย
รวม

สอบ
(ราย)
232,195
5,000
32,450
49,832
319,477

6.1 ก�ำกับดูแลตัวแทน/นายหน้าประกันภัยบุคคล
ธรรมดาที่ อ ยู ่ ใ นฐานข้ อ มู ล ของส� ำ นั ก งาน คปภ. จ� ำ นวน
479,632 ราย แยกเป็นตัวแทนประกันชีวิต 275,548 ราย
ตัวแทนประกันวินาศภัย 21,357 ราย นายหน้าประกันชีวิต
85,053 ราย นายหน้าประกันวินาศภัย 97,674 ราย ส�ำหรับใน
ปี 2557 มีสถิติการสอบ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต
การขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนขายประกันแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์
และยูนิตลิงค์ ดังนี้

ออกใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต
ขึ้นทะเบียน (ราย)
(ราย)
(ราย)
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์
ยูนิตลิงค์
119,270
87,131
1,508
1,715
3,886
5,901
22,715
30,078
9
749
30,288
31,355
176,159
154,465
1,517
2,464

6.2 ออกประกาศ คปภ. เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประกันภัย/
วินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 เพื่อ
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการก�ำกับดูแลการเป็นนายหน้า
ในการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ และด้านการประกันภัย
ผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

6.3 คุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการ
ประกันภัยโดยการน�ำข้อมูลรายชื่อของตัวแทนประกันชีวิต
(วินาศภัย) นายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย) ที่ยื่นค�ำขอรับใบ
อนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตขายประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายกรมธรรม์ประเภทยูนิเวอร์แซลไลฟ์
ยูนิตลิงค์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขึ้นเว็บไซต์ส�ำนักงาน คปภ.
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะ
ของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจาก
ส�ำนักงาน คปภ. สามารถติดต่อท�ำธุรกรรมได้
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6.4 พัฒนาระบบการเชื่อมโยงการส่งข้อสอบจาก
ส่วนกลางไปยังศูนย์สอบ เพื่อให้การบริหารคลังข้อสอบและ
การจัดสอบใบอนุญาตฯ มีความเที่ยงตรง ปลอดภัย สะดวก
รวดเร็ว และโปร่งใส ซึ่งได้ด�ำเนินการทดสอบระบบพร้อมจัด
อบรมให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องและได้ตดิ ตัง้ ระบบการจัดสอบไปยังศูนย์
สอบในส�ำนักงาน คปภ. ภาค จ�ำนวน 6 ภาค ได้แก่ ส�ำนักงาน
คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) ภาค 3 (นครสวรรค์) ภาค 4 (อุดรธานี)
ภาค 6 (นครราชสีมา) ภาค 10 (นครปฐม) และภาค 12 (สงขลา)
6.5 ก�ำกับดูแลนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดา
ด�ำเนินการออกใบอนุญาตให้นติ บิ คุ คลเป็นนายหน้าประกันภัย
จ�ำนวน 32 ราย และต่ออายุใบอนุญาต จ�ำนวน 280 ราย และ
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ /วินาศภัย
พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของนายหน้าประกันภัย
ประเภทนิติบุคคล ซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิชย์ จ�ำนวน 18 ราย

6.7 ออกตรวจติดตามหน่วยงานอบรมทีไ่ ด้รบั ความ
เห็นชอบจัดอบรม มีการปฏิบัติตามประกาศส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง
ก�ำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันชีวติ /วินาศภัย ส�ำหรับผูข้ อรับและขอต่ออายุใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/
วินาศภัย พ.ศ.2556 เกี่ยวกับการจัดอบรมพร้อมให้ค�ำแนะน�ำ
ในการจัดท�ำแนวปฏิบัติเพื่อก�ำกับการดูแลกันเองของแต่ละ
หน่วยงาน จ�ำนวน 45 หน่วยงาน

6.8 ส�ำนักงาน คปภ. ได้รบั การรับรองระบบบริหารงาน
คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001-2552 (ISO
9001:2008) จากสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ (Management
System Certification Institute (Thailand) : MASCI) ส�ำหรับ
ขอบข่าย “การออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวติ ตัวแทน
6.6 ให้ความเห็นชอบหน่วยงานเป็นสถาบันการ ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกัน
จัดอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาต เป็นตัวแทนประกันชีวิต/ วินาศภัย” เมือ่ ปลายเดือนสิงหาคม 2554 และได้หมดอายุเมือ่
วินาศภัย และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ซึ่งส�ำนักงาน คปภ. ได้รับการตรวจ
ประกันชีวิต/วินาศภัย รวม 45 สถาบัน โดยมีผู้เข้าอบรมรวม ประเมินอีกครั้งและได้รับการต่ออายุการรับรองระบบบริหาร
ทั้งสิ้น 381,557 คน และการสัมมนาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ งานคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันที่
ประกันภัย เพื่อนับเป็นชั่วโมงการอบรมขอต่ออายุใบอนุญาต 10 สิงหาคม 2560
เป็นตัวแทนประกันภัย/นายหน้าประกันภัย ครัง้ ที่ 4 เป็นต้นไป
ปี 2557 จ�ำนวน 7 สถาบัน โดยมีผู้ผ่านการสัมมนา 2,590 คน
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มาตรการที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งและ ความเสี่ยงที่ดี มีกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจที่คล่องตัว สามารถ
บริหารสมดุลระหว่างผลตอบแทนทีค่ าดหวังและระดับความเสีย่ ง
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เสนอขายสินค้าบริการ
หรือ “สัญญาประกันภัย” ทีเ่ ป็น “ค�ำมัน่ สัญญา” ว่าจะให้ความ
คุม้ ครองต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูเ้ อาประกันภัยในกรณีทเี่ กิด
เหตุการณ์หรือภัยขึน้ ในอนาคต สิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะสร้างความเชือ่ มัน่
ให้กบั ประชาชนและสังคมต่อระบบประกันภัยได้คอื การพัฒนา
ระบบประกันภัยให้มีเสถียรภาพ เข้มแข็ง และพร้อมรับความ
ท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
ก�ำกับ ดูแล และเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจประกันภัย
จึงได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้

ที่บริษัทสามารถยอมรับได้อย่างเป็นระบบ
โดยในปี 2557 ส�ำนักงาน คปภ. มีแผนการพัฒนา
แนวทางการก�ำกับการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกันชีวติ
โดยได้ด�ำเนินการดังนี้

1) จัดประชุมการพิจารณาความเหมาะสมของ
กรอบการทดสอบภาวะวิกฤตส�ำหรับธุรกิจประกันชีวติ จ�ำนวน
3 ครัง้ เพือ่ หารือเกีย่ วกับการด�ำเนินการจัดท�ำกรอบ QIS 2 และ
น�ำเสนอค่าพารามิเตอร์ทกี่ ำ� หนดให้บริษทั ประกันชีวติ ทุกแห่งใช้
ส�ำหรับการจัดท�ำ QIS 2

2) จัดท�ำร่างกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตส�ำหรับ
1. การพั ฒ นาแนวทางการก� ำ กั บ โดยการ
ธุรกิจประกันชีวติ เพือ่ ให้บริษทั ประกันชีวติ ใช้เป็นคูม่ อื ในการจัด
ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
ท�ำการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณตามกรอบการทดสอบภาวะ

ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด� ำเนินการพัฒนาแนวทาง
การก�ำกับโดยการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ซึ่งเป็น
เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีความจ�ำเป็นที่จะช่วยให้บริษัท
และหน่วยงานก�ำกับดูแลทราบได้ว่าบริษัทประกันภัยมีฐานะ
ทางการเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ จากสถานการณ์ตา่ งๆ รวมถึงเป็นการยกระดับและเสริม
สร้างความเข้มแข็งของการก�ำกับความมั่นคงทางการเงินของ
ธุรกิจประกันภัยให้ทดั เทียมกับมาตรฐานสากล ให้มกี ารบริหาร

วิกฤตของบริษัทประกันชีวิต ครั้งที่ 2 (QIS 2)

3) ก�ำหนดให้บริษทั ประกันชีวติ ทุกบริษทั ท�ำการ
ศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณ ครั้งที่ 2 (Quantitative Impact
Study 2 : QIS 2) และน�ำส่งมายังส�ำนักงาน คปภ.
4) จัดท�ำรายงานสรุปผลการศึกษาผลกระทบ
เชิงปริมาณของการทดสอบภาวะวิกฤตส�ำหรับการประกัน
ชีวิต ครั้งที่ 2
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ส�ำหรับการทดสอบภาวะวิกฤตของธุรกิจประกัน
วินาศภัย ได้ดำ� เนินการดังนี้
1) จัดประชุมการพิจารณาความเหมาะสมของ
กรอบการทดสอบภาวะวิกฤตส�ำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย
จ�ำนวน 3 ครั้ง ซึ่งได้เสนอแนะสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม
เกีย่ วกับค�ำจ�ำกัดความและรายละเอียดวิธกี ารกรอกข้อมูลของ
เหตุการณ์มหันตภัย
2) จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ทดสอบภาวะวิกฤตส�ำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยให้กับบริษัท
ประกันวินาศภัยทุกบริษัท โดยครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของ
ที่มาวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการทดสอบภาวะวิกฤต
สรุปสาระส�ำคัญของการทดสอบภาวะวิกฤตส�ำหรับบริษัท
ประกันวินาศภัย และแบบรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤต
3) จัดท�ำคู่มือและแบบรายงานการศึกษาผล
กระทบเชิงปริมาณของการทดสอบภาวะวิกฤตส�ำหรับบริษัท
ประกั น วิ น าศภั ย ครั้ ง ที่ 1 และน� ำเสนอต่ อบริ ษั ทประกั น
วินาศภัยทุกบริษัท
4) ก�ำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท
ท�ำการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณของการทดสอบภาวะวิกฤต
ส�ำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 โดยให้เริ่มท�ำการทดสอบ
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และน�ำส่งผลการทดสอบในวันที่ 31
ตุลาคม 2557
5) จัดท�ำรายงานสรุปผลการศึกษาผลกระทบ
เชิงปริมาณของการทดสอบภาวะวิกฤตส�ำหรับการประกัน
วินาศภัย ครั้งที่ 1
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2. การแก้ไขประกาศ เรือ่ ง การดำ�รงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (RBC)
ส�ำนักงาน คปภ. ได้เสนอปรับปรุงแก้ไขประกาศ
ว่าด้วยการก�ำกับการด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง (RBC)
และคณะกรรรมการ คปภ. ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 และการประชุม
ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ดังนี้
1) การลดความซ�้ำ ซ้ อ นของเกณฑ์ ก ารก�ำกับ
ความเสี่ยงของสินทรัพย์ของบริษัทประกันภัย
2) การก�ำหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาหรือมีอยู่
โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายเว้นแต่อสังหาริมทรัพย์ที่หัก
ค่าเผือ่ การด้อยค่าแล้ว ให้เป็นหนึง่ ในองค์ประกอบของรายการหัก
จากเงินกองทุน
3) การปรับปรุงข้อความในประกาศเพือ่ ให้เข้าใจ
ง่ายและถูกต้อง โดยปรับปรุงข้อความแนวทางการพิจารณา
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ส�ำหรับการค�ำนวณเงิน
กองทุนส�ำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต ให้ชัดเจนขึ้นโดยยึด
หลั ก การเดิ ม และย้ า ยรายการ “ลู ก หนี้ ป ระกั น ภั ย ต่ อ อื่ น ”
ให้อยู่ในหมวดสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
4) การขยายระยะเวลาการนับมูลค่าตราสารทุน
ทีล่ งทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยออกไปอีก 1 ปี
5) การค�ำนวณเงินกองทุนส�ำหรับความเสีย่ งด้าน
การประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว โดยปรับปรุง

