


วิชาการ IPRB

ระบบฐานข้อมูล 

การประกันภัย:
บริบทของการปรับเปลี่ยน

ข้อมูลถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าของอุตสาหกรรมประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในฐานของบริษัท 

ผู้รับประกันภัยเอง หรือข้อมูลที่อยู่ในฐานของหน่วยงานกำากับดูแลที่นำามาใช้วิเคราะห์  การจัดการด้านข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ก็เปรียบเทียบได้กับการจัดการทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์กร ที่ต้องถูกทำาให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลนั้น 

ได้รับการจัดการเพื่อให้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร และทำาให้กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็น

ระดับปฏิบัติการ หรือระดับวางแผนงาน สามารถทำาได้อย่างถูกต้อง ขับเคลื่อนองค์กรในทิศทางที่กำาหนดเป้าหมายไว้ได้

 การจัดการด้านฐานข้อมูลเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องดำาเนินการไม่ว่าจะมาจากวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของตน หรือมาจากวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินการให้สอดรับกับปัจจัยภายนอกด้านกฎหมายและระเบียบที่

เปลี่ยนแปลงไป ในระยะที่ผ่านมา บริษัทประกันภัยทุกแห่งคงได้มีการเตรียมการเรื่อง การรู้จักตัวตนของลูกค้า  

(KYC: Know Your Customer) และ การพิสูจน์ทราบ (CDD: Customer Due Diligence) เพื่อลดความเสี่ยงของ 

การกระทำาผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2546 ไปแล้ว ดังนั้น รายการข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวตนลูกค้าไม่ว่าจะเป็น 

ประเภทบุคคล หรือนิติบุคคล เช่น เลขที่บัตรประชาชน และเลขที่ใบทะเบียนการค้า เป็นสิ่งจำาเป็นที่บริษัทฯ ต้องดำาเนินการ 

จัดเก็บลงในฐานข้อมูล การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau 

System) ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำานักงาน คปภ.) กำาลังพัฒนาอยู่  

ก็เป็นเรื่องที่ธุรกิจจำาเป็นต้องปรับตัวทั้งด้านการบันทึกจัดเก็บรายการข้อมูล และการจัดส่งในระยะอีก 1-2 ปี ข้างหน้า

(บทความโดยสำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ตีพิมพ์ในคอลัมน์ “วิชาการ IPRB” วารสารประกันภัย ฉบับที่ 120 กรกฎาคม-กันยายน 2556)

“An insurance company’s greatest asset is the data it collects and analyzes.”
p. 13, Top Insurance Industry Issues in 2013, PricewaterhouseCoopers 
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สำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (สำานักงานฯ) ในฐานะที่เป็นคณะทำางานศึกษาแนวทางการจัดตั้ง 

ศูนย์กลางข้อมูลทางด้านการประกันวินาศภัย ที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อให้การดำาเนินการของ

บริษัทประกันวินาศภัยตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) ที่สำานักงาน คปภ. 

ริเริ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการกำากับและตรวจสอบพฤติกรรมตลาด การยกระดับการดำาเนินกิจการของธุรกิจ การเชื่อมโยง

ข้อมูลตรวจหาสัญญาณฉ้อฉล และติดตามช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์กรณีที่เกิดภัยพิบัติ เป็นไปได ้

อย่างราบรื่น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอุตสาหกรรมโดยรวม โดยมีภาระงานและค่าใช้จ่ายไม่สูงจนเกินไปนั้น สำานักงานฯ  

ได้ดำาเนินการรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทประกันวินาศภัย โดยผ่านทางคณะกรรมการประกันภัยชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย และผ่านช่องทางการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัย  

ฝ่ายสินไหมประกันภัย และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 สำานักงานฯ  

ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นรวม 3 ครั้ง สำาหรับโครงสร้างข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ภาคสมัครใจ การประกันภัย

ทรัพย์สิน (อัคคีภัยและการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ไปแล้ว

ล่าสุด สำานักงานฯ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินการตามโครงสร้างข้อมูลการประกันภัย 

ทางทะเลและการขนส่ง ไปเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายรับประกันภัย ฝ่ายสินไหมประกันภัย และ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย เข้าร่วมประชุมหารือรวมกว่า 90 คน ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความคิดเห็น

กันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บ สามารถนำาส่งไปยัง Insurance Bureau System ของสำานักงาน คปภ. ได้อย่าง

