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	 เนื่องจากระบบเศรษฐกิจได้ขยายตัวไปในทิศทางที	่ 

ดีขึ้นจึงส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยมีลักษณะการเติบโต	 

ที่ดีตามไปด้วย	 จะเห็นได้จากรายงานสถิติที่จัดทำขึ ้นโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ	 

ธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 ที่แสดงให้เห็นถึงเบี้ยประกันภัยใน	 

ช่วงครึ่งปีแรกของปี	 2553	 ของธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการ	 

ปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ	7.4	 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของ	 

ปี	 2552	 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี	 2548		 

เป็นต้นมา	 โดยการรับประกันภัยทางทะเลและขนส่งมีการ	 

ขยายตัวในทิศทางบวกมากที่สุดซึ่งขยายตัวในอัตราร้อยละ		 

21.2	 เมื่อเปรียบเทียบกับการประกันอัคคีภัย	 รถยนต	์ และ	 

เบด็เตล็ด	แต่อยา่งไรกต็ามการประกนัภยัรถยนต์กย็งัคงครอง	 

ความเป็นอันดับหนึ่งในมูลค่าของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับสุทธิ	 

ประมาณร้อยละ	 70	นอกจากนี้การรับประกันความเสี่ยงภัย	 

ทรัพย์สิน	ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก	อุบัติเหตุส่วนบุคคล		 

และการประกันภัยสุขภาพ	 ในช่วงหกเดือนแรกของป	ี 2553	 

ก็มีมูลค่าของเบี้ยประกันภัยรวมกันสูงถึงร้อยละ	 21.4	 ของ	 

เบี้ยประกนัภยัที่ไดร้บัโดยตรงทั้งหมด	และสำหรบัป	ี2554	นัน้	 

คาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัยมีแนวโน้มจะขยายตัวอีก	 

ประมาณร้อยละ	 7.4	 เมื่อเทียบกับมูลค่าของเบี้ยประกันภัย	 

ที่เกิดขึ้นในป	ี 2553	 ผมจึงเชื ่อมั่นว่าธุรกิจประกันวินาศภัย	 

จะยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก	 ซึ่งหลาย	 

หน่วยงานได้คาดการณ์เกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ	 

ในปีนี้ว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน	อาทิ					 

ภาคการลงทนุ	การนำเขา้และสง่ออกสนิคา้ทั้งภาคอตุสาหกรรม	 

และเกษตรกรรม	ทำให้ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการขยายตัว	 

	 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองในปี	 2553	 

หลายเหตุการณ์นำไปสู่ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย	 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบ	 

ภายในประเทศเมื ่อเดือนพฤษภาคมที ่ผ่านมา	 ก่อให้เกิด	 

ความสูญเสียและเสียหายทั้งชีวิต	 ร่างกาย	 และทรัพย์สิน	 

ของประชาชนเป็นจำนวนมาก	 ธุรกิจประกันวินาศภัยได้	 

เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเยียวยาความเสียหายเบื้องต้น		 

โดยพิจารณาความช่วยเหลือโดยการให้เงินสนับสนุนแก่	 

ผู ้เอาประกันภัยรายย่อยที ่ต้องประสบความเสียหายจาก	 

เหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวตามความเหมาะสม	ตาม	 

สถานะของบริษัทถึงแม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน	 

จะไม่คุ้มครองก็ตาม	

	 ทัง้นี	้ผู้เชี่ยวชาญดา้นเศรษฐกจิจากสำนกังานเศรษฐกจิ	 

การคลงั	(สศค.)	สำนกังานคณะ	กรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ	 

และสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 และ	 

ธนาคารโลกไดม้กีารประเมนิวา่แนวโนม้เศรษฐกจิไทยโดยรวม	 

ในปทีี่ผา่นมามกีารขยายตวัอยู่ในชว่งระหวา่งรอ้ยละ	5.0–7.5   

เนื่องจากรายได้จากภาคการส่งออกของประเทศในปีดังกล่าว	 

เพิ ่มสูงขึ ้นเกินร้อยละ	 7.0	 นอกจากนี ้การบริโภคจับจ่าย	 

ใช้สอยของภาคเอกชนถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการ	 

หนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 โดยสำนักงาน	สศช.	 ได้ชี้ให้	 

เหน็วา่การบรโิภคของภาคเอกชนมมีลูคา่เกนิครึ่งของผลติภณัฑ	์ 

มวลรวมภายในประเทศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)		 

ซึ่งได้เริ่มมีการปรับตัวในทิศทางบวกอีกครั้งตั้งแต่ช่วงเดือน	 

มกราคมจนถึงมิถุนายนโดยมูลค่าของกิจกรรมดังกล่าวปรับ	 

เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.3			
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ตามไปด้วย	 เช่น	 การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	 การ	 