(1) ความเสีย่ งด้านประกันภัยเฉพาะในส่วนที่ การก�ำกับเงินกองทุนส�ำหรับความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ก�ำหนดให้
เกีย่ วข้องกับสัญญาประกันภัยระยะยาว ให้บริษทั ด�ำรงเงินกองทุน มีเงินกองทุนมารองรับในปัจจุบนั เช่น ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
ส�ำหรับความเสี่ยงดังกล่าว เท่ากับผลต่างระหว่างภาระผูกพัน ความเสี่ ย งภายในกลุ ่ ม และความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง
ตามสัญญาประกันภัยระยะยาวสุทธิ หลังการเอาประกันภัย เป็นต้น โดยการด�ำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ในรูปแบบคณะ
ต่อ ณ ระดับความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 และภาระผูกพัน ท�ำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากบริษัทประกันชีวิต ผู้แทน
ตามสัญญาประกันภัยระยะยาวสุทธิหลังการเอาประกันภัยต่อ จากบริษัทประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคม
ณ ระดับความเชือ่ มัน่ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ทีค่ ำ� นวณด้วยวิธี GPV ประกันวินาศภัยไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง
ประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน คปภ. ที่
(2) ให้บริษทั ด�ำรงเงินกองทุนเพิม่ เติมส�ำหรับ
เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัท Towers Watson ท�ำหน้าที่เป็นที่
ความเสี่ยงจากการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (Surrender
ปรึกษาโครงการในการแนะน�ำแนวทางการก�ำกับการด�ำรง
Risk Capital Charge : SRC) เฉพาะในกรณีที่มูลค่าเวนคืน
เงินกองทุนตามระดับความเสีย่ งในต่างประเทศและให้ความเห็น
กรมธรรม์ประกันภัยของ ผูเ้ อาประกันภัยทุกรายรวมกันมากกว่า
ในเชิงเทคนิค
เงิ น กองทุ น จากความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ตามปกติทุกด้านรวมกันกับส�ำรองประกันภัย ตามประกาศ
ส�ำหรับโครงการดังกล่าว ส�ำนักงาน คปภ. ได้
ว่าด้วยการประเมินทรัพย์สินและหนี้ของบริษัทประกันภัย
ก�ำหนดให้บริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย ทุกบริษัทท�ำการ

3. การปรับปรุงกรอบการก�ำกับเงินกองทุน ทดสอบ Market test เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของค่ า
พารามิเตอร์ในการค�ำนวณความเสี่ยงด้านต่างๆ และข้อเสนอ
ตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 (RBC 2)

ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
หลังจากกรอบการก�ำกับเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง การปรับปรุงกรอบการก�ำกับ RBC 2
ได้ เ ริ่ ม มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ค รั้ ง แรกใน ปี 2554 นั้ น ส� ำ นั ก งาน
การด�ำเนินโครงการดังกล่าว ส�ำนักงาน คปภ.
คปภ. ได้พจิ ารณาติดตามทบทวนความเหมาะสมของการก�ำกับ ได้มีการก�ำหนดแผนการปรับปรุงกรอบการด�ำรงเงินกองทุน
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 (Road Map RBC 2) โดยแบ่ง
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ส�ำนักงาน คปภ. ได้ดำ� เนินงาน การด�ำเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ แผนการด�ำเนินการ
ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นากรอบการด� ำ รงเงิ น กองทุ น ตาม ในระยะสั้น (ปี 2558–2559) แผนการด�ำเนินการระยะกลาง
ระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 ส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (โครงการ (ปี 2560–2562) และแผนการด�ำเนินการระยะยาว (ตั้งแต่ปี
RBC 2) ซึง่ เป็นโครงการต่อเนือ่ งจากปี 2556 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 2563 เป็นต้นไป) แต่อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการตามแผน
ปรับปรุงและพัฒนาหลักการก�ำหนดเงินกองทุน ค่าพารามิเตอร์ ดังกล่าวเป็นหน้าทีข่ องส�ำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจทีจ่ ะต้อง
ส�ำหรับการก�ำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง และวิธีการ ท�ำงานร่วมกันในรูปของคณะท�ำงานเพือ่ ให้การพัฒนาการก�ำกับ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันให้ การด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงในระยะที่ 2 มีความ
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานทีห่ น่วยงานก�ำกับ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถน�ำไปใช้บังคับ
ธุรกิจประกันภัยสากล (IAIS) ก�ำหนดไว้ รวมทั้งพัฒนาแนวทาง ใช้ได้จริงตามระยะเวลาที่เหมาะสม
รายงานประจำ�ปี 2557
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4. การดำ�เนินงานด้านวิเคราะห์และตรวจสอบ
4.1 วิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทประกันภัย
1) การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินจาก
รายงานแสดงฐานะการเงินและกิจการ รายงานการด�ำรงความ
เพียงพอของเงินกองทุน และงบการเงินของบริษัทประกันชีวิต
และบริษัทประกันวินาศภัย จ�ำนวน 87 บริษัท (ข้อมูล ณ
31 ธันวาคม 2557) พบว่ามีบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด จ�ำนวน 87 บริษัท
2) การตรวจสอบบริษัทประกันภัย ณ ที่ทำ� การ
จ�ำนวน 32 บริษทั (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม
2557) ซึง่ มุง่ เน้นความเสีย่ งของบริษทั พบว่า บริษทั ส่วนใหญ่มี
ระบบการควบคุมและการบริหารความเสีย่ งในระดับค่อนข้างดี
หรือแข็งแกร่ง ขณะทีบ่ างบริษทั ยังมีกรอบการบริหารความเสีย่ ง
อยู่ในระดับควรปรับปรุง อย่างไรก็ดี ในปี 2557 ส�ำนักงาน
คปภ. พบว่า มีบางบริษัทที่การบริหารความความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับอ่อนมากถึงขั้นวิกฤต จึงได้เสนอคณะกรรมการ คปภ.
เพิกถอนใบอนุญาตบริษัทประกัน วินาศภัย 2 บริษัท คือ บมจ.
ศูนย์สุขภาพประเทศไทยและบมจ.ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย
3) ปรับปรุงกรอบและวิธีด�ำเนินการก�ำกับดูแล
ของสายงานด้านตรวจสอบ โดยประเมินความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของระบบงานวิเคราะห์และ
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ตรวจสอบของสายงาน ด้านตรวจสอบเทียบเคียงกับมาตรฐาน
สากลและแนวปฏิบัติของหน่วยงานก�ำกับกิจการประกันภัยใน
ประเทศที่ก้าวหน้า และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัด
อบรมให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
สายงานด้านตรวจสอบมีความเข้มแข็ง ฉับไว ในการติดตาม ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการด�ำเนินงานของบริษัท
ประกันภัย ให้สอดคล้องกับแนวทางก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกันภัยในระดับสากล และได้เริม่ น�ำกรอบและกระบวนการ
ที่ปรับปรุงแล้วมาใช้ด�ำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557
4.2 จั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์ ก ารแยกประเภทสั ญ ญา
ประกันภัย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(IFRS 4) และการบันทึกบัญชีส�ำหรับการประกันภัยต่อเนื่อง
จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 เรื่ อ ง
สัญญาประกันภัยต่อจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559
ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการใช้มาตรฐานฯ ดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจาก
ส�ำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจ สภาวิชาชีพบัญชีฯ และผู้สอบ
บัญชี และจัดจ้างวิทยากรซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ IFRS 4 ด�ำเนินการ
อบรมและจั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์ ใ นการแยกสั ญ ญาประกั น ภั ย
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับภาคธุรกิจ และแก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อใช้พิจารณาความถูกต้องในการ
บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

4.3 ก�ำหนดกรอบการควบคุมบริษัทประกันภัยที่
เข้าข่ายท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยก�ำหนดกรอบ
ในการใช้อ�ำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ชีวติ : มาตรา 52)
ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการโต้แย้งการใช้อ�ำนาจตามดุลยพินิจ
ตามมาตราดังกล่าว ในกรณีที่เข้าข่ายว่าบริษัทประกันภัยมี
ฐานะหรือการด�ำเนินงานอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ผเู้ อาประกันภัยหรือประชาชน โดยได้กำ� หนด
แนวทางในการออกค�ำสัง่ ให้บริษทั ประกันชีวติ /ประกันวินาศภัย
เป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีที่มีการทุจริต และ 2) กรณีที่มีความ
บกพร่องร้ายแรง โดยส�ำหรับบริษัทประกันชีวิตจะสั่งให้แก้ไข
ฐานะหรือการด�ำเนินการ และสั่งห้ามขยายธุรกิจหากส่งผล
กระทบต่อเงินกองทุน และส�ำหรับบริษทั ประกันวินาศภัยจะสัง่
ให้แก้ไขฐานะหรือการด�ำเนินการ หรือแก้ไขการด�ำเนินการ
และหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานให้ชดั เจน เพือ่ รองรับรูปแบบการ
ลงทุนในตราสารหนีห้ รือการให้กยู้ มื เงิน และปรับเพิม่ คุณสมบัติ
ของผู้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัท ในส่วน
ของลักษณะต้องห้ามให้สอดคล้องกับลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งมีอ�ำนาจกระท�ำการแทนบริษัท
ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ และมาตรา 34
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย ทัง้ นี้ เพือ่ ความสม�ำ่ เสมอกัน
ในหลักเกณฑ์ของประกาศ และเพื่อเพิ่มน�้ำหนักความส�ำคัญ
ของผู้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนที่มีต่อบริษัท

6. การจั ดท� ำแนวปฏิ บั ติ เรื่ อ ง โครงสร้ า ง
คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการของ
บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย

ส�ำนักงาน คปภ. ได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัยมาโดยตลอด และ
ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัย
5. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ มีการด�ำเนินงานโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี กล่าวคือ
การมีระบบการด�ำเนินงานและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
มีประสิทธิภาพ ก�ำหนดแนวทางเกีย่ วกับสิทธิ บทบาท หน้าที่ และ
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการออกประกาศคณะ ความรับผิดของผู้มีส่วนได้เสีย มีระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุล
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง รวมทั้งการพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม ลดความขัดแย้ง
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต/บริษัท ทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้บริษัทประกัน
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยเป็นการปรับถ้อยค�ำ ชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย มีความมั่นคงและเสริมสร้าง
การลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ ความเชื่อมั่นให้กับระบบประกันภัย
รายงานประจำ�ปี 2557

47

ส�ำนักงาน คปภ. จึงได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ิ เรือ่ งโครงสร้าง
คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทประกัน
ชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อให้บริษัทน�ำไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมและ มีประสิทธิภาพ มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดงั นี้
1) ก�ำหนดโครงสร้างและคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม
องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทประกัน
ชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย
2) ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการในการบริหารงาน
ของบริษัท
3) การแต่งตัง้ คุณสมบัตแิ ละหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการอิสระ

7. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
7.1 ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยของประเทศต่างๆ

ส�ำนักงาน คปภ. ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ China
Insurance Regulatory Commission (CIRC) เพือ่ ร่วมพัฒนา
การก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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❖ เข้าร่วมการประชุมการประชุม/สัมมนา

IIS
50 Annual Seminar พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาธุรกิจประกันภัยแนวทางในการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัย
โดยมีวทิ ยากรจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ และผูบ้ ริหารของภาค
ธุรกิจประกันภัยเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 22-25 มิถนุ ายน 2557 ณ
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
❖ จัดท�ำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of
Understanding : MOU) ระหว่างส�ำนักงาน คปภ. และ China
Insurance Regulatory Commission (CIRC) ในเรือ่ งเกีย่ วกับ
การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการก�ำกับดูแล
ธุรกิจประกันภัย ซึง่ ได้มกี ารลงนามบันทึกความเข้าใจในระหว่าง
การประชุม Asian Forum of Insurance Regulators (AFIR)
ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
th

การจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ (Exchange of Letters
for Cooperation: EoL) ระหว่างส�ำนักงาน คปภ. และ
Financial Services Agency (FSA) ประเทศญี่ปุ่น