ครบถ้วนเหมาะสม อาทิ ความเห็นเรื่องรายการประเภทของขนส่ง (Transportation Type) ให้ครอบคลุมการขนส่งที่ไม่ผ่าน

ประเทศไทย รวมถึงการเสนอแยกตารางสาเหตุและลักษณะความเสียหาย (Nature of Loss) ออกจากกัน
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 จากการวิเคราะห์เอกสาร และการหารือกับเจ้าหน้าที่บริษัทประกันวินาศภัย สำานักงานฯ เห็นว่า บริษัทฯ ควร 

เตรียมการรองรับการดำาเนินการตามโครงการดังกล่าว การจัดส่งข้อมูลนั้นนอกจากจะต้องเป็นไปตามโครงสร้างข้อมูลใหม่ตามที่

สำานักงาน คปภ. กำาหนดวันเริ่มต้นใช้แล้ว ข้อมูลย้อนหลัง 2-3 ปีก็อาจจะต้องจัดส่งด้วย ดังนั้น หากบริษัทฯ ได้เริ่มต้นออกแบบ

และวางแผนรองรับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ก็น่าจะเป็นประโยชน์และลดภาระการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ต้องนำาส่ง  

(Data Cleansing)

การวางแผนในภาพรวมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างข้อมูล

    ข้อมูลบางรายการ เช่น ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย ตำาบล อำาเภอ และจังหวัด ต้องแยกเก็บรายการ และใช้รหัสตาม 

กรมการปกครอง 

จากซ้ายไปขวา คุณชูฉัตร ประมูลผล  

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหาร ประธานคณะทำางาน

ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลทางด้าน 

การประกันวินาศภัย สำานักงาน คปภ.,  

คุณนพดล สันติภากรณ์ ประธานคณะทำางานศึกษา 

แนวทางการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลทางด้าน 

การประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย, 

คุณศุภกิจ รัตถิวัลย์ ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส  

ฝ่ายระบบข้อสนเทศ สำานักงาน คปภ.

 บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินการตามโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งเมื่อวันที่ 16 

กันยายน 2556 เจ้าหน้าที่จากฝ่ายรับประกันภัย ฝ่ายสินไหมประกันภัย และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย เข้าร่วมประชุม

หารือและได้ให้ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
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จากซ้ายไปขวา คุณอัศวิน ปี่แก้ว ผู้แทน

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้นำาการอภิปราย,  

คุณกัณฐก ขวัญยืน ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย  

ผู้ร่วมอภิปราย และ ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท 

เลขาธิการ สำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย  

ผู้ดำาเนินรายการ



2. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

    สำานักงาน คปภ. ได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการส่งข้อมูลของบริษัทฯ ใน 3 รูปแบบ ได้แก่

 (1) การบันทึกข้อมูลผ่าน Web Form

     บริษัทฯ ที่มีการส่งข้อมูลในปริมาณที่ไม่มากนัก และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา สามารถ

     บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการประกันภัยผ่าน Web Form และทำาการตรวจสอบข้อผิดพลาด

     พร้อมกับดำาเนินการแก้ไขได้ในลักษณะ online

 (2) การบันทึกหรือส่งออกข้อมูลเข้าสู่แฟ้มข้อมูล Excel

     บริษัทฯ ที่ไม่ต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา หรือมีปริมาณข้อมูลเป็นจำานวนมาก สามารถส่งออก

     ข้อมูลเข้าสู่แฟ้มข้อมูล Excel ตามรูปแบบมาตรฐานที่ถูกกำาหนดขึ้น

 (3) การส่งข้อมูลผ่าน Web Service

     บริษัทฯ สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการประกันภัยโดยการเรียกใช้ Web Service ที่ทาง

     สำานักงาน คปภ. ได้จัดเตรียมไว้ 

3. ด้านกระบวนการภายในและบุคลากร

    การส่งข้อมูลไปยัง Insurance Bureau System ทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าวนั้น มีกระบวนการในการจัดเตรียมข้อมูล 

การตรวจสอบ และการส่งหรือส่งซ้ำากรณีที่เกิดข้อผิดพลาด แตกต่างกันออกไป บริษัทฯ จึงควรที่จะจัดเตรียมแนวทาง 

ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางานและประเมินทรัพยากรบุคคลที่ต้องการใช้ในกระบวนการต่างๆ ให้เหมาะสม

 หากบริษัทฯ ใดต้องการแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง Insurance Bureau System สามารถส่งมาได้ที่ 
sarote@iprbthai.org ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
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