รบัประกนัความเสี่ยงภยัทรพัยส์นิ	 เปน็ตน้	 รวมท้ังธรุกจิของเรา	 

ก็มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ	 เทคโนโลยี	 และคุณภาพ	 

ของบุคลากรที่จะสามารถรองรับการขยายตัวและสร้างความ	 

แข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป	

	 ในปทีี่ผา่นมาสมาคมฯ	ไดด้ำเนนิการจดักจิกรรมตา่ง	ๆ   

มากมายและมคีวามหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ	 

ของบริษัทสมาชิกให้ได้ครบทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ		 

ไมว่า่จะเปน็กจิกรรมสำหรบัเจา้หนา้ที่ปฏบิตักิาร	หรอืผู้บรหิาร  

ระดับสูง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมในด้าน	 

ข้อมูล	 บุคลากร	 กระบวนการทำงาน	 และแหล่งเงินทุนที	่ 

เหมาะสม	 เพื่อการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของ	 

บริษัท	 ซึ่งสำนักงาน	 คปภ.	 ได้กำหนดให้บริษัทประกันภัย	 

ดำเนินการทดสอบคู่ขนานการดำรงเงินกองทุนตามระดับ	 

ความเสี่ยง	 (Parallel	 Test	 Run)	 ครั้งที่	 1	 ไปเรียบร้อยแล้ว		 

เมื่อเดอืนมถินุายนถงึกรกฎาคม	2553	ที่ผา่นมา	นอกจากนั้น	 

ยังได้มีตัวแทนของสมาคมฯ	 เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็น	 

คณะทำงานเตรียมความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญช	ี 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื ่อกำหนดแผน	 

ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทประกันภัย	 

ในการใช้มาตรฐานการบัญชี	 และมาตรฐานการรายงาน	 

ทางการเงินอีกด้วย	 สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจที่ผมใคร่ยก	 

มาเป็นตัวอย่าง	 เช่น	 โครงการศึกษาและวิจัยเกี ่ยวกับการ	 

ประกนัภยัข้าวตามนโยบายของรฐับาลที่เรยีกวา่	 “ไทยเขม้แขง็”   

เพื่อปฏิรูปกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกรไทยที	่ 

ปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศอย่างครบวงจร		 

โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	 (สศค.)	 เป็นหน่วยงานหลัก	 

ในการดำเนินการ	 รวมทั้งโครงการศึกษาวิจัยของกรมส่งเสริม	 

การเกษตร	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ซึ่งสมาคมฯ	 ได้เข้าร่วมเป็น	 

คณะทำงานและเข้าร่วมดำเนินการศึกษาโครงการฯ	 ด้วย		 

และยังมีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี	่ 

รถจักรยานยนต์รับจ้าง	 (มอเตอร์ไซค์ยิ้ม)	 สำหรับรายย่อย	 

(ไมโครอินชัวรันส์)	 ซึ ่งเป็นแผนประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับ	 

ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียน	 

กับสำนักงานเขตต่าง	ๆ	ในกรุงเทพมหานคร	จำนวนประมาณ	 

4,400	 กว่าวิน	 รวมเป็นจำนวนผู้ขับขี่รถจักยานยนต์รับจ้าง	 

ประมาณ	103,000	คน	

	 นอกจากกิจกรรมที ่ไ ด้กล่าวไปในเบื ้องต้นแล้ว	 

สมาคมฯ	ยงัไดด้ำเนนิการจดัสมัมนาและอบรมเชงิปฏบิตักิาร	 

ต่าง	 ๆ	มากมาย	 เช่น	 การจัดสัมมนาเรื่อง	 Insurance	Core		 

Principles	and	IAIS	Framework	for	Prudential	Regulation   

การเตรียมพร้อมสำหรับบริษัทประกันภัยเป็นบริษัทมหาชน		 

และการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ	 

ประกันภัย	 เป็นต้น	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียม	 

ความพร้อมให้กับภาคธุรกิจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ที่มี	 

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งได้มีการจัดโครงการ	 

อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย	 ครั้งที่	 3	 เพื่อกระตุ้นความสนใจ	 

ด้านประกันภัยให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื ่องทุกปี	 พร้อมนี	้ 

ได้มีการเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจและข่าวสารต่าง	 ๆ	 ที่	 

เกี ่ยวข้องกับการประกันวินาศภัยให้แก่ประชาชนทั่วไปได	้ 

รบัทราบผา่นสื่อตา่ง	ๆ	อยา่งสมำ่เสมอ	เชน่	วารสารประกนัภยั   

และรายงานประจำปีของสมาคมฯ	ทั้งนี้สมาคมฯ	 ได้รับการ	 

สนับสนุน	 และร่วมมือเป็นอย่างดียิ ่งจากสำนักงาน	 คปภ.		 