❖

จัดท�ำบันทึกความเข้าใจ (Exchange of Letter :
EoL) ระหว่างส�ำนักงาน คปภ. และ (Financial Services Agency
(FSA) ประเทศญี่ปุ่น โดยพิจารณาความร่วมมือในด้านต่างๆ
อาทิ การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้าน

การก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย และการตรวจสอบ เป็นต้น ซึ่ง
ได้ด�ำเนินการสรุปผลการประชุมกับ FSA ไปแล้วเมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2557

เลขาธิการส�ำนักงาน คปภ. เข้าร่วมการประชุมประจ�ำปีผู้ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยอาเซียนครั้งที่ 17 (The 17th ASEAN
Insurance Regulators’ Meeting: the 17th AIRM) ระหว่างวันที่ 24–26 พฤศจิกายน 2557 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
❖

เข้าร่วมการประชุมประจ�ำปีผกู้ ำ� กับดูแลธุรกิจ
ประกันภัยอาเซียน ครั้งที่ 17 (The 17th ASEAN Insurance
Regulators’ Meeting: the 17th AIRM) เพือ่ แลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) ในปี 2558 ณ ประเทศบรูไน
ดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 24–26 พฤศจิกายน 2557

ส�ำนักงาน คปภ. เป็นเจ้าภาพการจัดอบรม/สัมมนา แนวทางการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในหัวข้อ การตรวจสอบความมัน่ คงทางการเงินและการจัดการความเสีย่ ง (The U.S. Insurance Regulation and Supervision Seminar
on Solvency Monitoring and Risk Governance) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม Four Seasons กรุงเทพฯ

รายงานประจำ�ปี 2557
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7.2 ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ระหว่างประเทศ
❖ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมนายทะเบียน
ประกันภัย (National Association of Insurance Commissioners:
NAIC) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการอบรม/สัมมนาแนวทาง
การก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
หัวข้อ การตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินและการจัดการ
ความเสี่ยง (The U.S. Insurance Regulation and Super
vision Seminar on Solvency Monitoring and Risk Gover
nance) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ กรุงเทพฯ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำ� นักงาน คปภ. และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในเอเชีย ทราบข้อมูลเกีย่ วกับ
การก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา
และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับใช้กับ
ระบบการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของประเทศตนเองอย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
❖

ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าทีจ่ ากธนาคารโลก ใน
โครงการ “Solvency Modernization along with Risk Based
Capital for the Insurance Sector” ภายใต้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการจากธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ
การก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยของไทย โดยเฉพาะในเรื่อง
การก�ำกับดูแลตามระดับความเสี่ยงการตรวจสอบธุรกิจ และ
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้แทนธนาคารโลกพร้อม
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คณะที่ปรึกษาโครงการฯ เดินทางมาด�ำเนินการเพื่อเก็บข้อมูล
และสอบถามสถานการณ์ด�ำเนินการในปัจจุบัน และกฎหมาย
ต่างๆ รวมถึงประชุมร่วมกับภาคเอกชน ทัง้ บริษทั ประกันภัยและ
สมาคมต่างๆ และน�ำเสนอผลการศึกษาข้อมูลทั้งนี้ได้มีการฝึก
อบรมเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบและการ on-the-job training
ระหว่างวันที่ 18–29 สิงหาคม 2557 และจัดสัมมนาในหัวข้อ
Solvency Modernization along with Risk Based Capital
for the Insurance Sector” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557
❖

เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันฝึกอบรมและ
วิจยั ประกันภัยแห่งอาเซียน (ASEAN Insurance Training and
Research Institute: AITRI) จัดอบรม/สัมมนา ในหัวข้อ
การประกันภัยต่อส�ำหรับ ผูก้ ำ� กับดูแลธุรกิจประกันภัย ระหว่าง
วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจาก
หน่วยงานก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจากอาเซียนและภูมภิ าคอืน่ ๆ
อาทิ อาเซอร์ไบจาน อุซเบกิสถาน บาห์เรน ปาปัวนิวกินี เคนยา
แทนซาเนีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน คปภ.

8. แนวทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัยเพือ่ รองรับการ
เปิดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส�ำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้มกี ารศึกษาสภาพแวดล้อม และศักยภาพของธุรกิจประกันภัยไทย
รวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และได้หารือร่วมกันในการก�ำหนด
แนวทางการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจ
เพื่อรองรับการเปิดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และมาตรการเตรียมความพร้อมบริษัทประกันภัยที่สนองตอบ
ทุกภาคส่วน โดยให้ความส�ำคัญใน 3 ด้าน ดังนี้
1) การเตรียมความพร้อมให้บริษทั ประกันภัยไทย
มีความมั่นคง มีศักยภาพในการขยายตัวพร้อมรองรับความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้น
2) การสร้างสภาพการแข่งขันที่ดี เอื้อให้เกิด
การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการ
เติบโตและขยายธุรกิจประกันภัยอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัยเพื่อรองรับการ
เปิดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Road Map)
ประกอบด้วย มาตรการเชิงรับ มาตรการเชิงรุก และกลยุทธ์
สนับสนุน ดังนี้

❖

มาตรการเชิ ง รั บ ประกอบด้วย การ
เพิ่มศักยภาพผู้เล่นในประเทศ ผ่านการเพิ่มระดับเงินกองทุน
ขั้นต�่ำ การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ และการยกระดับ
ธรรมาภิบาลและมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ประกันภัย
และการสร้างสภาพการแข่งขันทีเ่ อือ้ ต่อการเติบโต ผ่านการลด
การก�ำกับดูแลอัตราเบี้ยประกันภัยและค่าบ�ำเหน็จ และให้ใบ
อนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัยแบบต่างตอบแทน
❖

มาตรการเชิงรุก ประกอบด้วย พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นและเอื้อต่อการขยายธุรกิจ โดยการ
ส่งเสริมการขยายธุรกิจประกันภัยไทยไปในภูมิภาคอาเซียน
และการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยในภูมภิ าคอาเซียน
❖

กลยุทธ์สนับสนุน ประกอบด้วย พัฒนา
กรอบการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นมาตรฐานสากล
สร้างเสริมขีดความสามารถในการก�ำกับดูแลธุรกิจและความรู้
ความเชีย่ วชาญของบุคลากรของหน่วยงานก�ำกับ เชือ่ มโยงข้อมูล
ด้านการประกันภัย การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และ
การเข้าถึงระบบประกันภัยของประชาชน

1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย
ประเภท
ประกันชีวิต
ประกันวินาศภัย
พ.ร.บ.
อนุญาโตตุลาการ
รวม

เรื่องร้องเรียน
2,327
8,353
662
295
11,637

ยุติ
2,053
7,716
623
283
10,675

ร้อยละ
88.23
92.37
94.11
95.93
91.73

(ล้านบาท)
331
2,432
553
4,105
7,421

ข้อมูล : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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มาตรการที่ 3 พัฒนากฎหมายและระบบการ 2. การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากเหตุการณ์อทุ กภัย
คุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ด�ำเนินการยกระดับคุณภาพการให้
บริการทัง้ ในส่วนของส�ำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย
และการคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด ้ า นการประกั น ภั ย แก่
ประชาชนมาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ล้วนส่งผลโดยตรงต่อความเชือ่ มัน่
และภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมประกันภัย จึงได้ด�ำเนินการ
ดังนี้

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

จากสถานการณ์นำ�้ ท่วมเมือ่ ปลายปี 2554 ซึง่ กลายเป็น
ภัยพิบัติครั้งใหญ่ของประเทศไทยส่งผลให้ภาคครัวเรือน ธุรกิจ
ขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นจ�ำนวนมากได้รบั ความ
เสียหายอย่างมาก ส�ำนักงาน คปภ.ได้เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนให้ได้รบั การคุม้ ครองสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยสรุปได้ดงั นี้

ความเสียหาย
อยู่ระหว่างการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ที่เรียกร้อง
ด�ำเนินการ
จ�ำนวน จ�ำนวนเงิน จ�ำนวน จ�ำนวน จ�ำนวนเงิน จ�ำนวน จ�ำนวน จ�ำนวนเงิน
(ราย) (ล้านบาท) (ราย) (%) (ล้านบาท) (%) (ราย) (ล้านบาท)
213

27

213 100.00

27 100.00

-

-

39,927

4,107 39,927 100.00

4,107 100.00

-

-

36,389

3,175 36,389 100.00

3,175 100.00

-

-

3,885

10,812

3,842

98.89

10,361

95.83

43

450

10,688

392,377

9,960

93.19

381,041

97.11

728

11,336

91,102

410,498 90,331 99.15

398,711 97.13

771

11,786

ข้อมูล : ณ วันที่ 15 มกราคม 2558

3. การเพิม่ ประสิทธิภาพการจ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim)
เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึง
เป็ น การลดขั้ น ตอนการเบิก จ่ายเงิน ส�ำนัก งาน คปภ. ได้
ร่วมกับภาคธุรกิจ ในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ
ระบบสินไหมอัตโนมัติ (e-Claim) เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ให้โรงพยาบาล
เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตรงจากบริษัทประกันภัยได้โดย
ประชาชนที่ประสบภัยจากรถไม่ต้องส�ำรองค่ารักษาพยาบาล
ไปก่อน เพือ่ ใช้รว่ มกันระหว่างโรงพยาบาลกับบริษทั ประกันภัย
ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนลงทะเบียน
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เข้าใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติจ�ำนวน 1,917 แห่ง ทั่วประเทศ
และบริษัทประกันภัยเข้าร่วม 45 บริษัท ซึ่งส�ำนักงาน คปภ.
ได้ผลักดันให้บริษัทประกันภัยใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ และ
ได้ด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้มี
ความยืดหยุ่น สามารถรองรับกระบวนการท�ำงานที่ต้องการ
ปรับใช้มาตรฐานกลางข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนมีความครอบคลุมทั้งระบบ

4. การปรับเพิม่ ความคุม้ ครองส�ำหรับค่าใช้จา่ ย
5. การศึ ก ษาวิ จั ย กรอบและข้ อ เสนอเชิ ง
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยจากรถ นโยบายต่ อ การพั ฒ นาระบบการประกั น ภั ย ตาม
ตามพระราชบัญญัตคิ ม้ ุ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ส�ำนักงาน คปภ. ได้เห็นถึงความจ�ำเป็นในการเพิ่ม
ค่ารักษาพยาบาลของค่าเสียหายเบือ้ งต้นตามประกันภัยรถภาค
บังคับ (พ.ร.บ.) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและ
ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ยื่นเสนอกระทรวง
การคลังในการปรับเพิม่ ความคุม้ ครองส�ำหรับค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
การรั ก ษาพยาบาลของผู ้ ป ระสบภั ย จากรถตามพระราช
บัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 จากเดิมก�ำหนด
ความคุม้ ครองค่าเสียหายเบือ้ งต้นไว้ 15,000 บาทต่อคน เพิม่ เป็น
30,000 บาท ต่อคน เมื่อรวมกับความเสียหายต่อชีวิตหรือ
ทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะที่ได้รับค่าสินไหมทดแทน
35,000 บาทต่อคน รวมแล้วจะมีวงเงินความคุ้มครองค่า
เสียหายเบือ้ งต้นสูงสุดคนละไม่เกิน 65,000 บาท โดยไม่มกี ารปรับ
เพิ่มเบี้ยประกันภัย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยให้มผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่ 25 ธันวาคม
2557 เป็นต้นไป ซึ่งจ�ำนวนเงินความคุ้มครองที่ปรับเพิ่มขึ้นจะ
เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนผูป้ ระสบภัยจากรถ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกรณีทปี่ ระสบภัยจากรถทีไ่ ม่ทำ� ประกันภัย หรือถูกชนแล้วหนี
ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นจาก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

จากสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
เทคโนโลยี การก้าวเข้าสูค่ วามเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในป 2558 จะทําใหเกิดการเคลือ่ นยายคน สินคา และการคมนาคม
ขนสงระหวางประเทศอยางเสรี ส�ำนักงาน คปภ. ในฐานะ
ผูดูแลพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ได้ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยคุมครอง
ผู  ป ระสบภั ย จากรถ เพื่ อ ใช ใ นการวางแผนระยะยาวและ
ด�ำเนินมาตรการรองรับการเปลีย่ นแปลงในระยะยาว ซึง่ ผลจาก
การศึกษาวิจยั พบว่า กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย
จากรถที่บังคับใช้ในปัจจุบันยังมีอุปสรรคส�ำคัญ ได้แก่
(1) ปั ญ หาด้ า นหลั ก การของความคุ ้ ม ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถทีไ่ ม่ได้มงุ่ คุม้ ครองบุคคลที่ 3 เพียงอย่างเดียว
(2) ปัญหาด้านวงเงินคุ้มครองที่ไม่ได้แยกกัน
ระหว่ า งค่ า รั ก ษาพยาบาลและค่ า ชดเชยการเสี ย ชี วิ ต หรื อ
ทุพพลภาพ และวงเงินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่เพียงพอ
ในกรณีของผู้ป่วยในที่มีอาการสาหัส
(3) ปัญหาด้านเบี้ยประกันภัยซึ่งเป็นอัตราคงที่
ซึ่งไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง
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(4) ปัญหาด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับที่มีผลมาจากการก�ำหนดเบี้ยที่ท�ำให้เกิด
การอุดหนุนไขว้จากค่าเบี้ยประกันของรถประเภทอื่น
(5) ปั ญ หาของกองทุ น ทดแทนฯ ที่ ก� ำ หนด
วงเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตและ
ทุพพลภาพเพียงค่าเสียหายเบื้องต้น ตลอดจนการขาดความ
คล่องตัวในการด�ำเนินงาน และ

โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว จึงได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้

1. การพัฒนากฎหมายด้านการประกันภัย
❖ ปรับปรุงกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย โดย

การศึกษาและรวบรวมประเด็นปัญหาและความคิดเห็นต่อร่าง
กฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัยที่จัดท�ำโดยมูลนิธิวิจัย
กฎหมาย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เพื่ อ ก�ำ หนด
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่หลักเกณฑ์ในการ
(6) ปัญหาด้านการปฏิบตั ทิ ขี่ าดมาตรฐานในการ ก�ำกับดูแลบริษทั ประกันภัยและคนกลางประกันภัย บทก�ำหนด
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ประสบภัย โดยเฉพาะประเด็น โทษ รวมทั้งบทเฉพาะกาล ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะ
ด้านงานเอกสารในการขอรับสิทธิและระยะเวลาในการได้รับ เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามแนวทาง
การชดเชย
การก�ำกับดูแลตามหลักเกณฑ์สากล โดยการศึกษาเทียบเคียง
ดังนั้น จึงได้มีข้อเสนอแนวทางในการพัฒนา จากกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง
ระบบประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับในอนาคตออกเป็นแนวทาง ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว อาทิเช่น การปรับวงเงิน การก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีการน�ำเสนอ
ชดเชยค่ า รั ก ษาพยาบาลและค่ า ชดเชยกรณี เ สี ย ชี วิ ต และ หลักการของร่างต่อหน่วยงานภายในผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุพพลภาพและก�ำหนดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับแบบ และคดีแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจทานของ
กรอบขั้นสูงและขั้นต�่ำ
ส�ำนักงาน คปภ. ก่อนเสนอคณะกรรมการ คปภ. และกระทรวง
การคลังเพื่อพิจารณาต่อไป

มาตรการที่ 4 ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การประกันภัย

โครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยถือเป็นรากฐาน
ส�ำคัญในการผลักดันการพัฒนาการของธุรกิจประกันภัย อาทิเช่น
บุ ค ลากรประกั น ภั ย ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง
หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นา
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❖ ผลักดันร่างพระราชบัญญัตป
ิ ระกันชีวติ (ฉบับที.่ ..)

พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่...)
พ.ศ. ... ในประเด็นลักษณะของผู้ถือหุ้นบริษัทประกันชีวิต/
บริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งการปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ
กรรมการของบริษัทประกันภัยให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับ

กฎหมายของธุรกิจสถาบันการเงินจะท�ำให้เกิดความสอดคล้อง
กับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั อันจะช่วยส่งเสริมให้บริษทั
ประกันภัยไทยมีความเข้มแข็งทางการเงิน และเสริมสร้างให้
ธุรกิจการประกันภัยไทยมีความมั่นคงมากขึ้น และประเด็น
การจ่ายเงินจากกองทุนประกันชีวิต/กองทุนประกันวินาศภัย
ซึง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ ต่อประชาชน ผูเ้ อาประกันภัย และ
ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย โดยประชาชนที่เป็นเจ้าหนี้ผู้
เอาประกันภัยจะได้รบั การคุม้ ครองให้ได้รบั เงินเบือ้ งต้นรวดเร็วขึน้
เมื่อบริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างแก้ไข
พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับและลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นกฎหมาย
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 และให้นำ� ทูลเกล้าฯ เพื่อให้ทรงลง
พระปรมาภิไธยก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยขณะนี้ ได้มีการหารือ
ร่วมกันระหว่างส�ำนักงาน คปภ. บริษัท TID และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลการประกันวินาศภัย
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรวบรวมรายงานที่ต้องการ

3. การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ภี ายในส�ำนักงาน คปภ.

3.1 ภายใต้แนวทางธรรมาภิบาลของส�ำนักงาน
คปภ. ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คปภ. เมือ่ วันที่
19 เมษายน 2556 ส�ำนักงาน คปภ. ได้ผลักดันให้มีการน�ำหลัก
ธรรมาภิบาลมาปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลจริงอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ระดับคณะ
กรรมการและระดับส�ำนักงาน เพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ผูอ้ ยู่
ใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน และแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์
และความตั้ ง ใจในการสร้ า งธรรมาภิ บ าลที่ ดี ใ ห้ กั บ ธุ ร กิ จ
2. การจัดท�ำโครงสร้างฐานข้อมูลการประกันภัย ประกันภัยไทย โดยได้จัดท�ำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้
3.1.1 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในระดับคณะ
ศึกษาและจัดท�ำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล กรรมการ จ�ำนวน 4 เรื่อง
การประกันภัย (Insurance Bureau System) เพือ่ เป็นศูนย์กลาง
(1) จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อมูลด้านการประกันภัย สนับสนุนการก�ำกับดูแลและส่งเสริม กฎหมายของกรรมการในคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ธุรกิจประกันภัย ด้านการด�ำเนินงานของบริษัทประกันภัย ประกอบธุรกิจประกันภัย
พฤติกรรมทางการตลาดในการรับประกันภัยและการจัดการ
(2) แนวทางปฏิบตั กิ ารประชุมคณะกรรมการ คปภ.
ด้านสินไหมทดแทน การประมาณการเงินส�ำรองประกันภัย
(3) แบบรายงานเพื่ อ การจั ด การความ
การบริหารความเสี่ยง และการก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ตามความเสี่ยงเพื่อรองรับการผ่อนคลายการก�ำกับอัตราเบี้ย ประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกันภัยในอนาคต สามารถยกระดับการด�ำเนินกิจการของ
(4) หลักเกณฑ์การประเมินผลคณะกรรมการ
อุตสาหกรรมประกันภัยให้มีความมั่นคง มีการบริหารงานที่ดี ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ตลอดจนเป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
รายงานประจำ�ปี 2557
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3.1.2 การด�ำเนินการด้านธรรมาภิบาลในระดับ
ส�ำนักงาน จ�ำนวน 2 เรื่อง
(1) ระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารลับของส�ำนักงาน พ.ศ.2557
(2) ระเบียบส�ำนักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ.2557
3.2 การพัฒนาการบริหารจัดการความเสีย่ งของ
ส�ำนักงาน คปภ. ผ่านการด�ำเนินโครงการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) โดยวิเคราะห์
ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
ภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและการ
ให้บริการประชาชนของส�ำนักงาน คปภ. จัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของกระบวนงานของส�ำนักงาน คปภ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business
Continuity Plan : BCP)

4. การจั ด ท� ำ ประกาศนายทะเบี ย น เรื่ อ ง
หลักสูตรส�ำหรับผูร้ บั ผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน
ของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ดำ� เนินการจัดท�ำหลักสูตรส�ำหรับ
ผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันภัย
เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในหน่วยงานการลงทุนของบริษัทมี
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ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่เพียงพอต่อการบริหารและตัดสินใจ
การลงทุนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ ภาระผูกพันทีม่ ตี ามสัญญาประกันภัย และเป็นไปตามข้อ
กฎหมายและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องโดยจัดท�ำประกาศ นายทะเบียน
เรื่ อ ง หลั ก สู ต รส� ำ หรั บ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลหน่ ว ยงานการ
ลงทุนของบริษัทประกันภัย พร้อมทั้งประสานงานกับสถาบัน
ประกันภัยไทย เพื่อด�ำเนินการจัดอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว

5. การจัดทําแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3
ส�ำนักงาน คปภ. ได้ประเมินผลการด�ำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาในปี
2557 พร้อมประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่อาจส่งผล
กระทบต่อระบบประกันภัย เพือ่ ก�ำหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
ในระยะต่อไป
1) การประเมินปัจจัยแวดล้อม
ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ไทยมี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ใน
ทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ผลจากปัจจัย
ผลักดันหลายประการ อาทิ การเพิ่มขึ้นของรายได้และระดับ
การศึกษาของประชากร ความถี่และความรุนแรงของการเกิด
ภัยพิบัติ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ประชากรไทย
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการวางแผนทางการเงิน และ
การบริหารความเสี่ยงด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจ

ประกันภัยไทยยังมีโอกาสที่จะขยายตัวไปยังประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเดียวกัน อันเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งท�ำให้กลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้มีความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
นอกเหนือจากเป็นโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย
ไทยในภูมิภาคแล้ว อาจก่อให้เกิดภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง
2) สภาวะธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน โครงสร้าง
อุตสาหกรรมประกันภัย
2.1 ธุรกิจประกันชีวิต ทั้งธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัยมีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน คือตลาดถูกครอบครอง
โดยบริ ษั ท ขนาดใหญ่ จ� ำ นวนหนึ่ ง (Oligopoly) ในธุ ร กิ จ
ประกันชีวติ จากจ�ำนวนบริษทั ประกันชีวติ รวมทัง้ สิน้ 23 บริษทั
บริษทั ขนาดใหญ่ 5 บริษทั แรกครอบครองส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ
70.20 ส�ำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย มีบริษัทรวมทั้งสิ้น 58
บริษัท บริษัทขนาดใหญ่ 10 บริษัทแรกครองส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 62.93 ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กจ�ำนวน 48 บริษัท มี
ส่วนแบ่งรวมกันเพียงร้อยละ 37.07 ซึง่ บริษทั ขนาดเล็กจ�ำนวน
มากเหล่านี้มักมีข้อจ�ำกัดด้านเงินทุน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีดา้ นการประกันภัย ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ในการพัฒนา
ธุรกิจประกันภัยในภาพรวม
2.2 การประกันภัยยังไม่กระจายไปสู่ประชาชน
ทุกระดับการถือครองกรมธรรม์ประกันภัยของประชาชนส่วนใหญ่

จะกระจุ ก ตั ว อยู ่ ใ นเขตเมื อ งและในจั ง หวั ด ใหญ่ ๆ เท่ า นั้ น
จากข้อมูล ในปี 2556 พบว่า กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนการ
ถือครองกรมธรรม์สงู ทีส่ ดุ คือมีสดั ส่วนถึงร้อยละ 43.75 รองลงมา
คือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ
21.33 และร้อยละ 14.61 ตามล�ำดับ และผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ที่ได้รับความนิยมยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบเดิม
โดยธุรกิจประกันชีวิต ในปี 2556 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุด คือประเภทสามัญ โดยมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด
ถึงร้อยละ 84.17 แต่ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบควบ
การลงทุน (Investment Linked) ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลาย
3) แนวทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัย
- การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและยกระดับ
มาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจของระบบประกันภัย โดยปรับปรุง
โครงสร้างธุรกิจประกันภัยและยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของระบบประกันภัย
- การเพิม่ ประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อม
การแข่งขันของระบบประกันภัย โดยลดต้นทุนของระบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีเ่ อือ้ ต่อการแข่งขันเสรีและส่งเสริม
การเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน
- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันภัย โดยส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจให้กบั ประชาชนและ
พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรประกันภัย
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6. การพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล
❖

พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของพนักงาน
ทุ ก ระดั บ ผ่ า นหลั ก สู ต รการอบรมให้ ค วามรู ้ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร เช่น หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน หลักสูตรการพิจารณาคดีของศาลปกครอง
หลักสูตรความรู้ทางวิชาชีพการเงินและการลงทุน หลักสูตร
โรงเรียนผู้ตรวจสอบ หลักสูตรการประเมินวินาศภัย หลักสูตร
ความรูท้ างการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักสูตรการพัฒนา
ทีมงาน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
สมรรถนะทางวิชาชีพของสายงาน (Functional Competency)
นอกจากนี้ได้พัฒนาบุคลากรผ่านเครื่องมืออื่นๆ เช่น การ
ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 6 เดือน และการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษผ่านระบบ E-Learning
❖

ในปี 2557 ส�ำนักงาน คปภ. ได้มอบทุนการ
ศึกษาแก่พนักงานที่มีผลการเรียนและผลการปฏิบัติงานใน
ระดับดี จ�ำนวน 2 ทุน โดยเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
สาขา Actuarial Science ที่ Heriot Watt University
สหราชอาณาจักร จ�ำนวน 1 ทุน และที่ Columbia University
ประเทศสหรัฐอเมริกา จ�ำนวน 1 ทุน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานได้พฒ
ั นาความรูใ้ นสาขาวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งยั ง คงเป็ น สาขาวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามต้ อ งการของส� ำนั ก งาน
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และเป็นการเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
เข้าสู่ตลาดมากขึ้น
❖ ปรั บ ปรุ ง ระบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
รูปแบบใหม่ เพื่อให้สะท้อนผลการท�ำงานและศักยภาพของ
พนักงานอย่างแท้จริง โดยประเมินผลผ่านการมีส่วนร่วมใน
ตัวชีว้ ดั ของส�ำนักงาน ตัวชีว้ ดั ของฝ่ายงาน และตัวชีว้ ดั ของราย
บุคคล และสื่อสารให้ความรู้และท�ำความเข้าใจแก่พนักงานถึง
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รูปแบบใหม่คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในปี 2558
❖

ก�ำหนดค่านิยมร่วมของส�ำนักงาน คปภ.
“อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา” เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและเป็น
มาตรฐานในการการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่ ว มกั น พร้ อ มทั้ ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ค ่ า นิ ย มองค์กร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้พนักงาน
มีโอกาสได้แสดงออกถึงพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร

7. การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการประกันภัย

7.1 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและความรู้ให้
กับบุคลากรประกันภัยทัง้ ภายในและภายนอกด้านการประกันภัย
การเงินและการลงทุน การบริหารความเสีย่ ง รวมถึงสาขาต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
ตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 ได้แก่

❖

หลักสูตรส�ำหรับผูก้ ำ� กับดูแลธุรกิจประกันภัย
(Insurance Supervisory Curriculum) ระดับปฏิบตั กิ าร
และผูบ้ ริหารระดับต้น ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประกันภัย
และธุรกิจประกันภัย ความเสี่ ย งภั ย กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ส�ำหรับธุรกิจประกันภัย รวมถึงความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
การเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม
และพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานของส�ำนักงาน คปภ. โดยได้
จัดแบ่งพนักงานส�ำนักงาน คปภ. ออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ
ปฏิบตั กิ าร (2 หลักสูตร มีผอู้ บรมจ�ำนวน 107 คน) ระดับผูบ้ ริหาร
ระดับต้นและระดับผูบ้ ริหารระดับกลาง (มีผเู้ ข้าอบรมรวม 2 ระดับ
จ�ำนวน 374 คน) และระดับผูบ้ ริหารระดับสูง/นโยบาย (มีผเู้ ข้า
อบรมจ�ำนวน 62 คน)
❖

หลักสูตรส�ำหรับภาคบุคคลภายนอก ได้แก่
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) โดยมีผเู้ ข้ารับการ
อบรมที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจประกันภัย สถาบัน
การเงินและหน่วยงานอื่นๆ จ�ำนวน 87 คน หลักสูตรส�ำหรับ
ผูข้ อต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครัง้ ที่ 3 และ
ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (มีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 7,170 คน)
หลักสูตรการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (UnitLinked) (มีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 3,312 คน)

❖

พัฒนาคูม่ อื ความรูเ้ กีย่ วกับการประกันภัย ซึง่
ส�ำนักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวติ และสมาคมประกัน
วินาศภัย ในการจัดท�ำคูม่ อื ความรูเ้ กีย่ วกับการประกันภัย โดย
ปรับปรุงเนือ้ หาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ ซึ่งในขณะนี้ได้ด�ำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชเพือ่ ให้เป็นผูด้ ำ� เนินการพัฒนาคูม่ อื ปฏิบตั งิ านส�ำหรับ
ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวติ
❖ จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย
ประจ�ำปี 2557 (Thailand Insurance Symposium 2014)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ
คองคอร์ด โดยได้รับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบ
เกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ และโล่ประกาศ
เกียรติคุณแก่อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานวิชาการ ซึ่งในปี 2557
มีผสู้ ง่ ผลงานเข้าร่วมประกวดทัง้ สิน้ 13 ผลงาน แบ่งเป็นผลงาน
ระดับปริญญาโท 10 ผลงาน และปริญญาเอก 3 ผลงาน

ส�ำนักงาน คปภ. จัดการจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจ�ำปี 2557 (Thailand Insurance Symposium
2014) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
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ส่วนที่

5

ทิศทางและแนวโน้ม
ของธุรกิจประกันภัย ปี 2558

ทิศทางและแนวโน้ม

ของธุรกิจประกันภัย ปี 2558
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ธุรกิจประกันภัยในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 9.23 เมือ่ เทียบกับ
ปี 2556 โดยธุรกิจประกันชีวติ มีการขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 13.00 เป็นผล
มาจากการขยายตัวของการประกันชีวติ ประเภทสามัญทีข่ ยายตัว
ร้อยละ 15.56 และมีปัจจัยอื่นสนับสนุน เช่น สิทธิประโยชน์
ทางภาษี แต่สำ� หรับธุรกิจประกันวินาศภัยมีการขยายตัวเพียง
ร้อยละ 1.05 ทัง้ นี้ ส่วนหนึง่ อาจเป็นมาจากการเข้าสูภ่ าวะปกติ
จากวิกฤตินำ�้ ท่วมในปี 2554 ท�ำให้ความต้องการด้านการประกันภัย
ของประชาชนลดลง รวมถึงการประกันวินาศภัยยังขึ้นอยู่กับ
ความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคและ GDP ของประเทศเป็นส่วนใหญ่

อัตรตราการเจิญเติบโตของธุรกิจประกันภัย ปี 2550-2556 และแนวโน้ม ปี 2558
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ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2558 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.5 – 4.5
ดังนัน้ แนวโน้มเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันภัยใน
ปี 2558 ส�ำนักงาน คปภ. คาดการณ์วา่ ธุรกิจประกันภัยจะขยายตัว
ต่อเนือ่ งอยูท่ รี่ อ้ ยละ 12 คิดเป็นมูลค่าเบีย้ ประกันภัยประมาณ
787,400 ล้านบาท แยกเป็นธุรกิจประกันชีวติ มีอตั ราการขยายตัว
ที่ร้อยละ 13 คิดเป็นมูลค่าเบี้ยประกันภัยประมาณ 563,700
ล้านบาท และธุรกิจประกันวินาศภัย มีอตั ราการขยายตัวทีร่ อ้ ยละ
9 คิดเป็นมูลค่าเบี้ยประกันภัยประมาณ 223,700 ล้านบาท

14.04%

10.43%

16.25%

9.73%

9.40%

11.97%

13.25%
16.67%
5.80%

2550
2551
2552
ชีวิต
201,942 221,598 258,533
วินาศภัย 91,002 101,899 107,814
รวม
292,945 323,497 366,346

14.36%
14.57%
13.86%

11.62%
11.03%
13.03%

18.74%
29.31%

13.04%
13.02%
13.08%

2553
2554
2555
2556
296,213 328,897 390,517 441,372
122,756 138,755 179,530 203,121
418,969 467,652 570,047 644,492

9.23%
13.00%

12%
13%

1.05%

9%

2557
498,752
205,247
704,000

2558P
563,700
223,700
787,400

รายงานประจำ�ปี 2557
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ส่วนที่

6

ภาคผนวก

6.1) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 4 ท่าน จากกรรมการในส่วนของผูท้ รงคุณวุฒทิ ี่
ได้รบั การแต่งตัง้ จาก คปภ. และกรรมการอิสระ โดยมีนางธาริษา วัฒนเกส เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายประสัณห์ เชื้อพานิช นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร นางวณี ทัศนมณเฑียร เป็นกรรมการตรวจสอบ และ
นายเกียรติศกั ดิ์ ค�ำสมาน ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ระหว่างปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด
ในคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ครบวาระและมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒชิ ดุ ใหม่ เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2557 ต่อมาทีป่ ระชุม คปภ.จึงได้มมี ติให้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภาพรวมครอบคลุมขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
ในรอบปี 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจ�ำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดใหม่ได้ร่วมประชุมภายหลังจากเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ
กิจการภายในสายบริหาร ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในวาระที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกหน่วยงานของส�ำนักงาน คปภ. ซึ่งผลการปฏิบัติงานและการ
ด�ำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในในการจัดท�ำงบการเงิน จากงบการเงินประจ�ำ
ไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี 2557 เห็นว่างบการเงินได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ส่งผลให้งบการเงินมีความถูกต้องในสาระส�ำคัญ และเชือ่ ถือได้
2. พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล ส�ำหรับคณะกรรมการ คปภ. เพื่อ
เสริมสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของส�ำนักงาน คปภ.
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3. สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน โดย
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในทุกไตรมาส รวมทั้งพิจารณารายการการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) โดยการสอบทานดังกล่าว ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส�ำคัญ จึงเห็นว่า ส�ำนักงาน คปภ. มีระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอ สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ส� ำนักงาน คปภ. สามารถบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ ง ในด้ า นของความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งาน และการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและนโยบายของส�ำนักงาน แต่อย่างไรก็ดี ผู้บริหารควรเพิ่มจุดเน้นในด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร มีความเหมาะสม
ทันสมัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน รายงาน
ผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2557 การติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบในประเด็น ที่ส�ำคัญ
ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ พิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปี 2558 (ซึง่ ได้จดั ท�ำขึน้ บนพืน้ ฐานของการประเมินการควบคุมภายในและมีขอบเขตทีค่ รอบคลุมระบบ
งานต่างๆ ที่ส�ำคัญขององค์กร) งบประมาณ จ�ำนวนบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปอย่างเพียงพอเหมาะสม
โดยสรุปภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารองค์กรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก ร และให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น งานภายใต้ ร ะบบการก� ำ กั บ
ดูแลกิจการที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(นางธาริษา วัฒนเกส)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
มีนาคม 2558
รายงานประจำ�ปี 2557
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งบแสดงฐานะการเงิน
								