และหน่วยงานอื ่นทั ้งภาครัฐและเอกชนที่เกี ่ยวข้องซึ ่งได้	 

เปิดโอกาสให้สมาคมฯ	ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ	รวมทั้ง	 

ได้ให้สมาคมฯ	 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง	 

ประกาศต่าง	ๆ	 ท่ีจะนำมาใชเ้ปน็แนวทางในการปฏบิตัสิำหรบั	 

ภาคธุรกิจต่อไป		

	 ผมขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทุกหน่วยงาน		 

ทั้งภาครัฐและเอกชน	และบริษัทสมาชิกทุกบริษัทที่ให้ความ	 

รว่มมอืสนบัสนนุกจิกรรมตา่ง	ๆ	ของสมาคมฯ	ใหด้ำเนนิการลลุว่ง	 

ไปได้ด้วยดีมาโดยตลอด	พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการ	 

บริหารสมาคมฯ	 ทุกท่าน	 พนักงานสมาคมฯ	 ทุกคน	 ที่ได้	 

ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เป็นผลให้สมาคมฯ	 เป็นที่ยอมรับและ	 

ได้รับความสำเร็จตลอดมา	

 

ขอขอบคุณ	 

 

 

(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล) 

นายกสมาคมประกันวินาศภัย 
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นายประวิทย์ ทองธนากุล 
ประธานคณะกรรมการประกันภัย	
เบ็ดเตล็ด	อุบัติเหตุและสุขภาพ	
Mr. Prawit Thongtanakul 
Chairman	of	Miscellaneous,		
Accident	and	Health	Insurance	
	 Committee	

นายพหุล พูนธีระกูล 
นายทะเบียน	
Mr. Pahul Poontirakul 
Registrar	

นายหลักชัย สุทธิชูจิต 
เหรัญญิก	
Mr. Lhukchai Suttichujit 
Treasurer	

นายประวิทย์ ทองธนากุล
ประธานคณะกรรมการประกันภัย

อุบัติเหตุและสุขภาพ
Mr. Prawit Thongtanakul

Miscellaneous,

	 Committee

นายประวิทย์ ทองธนากุล
ประธานคณะกรรมการประกันภัย
เบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ
Mr. Prawit Thongtanakul
Chairman of Miscellaneous,
Accident and
	 Committee

ประธานคณะกรรมการประกันภัย

Insurance

ประธานคณะกรรมการประกันภัย

Insurance

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล 
นายกสมาคมฯ		

Mr. Jiraphant Asvatanakul 
President	

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ 
รองเลขาธิการ	
Mr. Oran Vongsuraphichet 
Deputy	Secretary	General	

นายชูชัย วชิรบรรจง 
ประธานคณะกรรมการพัฒนา	
ธุรกิจและประชาสัมพันธ์	
Mr. Chuchai Vachirabanchong 
Chairman	of	Development	
and		Public	Relations			
	 Committee	

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์

Mr. Oran Vongsuraphichet
Secretary

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์
รองเลขาธิการ
Mr. Oran Vongsuraphichet
Deputy Secretary

นายหลักชัย สุทธิชูจิต

Mr. Lhukchai Suttichujit

นายหลักชัย สุทธิชูจิต
เหรัญญิก
Mr. Lhukchai Suttichujit
Treasurer

นายพหุล พูนธีระกูล

Mr. Pahul Poontirakul

นายพหุล พูนธีระกูล
นายทะเบียน
นายพหุล พูนธีระกูล
นายทะเบียน
นายพหุล พูนธีระกูล

Mr. Pahul Poontirakul
Registrar

นายสุจินต์ หวั่งหลี 
กรรมการ 
Mr. Suchin Wanglee 
Director	

นายถนัด จีรชัยไพศาล 
กรรมการ	
Mr. Thanad Jeerachaipaisarn 
Director	

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ 
กรรมการ	
Mr. Somboon Fusriboon 
Director	

นายปก ต เอี่ยมโอภาส 
ประธานคณะกรรมการ	
การบัญชี-การเงิน	และการลงทุน	
Mr. Pakit Iamopas 
Chairman	of	Account,		
					Finance	and	Investment		
	 	Committee	

รายนามคณะกรรมการบริหาร
 (Board of Directors) 
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นายนพดล สันติภากรณ์ 
ประธานคณะกรรมการ	
ประกันภัยยานยนต์	
Mr. Nopadol Santipakorn 
Chairman	of	Motor	Insurance	
	 Committee	

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี 
อุปนายกสมาคมฯ	
Mr. Natdanai Indrasukhsri 
Vice	President	

นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา 
อุปนายกสมาคมฯ	
Mr. Sukhathep Chansrichawla  
Vice	President	

นายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุต 
ประธานคณะกรรมการกฎหมาย	
และกฎระเบียบ	
Mr. Puttipong Danboonsute 
Chairman	of	Legal	and				
									Compliance	Committee	

นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์ 
กรรมการ		
Mr. Pan Rodloytuk 
Director	

นายสุประดิษฐ์ รามอินทรา 
กรรมการ		
Mr. Supradit Ram-indra 
Director		

นายสุทิพย์ รัตนรัตน์ 
กรรมการ		
Mr. Sutip Ratanarat 
Director	

นายชลอ เฟื่องอารมย์ 
ที่ปรึกษา	
Mr. Chalaw Fuangaromya 
Consultant	

นายชาลี อุทารธรรม 
กรรมการ	
Mr. Charlie Utharntharm 
Director	

นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม 
ประธานคณะกรรมการ	
ประกันภัยทรัพย์สิน	
Mr. Arnon Opaspimoltum 
Chairman	of	Property	Insurance		
									Committee	

นายอรรณพ พรธิติ 
ประธานคณะกรรมการประกันภัย	
ทางทะเลและโลจิสติกส์	
Mr. Arnop Porndhiti 
Chairman	of	Marine	Insurance	
	and	Logistics	Committee	

นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม
ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยทรัพย์สิน
Mr. Arnon Opaspimoltum

Property
Committee

นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม
ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยทรัพย์สิน
Mr. Arnon Opaspimoltum
Chairman of Property
									Committee

นายอรรณพ พรธิติ
ประธานคณะกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและโลจิสติกส์
Mr. Arnop Porndhiti

Marine
Logistics

นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม

Mr. Arnon Opaspimoltum
Insurance

นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม

Mr. Arnon Opaspimoltum
Insurance		

นายอรรณพ พรธิติ
ประธานคณะกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและโลจิสติกส์
Mr. Arnop Porndhiti
Chairman of
and Logistics

นายนพดล สันติภากรณ์
ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยยานยนต์
Mr. Nopadol Santipakorn

Motor
	 Committee

ประธานคณะกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและโลจิสติกส์

Insurance
Committee

นายนพดล สันติภากรณ์
ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยยานยนต์
Mr. Nopadol Santipakorn
Chairman of Motor
	 Committee

ประธานคณะกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและโลจิสติกส์

Insurance
Committee

นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
อุปนายกสมาคมฯ
Mr. Sukhathep Chansrichawla 

President

นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
อุปนายกสมาคมฯ
Mr. Sukhathep Chansrichawla 
Vice President

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
อุปนายกสมาคมฯ
Mr. Natdanai Indrasukhsri

President

นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา

Mr. Sukhathep Chansrichawla 

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี
อุปนายกสมาคมฯ
Mr. Natdanai Indrasukhsri
Vice President

นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา

Mr. Sukhathep Chansrichawla 

นายอานนท์ วังวสุ 
เลขาธิการ	
Mr. Anon Vangvasu 
Secretary	General	

นายอานนท์ วังวสุ
เลขาธิการ
Mr. Anon Vangvasu
Secretary

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

Mr. Natdanai Indrasukhsri

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

Mr. Natdanai Indrasukhsri

นายอานนท์ วังวสุ
เลขาธิการ
Mr. Anon Vangvasu
Secretary
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ณะผู้บริหารสำนักงานต่างๆในสมาคมประกันวินาศภัย
 (Executive Officers The General Insurance Association) 

ค

นายชลอ เฟื่องอารมย์ 
ผู้อำนวยการบริหาร 

Mr.	Chalaw	Fuangaromya	
Executive	Director	

สำนักงานอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Office) 

นายอร่าม หุตางกูร 
อนุญาโตตุลาการ 

Mr.	Aram	Hutangkul	
Arbitrator	

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (The Insurance Premium Rating  Bureau) 

นายสุพนธ์ นากสุวรรณภา 
ผู้จัดการทั่วไป 

Mr.	Suphon	Narksuwanapar	
General	Manager	

นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ 
เลขาธิการ 

Ms.	Nittaya	Piriyathamwong	
Secretary	General	

นางสาวกัลยา จุกหอม 
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ 
Ms.	Kalaya	Joukhom	
Technical		Manager	

นางสมพร สุราช 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

Mrs.	Somporn		Surach	
Accounting	&	Financial	Manager	

นางสาวศุภิสรา พีขุนทด 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร 
Ms.	Supisara	Peekhuntod	

Assistant	Administration	Manager	

นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง 
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
Ms.	Wanlika		Boonthong	

Public	Relations	Department	Manager	

นายโยธิน ฉวาง 
อนุญาโตตุลาการ 

Mr.	Yothin	Chawang	
Arbitrator	

นายจุมพล ณ สงขลา 
อนุญาโตตุลาการ 

Mr.	Jumpol	Na	Songkhla	
Arbitrator	

นายไพฑูรย์ เนติโพธิ 
อนุญาโตตุลาการ 
Mr.	Paitoon	Netipoh	

Arbitrator	

นายศุภชัย ดิษฐวิบูลย์ 
เลขาธิการ 

Mr.	Supachai	Distaviboon	
Secretary	General		
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7 10 13 16 18 14 11 17 
12 9 15 20 21 22 8 19 

5 3 1 4 2 

 1. นายอานนท์  โอภาสพิมลธรรม  ประธาน  บจ.วิริยะประกันภัย  
	 	 Mr.	Arnon		Opaspimoltum			 Chairman		 The	Viriyah	Insurance	Co.,	Ltd.	
 2.    นายวิชัย  สันติมหกุลเลิศ  รองประธาน  บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ 
	 	 Mr.	Vichai		Santimahakullert		 Vice-Chairman		 Mitsui	Sumitomo	Insurance	Co.,	Ltd.	
 3.   นางฉันทนา  คฤหาสน์สุวรรณ  รองประธาน บมจ.เมืองไทยประกันภัย 
	 	 Mrs.	Chantana		Karuehardsuwan		 Vice-Chairman		 Muang	Thai	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 4.    นายอดิศร  ตันติอนันท์กุล      ที่ปรึกษา    
	 	 Mr.	Adisorn		Tantianankul		 Consultant		 	 – 

 5.    นายธงชัย  คุปติมิตร  ที่ปรึกษา  บมจ.อินทรประกันภัย  
	 	 Mr.	Thongchai		Kuptimitr		 Consultant		 Indara	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 6.    นายทิวากร  กาญจนกิจ  ที่ปรึกษา  บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย 
	 	 Mr.	Tivakorn		Kanjanakij		 Consultant		 The	Ayudhya	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 7.    นายสาธิต  ลิปตะสิริ  ที่ปรึกษา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
	 	 Mr.	Satit		Liptasiri		 Consultant		 Bangkok	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 8.   นางสาวพจมาน  เฟื่องอารมย์   กรรมการ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ 
	 	 Ms.	Pojaman		Fuangaromya		 Member		 Thai	Reinsurance	Public	Co.,	Ltd.	
 9.   นายไพรินทร์  ชัยเบญจพล  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
	 	 Mr.	Pairin		Chaibenjapol		 Member		 Bangkok	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 10.  นางนลินา  โพธารามิก  กรรมการ  บมจ.นวกิจประกันภัย 
	 	 Mrs.	Nalina		Bodharamik		 Member		 The	Navakij	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 11. นายประเสริฐ  ทีฆพุฒิ  กรรมการ  บจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย 
	 	 Mr.	Prasert		Teekaput		 Member		 Thai	Paiboon	Insurance	Co.,	Ltd.	
12.  นายสมศักดิ์  เต็มอุดมสมบูรณ์ กรรมการ บจ.ธนชาตประกันภัย 
       Mr. Somsak  Temudomsomboon Member Thanachart Insurance Co., Ltd. 
13.   นางสาวธัญญารัตน์  เอี่ยมโสภณา  กรรมการ  บมจ.บางกอกสหประกันภัย 
	 	 Ms.Tanyaratt		Iamsopana		 Member		 Bangkok	Union	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
14.   นายชาติชาย  วงษ์ดี  กรรมการ  บจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย 
	 	 Mr.	Chatchai		Wongdee		 Member		 Aioi	Bangkok	Insurance	Co.,	Ltd.	
15.   นายพนมศักดิ์  มงคลนิมิตร  กรรมการ  บมจ.เทเวศประกันภัย 
	 	 Mr.	Phanomsak		Mongkholnimit		 Member		 The	Deves	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
16.   นางชนวรรณ  สง่ามั่งคั่ง  กรรมการ   บจ.โอสถสภาประกันภัย  
	 	 Mrs.	Chanawan		Sa-ngarmangkang			 Member			 Osotspa	Insurance	Co.,	Ltd.		
 17.   นายทวีศักดิ์  อัญชลีนุกูล   กรรมการ   บจ.ธนชาตประกันภัย 
	 	 Mr.	Taweesak		Anchaleenukool		 Member			 Thanachart	Insurance	Co.,	Ltd.	
 18.   นางคนึงนิจ  สุจิตจร  ผู้ประสานงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
	 	 Mrs.	Kanungnij		Sujitjorn		 Coordinator		 Office	of	Insurance	Commission	
 19.   นางจอย  วงศ์สวัสดิวัฒนา  ผู้ประสานงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
	 	 Mrs.	Joy		Wongsawaddivattana		 Coordinator		 Office	of	Insurance	Commission	
 20.   นางศิริพร  สุโรจนกุล  เลขานุการ  สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Mrs.	Siriporn		Surotjanakul		 Secretary		 The	General	Insurance	Association	
 21. นางสาวจุฑาทิพย์  ลออเงิน  ผู้ช่วยเลขานุการ  สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Jutatip		Laorgern				 Assistant	Secretary		 The	General	Insurance	Association	
 22.   นางสาวรสริน  ตั้งสิริมรกต  ผู้ช่วยเลขานุการ  สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Rossarin		Tangsirimorakot				 Assistant	Secretary		 The	General	Insurance	Association	

ายนามคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
 (Property Insurance Committee) 
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 1. นายอรรณพ  พรธิติ ประธาน บจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 
	 	 Mr.	Arnop		Porndhiti	 Chairman		 MSIG	Insurance	(Thailand)	Co.,	Ltd.	
 2. นายพิศิษฐ์  เงาวิจิตร รองประธาน บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย 
	 	 Mr.	Phisit		Ngaowijit	 Vice-Chairman	 Mitsui	Sumitomo	Insurance	Co.,	Ltd.	Thailand	Branch	
  3. นายประวิทย์  มานะพงศ์ไพศาล รองประธาน บมจ.ทิพยประกันภัย 
	 	 Mr.	Prawit		Manapongpaisan	 Vice-Chairman	 The	Dhipaya	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 4. ศ.(พิเศษ)ประมวล จันทร์ชีวะ ที่ปรึกษา บจ.สำนักกฎหมายประมวลชัย 
	 	 Professor	Pramual	Chancheewa	 Consultant	 Pramuanchai	Law	Office		
 5. นายวิเทพ  จิระจงเจริญ  ที่ปรึกษา บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย 
	 	 Mr.	Vithep		Jirachongcharoen	 Consultant		 Mitsui	Sumitomo	Insurance	Co.,	Ltd.	Thailand	Branch	
  6. นายนิพันธ์  เสมสันทัด ที่ปรึกษา สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
	 	 Mr.	Niphan		Semsantad	 Consultant		 Thai	Insurance	Brokers	Association	
 7. นายอัศวิน  ปี่แก้ว กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ 
	 	 Mr.	Asawin		Peekaew	 Member	 Thai	Reinsurance	Public	Co.,	Ltd.	
  8. นายมงคล  ทองโต กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
	 	 Mr.	Mongkol		Tongto	 Member	 Bangkok	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 9. นายสมชาย  ศุภปิโยดมศิริ กรรมการ บมจ.ประกันคุ้มภัย 
	 	 Mr.	Somchai		Supapiyodomsiri	 Member	 Safety	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 10. นางพรศรี  บรรณกุลโรจน์ กรรมการ บจ.โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย 
	 	 Mrs.	Pornsri		Bunnagulrote	 Member	 Tokio	Marine	Sri	Muang	Insurance	Co.,	Ltd.	
 11. นางวนิดา  ชัยชัชวาล กรรมการ บมจ.นวกิจประกันภัย 
	 	 Mrs.	Wanida		Chaichatchawal	 Member	 The	Navakij	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 12. นางสาวรัชวรรณ  พานิช กรรมการ บมจ.ศรีอยุธยาประกันภัย 
	 	 Ms.	Ratchawan		Panit	 Member	 Ayudhya	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 13. นางสุวรรณา  สุขปลื้มถาวร กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันภัย 
	 	 Mrs.	Suwanna		Sukpluemthawon	 Member	 Muang	Thai	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 14. นายปิยวุฒิ  กิจเจริญ กรรมการ บจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 
  Mr.	Piyawuth		Kitchareon	 Member	 MSIG	Insurance	(Thailand)	Co.,	Ltd.	
 15. นางสาวรุ่งฟ้า  พิพัฒน์ศิริศักดิ์ กรรมการ  บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย 
	 	 Ms.	Roongfah		Pipatsirisak	 Member		 Mitsui	Sumitomo	Insurance	Co.,	Ltd.	Thailand	Branch	
 16. นายอดิศร  พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
	 	 Mr.	Adisorn		Pipatworapong	 Coordinator																						 Office	of	Insurance	Commission	
 17. นางสาววีนัส  ทองลมุล ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
	 	 Ms.	Venus		Thonglamun	 Coordinator		 Office	of	Insurance	Commission	
 18. นางสาวจุฑาทิพย์  ลออเงิน เลขานุการ สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Jutatip		Laorgern	 Secretary	 The	General	Insurance	Association	
  19. นางสาวจิรวรรณ  เฮงศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Jirawan		Hengsiri	 Assistant	Secretary	 The	General	Insurance	Association	
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ายนามคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
 (Marine Insurance and Logistics Committee) 