ณ วันที่  31  ธันวาคม  2557 								

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2557

2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

551,298,164.88

423,770,811.73

2,277,364,864.94

1,886,933,871.55

367,677,471.57

339,716,020.64

3,315,229.35

7,366,831.85

9,421,464.47

4,640,503.01

12,121,669.42

22,760,174.26

3,221,198,864.63

2,685,188,213.04

594,407,002.90

402,263,000.00

306,589,039.55

295,033,396.85

25,026,565.93

17,478,047.98

246,460.00

246,460.00

926,269,068.38

715,020,904.83

4,147,467,933.01

3,400,209,117.87

14,634,333.96

8,388,273.21

26,576,761.12

28,218,595.64

19,682,045.38

17,460,098.05

60,893,140.46

54,066,966.90

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

4.7
4.8
4.9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์		
หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
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4.10
4.11
4.12

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย				
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 								
ณ วันที่  31  ธันวาคม  2557 								

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2557

2556

รายได้รอการรับรู้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน
สำ�รองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ

4.13
4.13

3,931,541.02
32,510,668.25

3,626,733.28
23,630,837.42

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย

4.13

326,546,223.04

252,654,832.15

362,988,432.31
423,881,572.77

279,912,402.85
333,979,369.75

120,538,099.76
100,000,000.00
3,503,048,260.48
3,723,586,360.24
4,147,467,933.01

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

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน
ส่วนของทุน		
ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย
ทุนประเดิมจากรัฐบาล
กำ�ไรสะสม
รวมส่วนของทุน		
รวมหนี้สินและส่วนของทุน

4.14
4.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)
เลขาธิการ

(นายชูฉัตร ประมูลผล)
ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2557
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ									
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

2557

2556

สินทรัพย์
รายได้
รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย
รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย

3.1.1 , 4.16
3.1.2 , 4.17

รายได้จากดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้

1,423,271,528.46 1,304,862,656.99
207,759,600.00
82,951,056.52

188,706,700.00
69,528,148.88

5,807,125.45

5,197,944.41

1,719,789,310.43 1,568,295,450.28

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4.18

751,940,185.61

728,453,982.88

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

4.19

300,545,512.70

249,147,668.21

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

4.20

9,947,000.00
1,062,432,698.31

10,791,612.89
988,393,263.98

4.21

657,356,612.12

579,902,186.30

-

-

657,356,612.12

579,902,186.30

รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
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ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย				
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : บาท)
ทุนรับโอนจาก
กรมการประกันภัย

ทุนประเดิม
จากรัฐบาล

ก�ำไรสะสม

รวมส่วนของทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 120,538,099.76 100,000,000.00 2,265,789,462.06 2,486,327,561.82
กำ�ไรสุทธิปี 2556
579,902,186.30
579,902,186.30
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 120,538,099.76 100,000,000.00 2,845,691,648.36 3,066,229,748.12
กำ�ไรสุทธิปี 2557
657,356,612.12
657,356,612.12
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

120,538,099.76 100,000,000.00 3,503,048,260.48

3,723,586,360.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

รายงานประจำ�ปี 2557
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งบกระแสเงินสด 								
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(หน่วย : บาท)
2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
รายได้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน
รายได้ดอกเบี้ย
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ลูกหนี้ (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้อื่นลดลง
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
เจ้าหนี้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น
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657,356,612.12

579,902,186.30

58,708,507.54

58,957,674.23

16,266.57
(921,927.26)
(82,951,056.52)

(578,152.72)
(69,528,148.88)

93,690,234.63
725,898,637.08

57,720,368.73
626,473,927.66

(27,961,450.93)
4,051,602.50
(4,780,961.46)
(100,673.27)
6,246,060.75
(1,641,834.52)

(13,791,130.51)
6,323,701.33
1,254,280.99
(108,718.42)
(89,200.00)
731,633.15
10,324,598.71

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย				
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557		 					

(หน่วย : บาท)
2557
เงินสมทบบริษัทประกันรับล่วงหน้า (ลดลง)
เงินอนุญาโตตุลาการ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินค�้ำประกันสัญญาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับล่วงหน้าอื่นๆ (ลดลง)
สำ�รองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพเพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่ายเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสด (จ่าย) จากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสด (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะยาว
เงินสด (จ่าย) จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสด (จ่าย) จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

2556

(157,500.00)
(1,122,551.00)

(114,000.00)
1,425,924.00

3,789,730.30

(427,154.50)

(287,731.97)
8,879,830.83
73,891,390.89

(317,084.97)
8,394,385.98
71,215,621.69

786,704,549.20

701,606,356.34

(390,430,993.39)
(192,144,002.90)
(58,988,529.92)
(17,613,669.84)
(659,177,196.05)
127,527,353.15
423,770,811.73
551,298,164.88

(383,876,001.47)
(233,836,000.00)
(6,400,515.07)
(710,000.00)
(624,822,516.54)
76,783,839.80
336,662,373.22
413,446,213.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
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1. ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�ำนักงาน คปภ.) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน
2550 ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยการเปลี่ยนสถานะจากกรมการ
ประกันภัย สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อท�ำ
หน้าที่ในการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย ให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านการประกันภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้เอาประกันภัย
ปัจจุบนั ส�ำนักงาน คปภ. มีสถานประกอบการตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอดคล้องกับระบบการบัญชีที่กระทรวงการคลัง
ได้วางไว้ ตามเกณฑ์คงค้าง
2.2 รอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีปฏิทิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี
2.3 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่น�ำมาปฏิบัติ
ส�ำนักงาน คปภ. ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2555) วันที่มี
ผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2557 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
พ.ศ.2550 มาตรา 19 บัญญัติว่า “กิจการของส�ำนักงาน ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนแต่พนักงานและลูกจ้างของ
ส�ำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกัน
สังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน”

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ� คัญ
นโยบายการบัญชีที่สำ� คัญที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินของส�ำนักงาน คปภ. มีดังต่อไปนี้
3.1 การรับรู้รายได้
3.1.1 รายได้เงินสมทบที่รับจากบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต รับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ ที่
บริษัทต้องน�ำส่ง ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา
เงินสมทบทีบ่ ริษทั ประกันวินาศภัย บริษทั ประกันชีวติ ต้องน�ำส่งให้สำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2551 เริ่มใช้บังคับส�ำหรับการค�ำนวณเงินสมทบตั้งแต่งวดปี 2551
3.1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ รับรู้รายได้เมื่อได้รับช�ำระเงินค่าธรรมเนียม
3.1.3 รายได้จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี รับรู้รายได้เมื่อได้รับโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของส�ำนักงาน คปภ.
3.1.4 รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์

74

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีด่ นิ แสดงด้วยราคาทุน ส่วนอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุน ณ วันทีซ่ อื้ หรือได้มาหักด้วยค่าเสือ่ มราคาสะสม
อาคารและอุปกรณ์จะบันทึกเป็นสินทรัพย์เมือ่ มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณโดยใช้วธิ ี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
ส่วนค่าปรับปรุงอาคารเช่า บันทึกเป็นสินทรัพย์และค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาโดยวิธเี ส้นตรง ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ไว้ในสัญญาเช่า
อุปกรณ์ที่ได้รับโอนมาจากกรมการประกันภัยใช้ราคาสุทธิ ณ วันที่รับโอนเป็นราคาทุนและค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
อาคาร
อุปกรณ์
ยานพาหนะและอุปกรณ์

20 ปี
5 ปี
5 ปี

รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งท�ำให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบัน
ของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ อย่างเป็นสาระส�ำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษารับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จา่ ยในการจัด
ซือ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูปทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของส�ำนักงาน คปภ. และจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
มากกว่าหนึ่งปี แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าใช้จ่ายตัดจ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายตัดจ่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์แต่ละชนิดตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ และสิทธิการเช่า แสดงด้วยราคาทุนหลังจากหักค่าตัดจ�ำหน่าย
สะสม และค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสิทธิการเช่าของทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
โปรแกรมเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์
5 ปี
สิทธิการเช่าอาคารตามอายุสิทธิการเช่าแต่ไม่เกิน
10 ปี
3.5 วัสดุคงเหลือที่มีราคาทุนต่อหน่วยไม่ถึง 5,000 บาท ณ วันที่ซื้อมาถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ได้มาทั้งจ�ำนวน
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3.6 ประมาณการหนี้สิน
ส�ำนักงาน คปภ. จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึน้ แล้วและมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และสามารถ
ประมาณการมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
3.7 หนี้สินไม่หมุนเวียน
3.7.1 ทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค
ส�ำนักงาน คปภ. บันทึกทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั จากการบริจาค เป็นสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภายใต้บญั ชีรายได้รอการรับรูจ้ าก
การรับบริจาคทรัพย์สิน และรายได้รอการรับรู้ดังกล่าวจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค ตามสัดส่วนของค่าเสื่อม
ราคาของทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี
3.7.2 ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพ้นสภาพ
ตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการรักษาพยาบาล
ของพนักงานที่พ้นสภาพ พ.ศ.2553 ได้กำ� หนดให้สำ� นักงาน คปภ. ตั้งเงินส�ำรองค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่พ้นสภาพ โดย
พนักงานน�ำส่งเงินเพือ่ เข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือนจ�ำนวนร้อยละศูนย์จดุ หกของเงินเดือนพนักงาน และส�ำนักงาน คปภ. จ่ายเงิน
สมทบโดยจัดสรรจากรายได้กอ่ นหักค่าใช้จา่ ยจ�ำนวนร้อยละศูนย์จดุ สีต่ อ่ ปีในสิน้ ปีงบการเงินทีไ่ ด้ผา่ นการตรวจสอบจากส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
เงินจ่ายสมทบเข้าโครงการค่ารักษาพยาบาลพ้นสภาพรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
3.7.3 ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต
ภาระผูกพันของส�ำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับโครงการค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต อยู่ระหว่างการ
ด�ำเนินการให้ถูกต้อง จึงรับรู้ประมาณการหนี้สินตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ.2554
3.8 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 ให้พนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน และให้สำ� นักงาน คปภ. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนด โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของส�ำนักงาน คปภ. ภายใต้กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เงินส่วนที่ส�ำนักงาน คปภ. จ่ายสมทบเข้ากองทุนดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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4. ข้อมูลเพิ่มเติม
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2557
เงินสด
เงินฝากธนาคาร

2556
1,600.00

5,790.00

196,600.00

213,600.00

- ประเภทออมทรัพย์

348,287,958.29

358,185,316.82

- ประเภทประจ�ำ 3 เดือน
รวม

202,812,006.59
551,298,164.88

65,366,104.91
423,770,811.73

- ประเภทกระแสรายวัน

4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
จ�ำนวน 2,277,364,864.94 บาท และจ�ำนวน 1,886,933,871.55 บาท ตามล�ำดับ
4.3 ลูกหนี้
ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต ที่จะต้องน�ำส่งเงินสมทบ
ให้ แ ก่ ส� ำ นั ก งาน คปภ. ตามประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
วิธีการ และอัตราเงินสมทบที่บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต ต้องน�ำส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2551 ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ลูกหนี้จากบริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต
รวม

2557
129,552,522.43
238,124,949.14
367,677,471.57

2556
123,555,282.12
216,160,738.52
339,716,020.64

รายงานประจำ�ปี 2557
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4.4 ลูกหนี้อื่นประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืมเพื่อทดรองจ่าย
ลูกหนี้เงินค่าปรับผิด พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย
ลูกหนี้เงินกู้ยืม – โครงการช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ลูกหนี้อื่นๆ
รวม

2557
2,490,950.00

2556
1,013,740.00

35,617.50

35,617.50

713,000.00

6,290,196.00

75,661.85
3,315,229.35

27,278.35
7,366,831.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มียอดลูกหนี้เงินกู้ยืม – โครงการช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ�ำนวน 713,000.00 บาท ซึ่ง
เป็ น เงิ น ที่ ส� ำ นั กงาน คปภ. ให้ความช่ว ยเหลือแก่ พ นั ก งานที่ ประสบอุ ท กภั ย ตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการก�ำ กั บและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครัง้ ที่ 11/2554 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 โดยให้ผกู้ ยู้ มื รายละไม่เกิน 200,000.00 บาท
ปลอดดอกเบี้ย โดยมีผู้ค�้ำประกัน และต้องช�ำระคืนภายใน 3 ปีนับแต่วันที่กู้ พนักงานที่มีสิทธิกู้เงินต้องมีคุณสมบัติตามที่
ก� ำ หนดในข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ว่ า ด้ ว ยการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
เพื่ อ บรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554 และระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พ.ศ.2554
4.5 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า – ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า – ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า – อื่นๆ
รวม
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2557
7,847,935.42
1,573,529.05
9,421,464.47

2556
3,572,322.53
1,057,480.48
10,700.00
4,640,503.01

4.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
วัสดุสำ� นักงานและคอมพิวเตอร์
รายได้ค่าเช่าค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
รวม

2557
473,374.54
10,265.64
11,638,029.24
12,121,669.42

2556
382,966.91
22,377,207.35
22,760,174.26

4.7 เงินลงทุนระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นเงินฝากธนาคารประเภทประจ�ำไม่ต�่ำกว่า 1 ปี จ�ำนวน 594,407,002.90 บาท
และจ�ำนวน 402,263,000.00 บาท ตามล�ำดับ

รายงานประจำ�ปี 2557
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51,207,934.98

ครุภัณฑ์อื่นๆ

รวม

66,262,197.03

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
46,023.00

588,911,817.06 59,815,264.92 918,813.89

768,630.00

1.00

132,272,119.48 54,314,395.16 393,278.43

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-

3,644,284.76 479,511.46

48,994,803.15

-

-

ครุภัณฑ์สำ� นักงาน

-

-

ลด

1,087,955.00

19,163,334.00

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

-

เพิ่ม

ราคาทุน

ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร 263,262,610.42

7,748,818.00

ต้นงวด

ที่ดิน

ประเภท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย

4.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ประกอบด้วย

958,166.70

-

เพิ่ม

40,102,315.80

-

-

-

ลด

6,311,339.53 470,093.87

55,637,321.77 13,355,191.53

4,014,554.76

-

ต้นงวด

45,943,561.46

31,456,998.20

48,740,461.33

8,338,586.99

8,230,794.60

46,021.00

-

39,749,564.19

56,971,255.93

12,180,977.79

9,290,940.10

61,603,624.01

6,216,014.99

647,808,268.09 293,878,420.21 48,243,355.65 902,547.32 341,219,228.54 306,589,039.55

51,930,541.98

66,262,196.03

14,190,612.54

7,748,818.00

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์-สุทธิ

68,992,513.30 195,358,052.12

4,972,721.46

-

ปลายงวด

186,193,236.21 113,926,768.35 11,049,276.30 386,432.45 124,589,612.20

52,159,576.45

264,350,565.42

19,163,334.00

7,748,818.00

ปลายงวด

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(หน่วย : บาท)

รายงานประจำ�ปี 2557
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66,262,197.03

50,267,941.12

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ครุภัณฑ์อื่นๆ

578,306,415.99 10,605,401.07

939,993.86

-

-

-

-

-

-

-

-

31,810,028.76

21,589,181.32

40,509,666.73

9,867,816.88

8,230,794.60

8,198,917.68

8,292,287.04

588,911,817.06 245,060,082.48 48,818,337.73

51,207,934.98

66,262,197.03

958,166.70

-

42,366,966.94 13,270,354.83

3,056,388.06

-

ต้นงวด

132,272,119.48 105,727,850.67

48,994,803.15

263,262,610.42

19,163,334.00

7,748,818.00

ปลายงวด

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิ่ม
ลด

15,148,779.24

7,748,818.00

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์-สุทธิ

(หน่วย : บาท)

19,750,936.78

17,521,735.70

18,345,351.13

8,892,487.35

293,878,420.21 295,033,396.85

31,456,998.20

48,740,461.33

113,926,768.35

40,102,315.80

55,637,321.77 207,625,288.65

4,014,554.76

-

ปลายงวด

ในงวดปี 2557 และ 2556 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าเสื่อมราคาประจ�ำงวดเป็นจ�ำนวนรวม 48,243,355.65 บาท และจ�ำนวน 48,818,337.73 บาท ตามล�ำดับ

รวม

126,309,596.56

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5,962,522.92

1,797,448.30

47,197,354.85

ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน

1,905,435.99

19,163,334.00

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

-

ราคาทุน
เพิ่ม
ลด

ต่อเติมและปรับปรุงอาคาร 261,357,174.43

7,748,818.00

ต้นงวด

ที่ดิน

ประเภท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย
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-

-

ลด
-

360,000.00 4,939,710.00 360,000.00
113,858,955.86 18,373,669.84 360,000.00

72,031,880.00

ต้นงวด
เพิ่ม
25,967,075.86 13,433,959.84
15,500,000.00
-

ราคาทุน

113,148,955.86

72,031,880.00

ต้นงวด
25,617,075.86
15,500,000.00

360,000.00
710,000.00

-

เพิ่ม
350,000.00
-

ราคาทุน

-

-

ลด
-

360,000.00
113,858,955.86

72,031,880.00

ปลายงวด
25,967,075.86
15,500,000.00

4,939,710.00
131,872,625.70

72,031,880.00

ปลายงวด
39,401,035.70
15,500,000.00
2,632,262.34

เพิ่ม
4,732,890.51
3,099,999.04

2,632,263.36

เพิ่ม
4,407,073.18
3,099,999.96

86,241,571.38 10,139,336.50

65,705,048.56

ต้นงวด
11,236,522.82
9,300,000.00

-

-

ลด
-

-

-

ลด
-

ค่าเสื่อมราคาสะสม

96,380,907.88 10,465,151.89

68,337,311.92

ต้นงวด
15,643,596.00
12,399,999.96

ค่าเสื่อมราคาสะสม

96,380,907.88

68,337,311.92

ปลายงวด
15,643,596.00
12,399,999.96

106,846,059.77

70,969,574.26

ปลายงวด
20,376,486.51
15,499,999.00

ในงวดปี 2557 และ 2556 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าตัดจ�ำหน่ายประจ�ำงวดเป็นจ�ำนวนรวม 10,465,151.89 บาท และจ�ำนวน 10,139,336.50 บาท ตามล�ำดับ

สิทธิการเช่า
งานระหว่างด�ำเนินการ ค่าพัฒนาระบบ
รวม

ค่าพัฒนาระบบ
ระบบงาน Back office

ประเภท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย			

สิทธิการเช่า
งานระหว่างด�ำเนินการ ค่าพัฒนาระบบ
รวม

ค่าพัฒนาระบบ
ระบบงาน Back office

ประเภท

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย				

360,000.00
17,478,047.98

3,694,568.08

10,323,479.86
3,100,000.04

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์-สุทธิ

(หน่วย : บาท)

4,939,710.00
25,026,565.93

1,062,305.74

19,024,549.19
1.00

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์-สุทธิ

(หน่วย : บาท)

4.10 เจ้าหนี้ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
2557

เจ้าหนี้กองทุนประกันวินาศภัย - เงินค่าปรับค้างน�ำส่ง
เจ้าหนี้เงินสมทบบริษัทประกันชีวิต
เจ้าหนี้เงินสมทบบริษัทประกันวินาศภัย
เจ้าหนี้ทั่วไป
รวม

2556

920,125.00
326,753.52
3,527,296.41
9,860,159.03
14,634,333.96

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

4.11 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2557
12,362,481.96

2556
16,546,948.47

ค่าสาธารณูปโภค

1,616,336.49

1,277,015.53

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่งกรมสรรพากร

3,349,661.34

3,513,830.15

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานทั่วไป

9,248,281.33

6,880,801.49

26,576,761.12

28,218,595.64

ค่าจ้างบริการ

รวม

4.12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
2557
110,500.00

2556
268,000.00

เงินอนุญาโตตุลาการ

7,094,346.09

8,216,897.09

เงินค�้ำประกันสัญญา

12,414,694.29

8,624,963.99

เงินรับล่วงหน้าอื่นๆ

62,505.00

350,236.97

19,682,045.38

17,460,098.05

เงินสมทบบริษัทประกันรับล่วงหน้า

รวม
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4.13 หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2557

2556

รายได้รอการรับรู้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน

3,931,541.02

3,626,733.28

ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย
รวม

32,510,668.25
326,546,223.04
362,988,432.31

23,630,837.42
252,654,832.15
279,912,402.85

รายได้รอการรับรูจ้ ากการรับบริจาคทรัพย์สนิ เป็นการรับบริจาคทรัพย์สนิ จากกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย และทยอยรับรู้เป็น
รายได้จากการรับบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี
ส�ำรองค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ มติที่ประชุมคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย
ครั้ ง ที่ 9/2553 เมื่ อ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม พ.ศ.2553 เห็ น ชอบให้ ส� ำ นั ก งาน คปภ. ตั้ ง เงิ น ส� ำ รองค่ า รักษาพยาบาลพนักงาน
พ้นสภาพที่เข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรจากรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจ�ำนวนร้อยละศูนย์จุดสี่ต่อปี ในสิ้นปีงบการเงินที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสมทบเป็นรายเดือนจ�ำนวนร้อยละศูนย์จุดหก
ของเงินเดือนพนักงาน
ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 13 กันยายน 2553 และครั้งที่ 11/2553 วันที่ 21 ตุลาคม 2553 เห็นชอบในหลักการให้มีการตั้ง
เงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตเพื่อเป็นบ�ำเหน็จเพิ่มเติมแก่พนักงานที่มาจากกรมการประกันภัย และกระทรวง
พาณิชย์ โดยก�ำหนดวงเงินไว้ประมาณ 679.05 ล้านบาท โดยทยอยตั้งในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ได้บันทึกรับรู้เงินค่า
ตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรคู่กับค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย ซึ่งรายจ่าย
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน อาจจะเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เคยรายงานเน้น
เรื่องความไม่แน่นอนตั้งแต่งวดปี 2554 ตามรายงานของผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 โดยมีการเบิกจ่ายจริง จ�ำนวน
23.37 ล้านบาท
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ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตรอจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

ยอดยกมา

252,654,832.15

บวก บันทึกเพิ่มเติม
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ยอดยกไป

67,503,800.00
6,387,590.89
326,546,223.04

ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตเป็นเงินค่าตอบแทนที่สำ� นักงาน คปภ. จ่ายให้กับพนักงานเมื่อเกษียณอายุตามข้อ
บังคับคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ.2554
(ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2554) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ต่อมาพนักงานเกษียณอายุที่มีสิทธิได้รับ
เงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตได้ยื่นฟ้องส�ำนักงาน คปภ. เพื่อเรียกเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตพร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมายต่อศาลปกครอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4.23 ก. ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต
4.14 ทุนรับโอนจากกรมการประกันภัย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550
มีผลบังคับใช้ ได้เปลีย่ นสถานะจากกรมการประกันภัย เป็นส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(ส�ำนักงาน คปภ.) พร้อมทัง้ โอนบรรดากิจการ อ�ำนาจหน้าที่ ทรัพย์สนิ หนีส้ นิ สิทธิ และภาระผูกพันของกรมการประกันภัยทีม่ อี ยู่
ให้สำ� นักงาน คปภ. โดยถือยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 ของกรมการประกันภัย ซึง่ ส�ำนักงาน คปภ. ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการทรัพย์สิน หนี้สินและสิทธิต่างๆ โดยในงวดปี 2552 คณะกรรมการ
ดังกล่าวตรวจสอบเสร็จพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบว่าทรัพย์สินต่างๆ ของกรมการประกันภัยที่โอนมาเป็นของส�ำนักงาน
คปภ. ณ วันทีเ่ ปลีย่ นสถานะ มีรายการถูกต้อง ครบถ้วนและยอดทุนรับโอนจากกรมการประกันภัยถูกต้องตรงกับรายการทุนรับโอน
ที่ปรากฏในงบการเงิน จ�ำนวน 120,538,099.76 บาท
4.15 ทุนประเดิมจากรัฐบาล
ในปี 2551 ส�ำนักงาน คปภ. ได้รบั จัดสรรเงินเพือ่ เป็นทุนประเดิมจากรัฐบาล จ�ำนวน 100,000,000.00 บาท
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4.16 รายได้เงินสมทบบริษัทประกันภัย
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศและมีผลบังคับ ให้บริษัทประกอบ
ธุรกิจประกันภัยต้องน�ำส่งเงินสมทบให้สำ� นักงาน คปภ. ตัง้ แต่ในงวดปี 2551 รายได้เงินสมทบจากบริษทั ประกันภัย ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
เงินสมทบบริษัทประกันวินาศภัย

2557
509,981,139.47

2556
503,315,139.98

เงินสมทบบริษัทประกันชีวิต

913,290,388.99

801,547,517.01

1,423,271,528.46

1,304,862,656.99

รวม

4.17 รายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2557
64,210,000.00

2556
49,383,600.00

รายได้ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต

53,168,600.00

50,246,400.00

รายได้ค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาต

64,893,200.00

61,129,100.00

7,958,200.00

6,200,000.00

17,529,600.00

21,747,600.00

207,759,600.00

188,706,700.00

รายได้ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

รายได้ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการอบรม
รวม
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4.18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2557
559,854,361.42

2556
540,928,614.27

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

77,067,126.15

72,895,642.46

ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต

67,503,800.00

67,503,800.00

เงินเพิ่มค่าครองชีพ

12,016,645.16

12,214,498.92

ค่าตอบแทนพิเศษ สปพ.

209,354.84

180,000.00

ค่าล่วงเวลาและค่าท�ำงานในวันหยุด

144,990.00

182,880.00

ค่าตอบแทนวิชาชีพ

1,455,000.00

1,207,500.00

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร

1,184,526.00

1,080,837.00

14,818,243.24

21,129,384.52

ค่าใช้จ่ายการศึกษาของพนักงาน

5,606,298.95

1,744,392.59

เงินสมทบค่ารักษาพยาบาลพนักงานพ้นสภาพ

6,879,157.24

6,273,181.80

เงินเดือน

ค่ารักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

150,000.00

-

ค่าตอบแทนตามโครงการ MSP

1,979,550.00

-

ค่าเบี้ยประกันภัยบุคคล

3,071,132.61

3,113,251.32

751,940,185.61

728,453,982.88

รวม

ในปี 2557 ส�ำนักงาน คปภ. มีค่าใช้จ่ายบุคลากร จ�ำนวน 751.94 ล้านบาท ในจ�ำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนการบริการในอดีต จ�ำนวน 67.51 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายจ่ายที่มีความไม่แน่นอน อาจเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ส�ำนักงาน คปภ. ได้บนั ทึกรับรูค้ า่ ตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตเป็นค่าใช้จา่ ยบุคลากรคูก่ บั ค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการ
ในอดีตรอจ่ายด้วยจ�ำนวนเดียวกัน
ค่าตอบแทนตามโครงการ MSP จ�ำนวน 1.98 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินเพิม่ พิเศษตามข้อบังคับคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการออกจากงานโดยความเห็นชอบร่วมกัน (Mutual Separation Plan : MSP) ให้แก่
อดีตพนักงานส�ำนักงาน คปภ. ตามค�ำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด�ำที่ 1528/2553 และ 1436/2554 คดีหมายเลขแดง
ที่ 1555 - 1556/2557 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน จ�ำนวน 150,000.00 บาท เกิดจากกรณีพนักงานถึงแก่กรรมในขณะทีเ่ ป็นพนักงาน ส�ำนักงาน คปภ.
จะจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน โดยท�ำประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ไว้ให้กับบริษัทประกันชีวิต แล้วส�ำนักงาน คปภ.
จะจ่ายเป็นค่าปลงศพตามระเบียบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
ครอบครัวกรณีพนักงานถึงแก่กรรม พ.ศ.2552
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4.19 ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2557
8,836,910.29

2556
7,771,857.40

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

7,117,630.01

7,223,151.86

ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์และเผยแพร่

2,911,415.81

1,876,407.25

ค่าวัสดุอื่นๆ

2,086,513.34

1,288,063.18

15,968,340.01

13,840,152.00

ค่าเช่ายานพาหนะ

3,590,166.67

3,619,044.00

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์

2,609,000.04

2,304,616.70

ค่ารับรองและพิธีการ

407,514.39

209,225.89

19,044,988.42

13,382,926.58

ค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

4,304,945.91

3,919,435.07

ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ

16,532,954.69

13,895,928.05

ค่าสมาชิกสถาบันประกันภัยต่างประเทศ

1,006,232.00

1,005,146.50

ค่าจ้างที่ปรึกษา

3,410,000.00

2,530,000.00

ค่าเบี้ยประกันภัย

2,012,713.79

2,980,386.74

ค่าสาธารณูปโภค

22,429,306.87

20,727,504.75

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

58,708,507.54

58,957,674.23

500,000.00

500,000.00

ค่าประชาสัมพันธ์

5,371,362.03

3,995,410.76

ค่าธรรมเนียม

2,009,117.70

1,953,453.37

ค่าจ้างบริการ

103,369,693.18

62,667,073.85

ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน

5,182,249.48

3,402,463.01

ค่าภาษี

1,784,262.30

1,806,183.37

10,626,785.05

11,716,238.08

ค่าเบี้ยประชุมบุคคลภายนอก

130,000.00

389,000.00

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

594,903.18

7,186,325.57

300,545,512.70

249,147,668.21

ค่าวัสดุสำ� นักงานใช้ไป

ค่าเช่าทรัพย์สิน – ที่ดินและอาคาร

ค่าใช้จ่ายในการประชุมและสัมมนา

ค่าสอบบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตัวแทนนายหน้าประกันภัย

รวม

ค่าจ้างบริการ จ�ำนวน 103.37 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทางด้านธุรกิจประกันภัย
ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
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4.20 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คปภ.

2557
5,880,000.00

2556
5,821,612.89

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คปภ.

2,915,000.00

3,070,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่นๆ

184,000.00

244,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

304,000.00

456,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย

-

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการอื่นๆ
รวม

380,000.00

664,000.00

820,000.00

9,947,000.00

10,791,612.89

4.21 ผลการด�ำเนินงาน
2557

2556

เพิ่ม (ลด)

%

รายได้

1,719,789,310.43

1,568,295,450.28

151,493,860.15

9.66

ค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ

1,062,432,698.31
657,356,612.12

988,393,263.98
579,902,186.30

74,039,434.33
77,454,425.82

7.49
13.36

ในปี 2557 ส�ำนักงาน คปภ. มีรายได้จ�ำนวน 1,719,789,310.43 บาท และมีค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 1,062,432,698.31 บาท
ผลการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ� ำนวน 77,454,425.82 บาท โดยในปี 2557 และ 2556 มีก� ำไรสุทธิ จ� ำนวน
657,356,612.12 บาท และจ�ำนวน 579,902,186.30 บาท ตามล�ำดับ
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4.22 การจัดประเภทรายการใหม่
รายการในงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บางรายการได้จดั ประเภทใหม่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับรายการ
ในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
เดิม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณฯ
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
อื่นๆ

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ
ค่าเบี้ยประชุมคณะ
อนุกรรมการอื่นๆ

ใหม่

จ�ำนวนเงิน

ค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการอื่นๆ
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
อื่นๆ

176,000.00
64,000.00

4.23 คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
พนักงานที่เกษียณอายุ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีต ตามข้อบังคับคณะกรรมการก� ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ.2554 (ข้อบังคับ) มีผลบังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 28 ธันวาคม 2554 ได้ยนื่ ฟ้องส�ำนักงาน คปภ. เพือ่ เรียกเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนบริการในอดีตตามข้อบังคับพร้อม
ดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย และการจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ก. ค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต
ที่

ชื่อ – สกุล

1 นายอภิรักษ์ เหล็งขยัน

จ�ำนวนเงิน (ไม่รวม
ดอกเบีย้ ตามกฎหมาย)

ลงวันที่

หมายเหตุ

ด�ำ
204/2556
ด�ำ
59/2557

4 กรกฎาคม
2556
6 มีนาคม 2557

อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของ
ศาลปกครอง
เชียงใหม่

2 นางปิยนารถ สุกมุ ลจันทร์ ไม่ระบุ จ�ำนวนเงินขึน้ อยู่ จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
กับ การพิจารณา ของศาล ต้นทุนบริการในอดีต ให้เป็น
ไปตามข้อบังคับและดอกเบีย้
ผิดนัด ตามกฎหมาย

ด�ำ
292/2557

7 พฤศจิกายน
2557

อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของ
ศาลปกครอง
เชียงใหม่

จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ด�ำ
ต้นทุนบริการในอดีต ให้เป็น 1925/2557
ไปตามข้อบังคับ ส�ำหรับงวด
ที่ 1,2 และ 3 และดอกเบีย้
ผิดนัดตามกฎหมาย

20 พฤศจิกายน
2557

อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง

ด�ำ
165/2557

20 พฤศจิกายน
2557

อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของ
ศาลปกครอง
ระยอง

4,000,000.00

4 นางสุพานิช พิสุทธิภักดิ์ ไม่ระบุ จ�ำนวนเงินขึน้ อยู่ จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
กับ การพิจารณา ของศาล ต้นทุนบริการในอดีต ให้เป็น
ไปตามข้อบังคับและดอกเบีย้
ผิดนัด ตามกฎหมาย
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จ่ายเงินค่าตอบแทนตาม
ต้นทุนบริการในอดีต ให้เป็น
ไปตามข้อบังคับ ส�ำหรับงวด
ที่ 1,2 และ 3 และดอกเบีย้
ผิดนัดตามกฎหมาย

3 นางสุวัฒนา มานะกุล

3,225,600.00

รายละเอียด

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ข. การจ่ายเงินตามกฎหมายแรงงาน
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 มาตรา 19 บัญญัตวิ า่ “กิจการของ
ส�ำนักงาน ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกัน
สังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของส�ำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน” ซึ่งปัจจุบัน ส�ำนักงาน
คปภ. ยังไม่ได้จัดท�ำข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง จึงมีพนักงานที่ เ กษี ย ณอายุ บ างส่ ว นฟ้ อ งให้ ส� ำ นั ก งาน
คปภ. จ่ า ยเงิ น ชดเชยกรณี เ ลิ ก จ้ า งตามกฎหมายแรงงาน ดังนี้

ที่
1
2

จ�ำนวนเงิน (ไม่รวม
รายละเอียด
ดอกเบี้ยตามกฎหมาย)
นายอภิรักษ์ เหล็งขยัน
439,979.99
จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และดอกเบีย้ ผิดนัดตามกฎหมาย
นางปิยนารถ สุกมุ ลจันทร์
1,270,399.20
จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และดอกเบีย้ ผิดนัดตามกฎหมาย
ชื่อ – สกุล

เลขคดี

ลงวันที่

หมายเหตุ

ด�ำ
316/2557

2 ธันวาคม
2557

ด�ำ
315/2557

2 ธันวาคม
2557

อยู ่ ร ะหว่ า งการ
พิจารณาของศาล
ปกครองเชียงใหม่
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล
ปกครองเชียงใหม่

3

นางสุพานิช พิสุทธิภักดิ์

876,343.00

จ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
และดอกเบีย้ ผิดนัดตามกฎหมาย

ด�ำ
188/2557

9 ธันวาคม
2557

4

นายไพรัช จันทรกรานต์

1,203,920.00

จ่ า ยเงิ น ชดเชยกรณี เ ลิ ก
จ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมาย
แรงงาน และดอกเบี้ยผิดนัด
ตามกฎหมาย

ด�ำ
193/2557

25 ธันวาคม
2557

อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของ
ศาลปกครอง
ระยอง
อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของ
ศาลปกครอง
สงขลา

4.24 การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยเลขาธิการคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมือ่ วันที่ 21
พฤษภาคม 2558
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