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 1. นายนพดล  สันติภากรณ์ ประธาน บจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย 
	 	 Mr.	Nopadol		Santipakorn	 Chairman	 Aioi	Bangkok	Insurance	Co.,	Ltd.	
 2. นายอานนท์  วังวสุ รองประธาน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
	 	 Mr.	Anon		Vangvasu	 Vice-Chairman	 Bangkok	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 3. นายศิริลักษณ์  เมืองศรี รองประธาน บจ.อาคเนย์ประกันภัย  
	 	 Mr.	Sirilak		Muangsri	 Vice-Chairman	 The	South	East	Insurance	Co.,	Ltd.	
 4. นายพิษณุวัฒก์  อ้วนสะอาด ที่ปรึกษา บจ.ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท 
	 	 Mr.	Pitsanuwat		Uansa-ard	 Consultant	 Thai	Insurers	Datanet	Co.,	Ltd.	
 5. นายอรัญ  ศรีว่องไทย ที่ปรึกษา บจ.มิตรแท้ประกันภัย 
	 	 Mr.	Aran		Sriwongthai	 Consultant		 Mittare	Insurance	Co.,	Ltd.	
 6. นายรังสรรค์  จูงวัฒนา ที่ปรึกษา บจ.มิตรแท้ประกันภัย 
	 	 Mr.	Rangsun		Choongwattana	 Consultant		 Mittare	Insurance	Co.,	Ltd.	
 7. นายสมพร  สืบถวิลกุล ที่ปรึกษา บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
	 	 Mr.	Somporn		Suebthawilkul	 Consultant	 Road	Accident	Victims	Protection	Co.,	Ltd.	
 8. นายชูชัย  วชิรบรรจง กรรมการ บมจ.ประกันคุ้มภัย 
	 	 Mr.	Chuchai		Vachirabanchong	 Member	 Safety	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 9. นายสุเทพ  ราชอุปนันท์ กรรมการ บจ.วิริยะประกันภัย 
	 	 Mr.	Suthep		Rachauppanan	 Member	 The	Viriyah	Insurance	Co.,	Ltd.	
 10. นายวัลลภ  จิตต์สนอง กรรมการ บจ.สหมงคลประกันภัย 
	 	 Mr.	Wallop		Jitsanong	 Member	 The	Union	Prospers	Insurance	Co.,	Ltd.	
 11. นายวาสิต  ล่ำซำ กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกันภัย 
	 	 Mr.	Wasit		Lamsam	 Member	 Muang	Thai	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 12. นายนุสนธิ  นิลวงศ์ กรรมการ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย 
	 	 Mr.	Nusonti		Nilwong	 Member	 Synmunkong	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 13. นายประวัติ  อัศวมงคลพันธุ์ กรรมการ บมจ.นวกิจประกันภัย 
	 	 Mr.	Pravat		Assawamongkolpun	 Member	 The	Navakij	Insurance	Public	Co.,Ltd.	
 14. นางสาวเพ็ญศรี  โภคามาศ กรรมการ บจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย 
	 	 Ms.	Pensri		Phokamas	 Member	 Aioi	Bangkok	Insurance	Co.,	Ltd.	
 15. นายสุรศักดิ์  ชูโต กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
	 	 Mr.	Surasak		Xuto	 Member	 Bangkok	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 16. นายสุวัฒน์  ระดมสุทธิกุล กรรมการ บจ.ธนชาตประกันภัย 
	 	 Mr.	Suwat		Radomsuttikul	 Member	 Thanachart	Insurance	Co.,	Ltd.	
 17. นายพิริยะ  กลับวิหค กรรมการ บมจ.นำสินประกันภัย 
	 	 Mr.	Piriya		Klabwihok	 Member	 Nam	Seng	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
18.  นายตนุภัทร  รัตนพูลชัย ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
	 	 Mr.	Tanupatar		Ratanapoolchai	 Coordinator	 Office	of	Insurance	Commission	
 19. นายอาภากร  ปานเลิศ ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
	 	 Mr.	Apakorn		Panlerd	 Coordinator	 Office	of	Insurance	Commission	
 20. นางสาวกัลยา  จุกหอม เลขานุการ สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Kalaya		Joukhom		 Secretary	 The	General	Insurance	Association	
 21. นางสาวพชรมน  พิริยะสกุลยิ่ง ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Phacharamon		Phiriyasakulying	 Assistant	Secretary	 The	General	Insurance	Association	
 22. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณทวี ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Orawan		Suwantawe	 Assistant	Secretary	 The	General	Insurance	Association	

ายนามคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
 (Motor Insurance Committee) 
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 1. นายประวิทย์  ทองธนากุล ประธาน  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ 
	 	 Mr.	Prawit		Thongtanakul		 Chairman		 Thai	Reinsurance	Public	Co.,	Ltd.	
 2. นางวันทนา  อยู่วิทยา  รองประธาน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
	 	 Mrs.	Vantana		Yoovithaya		 Vice-Chairman		 Bangkok	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 3. นายบุญยงค์  ว่องศรี  รองประธาน  บมจ.เทเวศประกันภัย 
	 	 Mr.	Boonyong		Vongsri		 Vice-Chairman		 The	Deves	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 4. นายถนัด  จีรชัยไพศาล  ที่ปรึกษา  บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย 
	 	 Mr.	Thanad		Jeerachaipaisarn		 Consultant		 The	Siam	Commercial	Samaggi	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 5.  นางสาวสุมาลี  ศักยพันธ์  กรรมการ  บมจ.นวกิจประกันภัย 
	 	 Ms.	Sumalee		Sakayaphun		 Member	 	The	Navakij	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 6. นางวิไล  ปรีชาภรณ์ กรรมการ  บจ.วิริยะประกันภัย 
	 	 Mrs.	Wilai		Prechaporn		 Member		 The	Viriyah	Insurance	Co.,	Ltd.	
 7. นางจีราพร  จงสกุล  กรรมการ บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ 
	 	 Mrs.	Jeeraporn		Chongsakul	 Member	 Mitsui	Sumitomo	Insurance	Co.,	Ltd.	
 8.  นายณัฐวุฒิ  งานภิญโญ  กรรมการ  บมจ.ฟอลคอนประกันภัย 
	 	 Mr.	Nattawut		Nganpinyo		 Member		 The	Falcon	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 9. นายพนัส  สุขเจริญ  กรรมการ  บจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 
	 	 Mr.	Panus		Sukcharoen		 Member		 MSIG	Insurance	(Thailand)	Co.,	Ltd.	
 10. นางสาวจิรายุ  วราภรณ์  กรรมการ  บจ.สยามซิตี้ประกันภัย 
	 	 Ms.	Jirayu		Varaporn		 Member		 Siam	City	Insurance	Co.,	Ltd.	
 11. นางสาวเต็มเดือน  เกสะวัฒนะ  กรรมการ  บจ.ธนชาตประกันภัย 
	 	 Ms.	Temdeun		Kesawattana		 Member		 Thanachart	Insurance	Co.,	Ltd.	
 12.  นางสาวกมนทรรศน์  สุนทรศารทูล  กรรมการ  บจ.บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) 
	 	 Ms.	Kamonthat		Soonthornsarathool		 Member	 	Bupa	Health	Insurance	Co.,	Ltd.	
 13. นายเกรียงศักดิ์  มั่นศรี กรรมการ บจ.บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) 
	 	 Mr.	kriengsak		Munsri	 Member	 Bupa	Health	Insurance	Co.,Ltd.	
14.  นายอิศรศักดิ์  เทศรัตนวงศ์  กรรมการ  บ.นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์ 
	 	 Mr.	Isorasak		Thesratanavong		 Member		 New	Hampshire	Insurance	Company.	
 15.  นายสุระชาติ  คงสวัสดิ์วรกุล  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
	 	 Mr.	Surachart		Kongsawatworakul		 Member		 Bangkok	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 16.  นางสาวกาญจนา  แสมขาว  ผู้ประสานงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
	 	 Ms.	Kanjana		Samekhao		 Coordinator		 Office	of	Insurance	Commission	
 17.  นางสาวดาเนตร  วันทนีย์  ผู้ประสานงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
	 	 Ms.	Danaed		Wantanee	 Coordinator		 Office	of	Insurance	Commission	
 18. นางสาวภัทรพร  น้ำเงิน  เลขานุการ  สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Phattharaphon		Namngoen		 Secretary		 The	General	Insurance	Association	
 19.  นางสาวปัทมาพร  ชาติสันติกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ  สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Pattamaporn		Chatsantikul		 Assistant	Secretary		 The	General	Insurance	Association	
 20. นางสาวภคมน  โมสิกะ ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Phakamon		Mosika	 Assistant	Secretary	 The	General	Insurance	Association	

ายนามคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอุบัติเหตุและสุขภาพ
 (Miscellaneous, Accident and Health Insurance Committee) 

ร
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 1. นายชูชัย  วชิรบรรจง  ประธาน  บมจ.ประกันคุ้มภัย 
	 	 Mr.	Chuchai		Vachirabanchong		 Chairman		 Safety	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 2. นางกรีทิพย์  มงคลชัยอรัญญา  รองประธาน  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ 
	 	 Mrs.	Kreetip		Mongkolnchaiarunya		 Vice-Chairman		 Thai	Reinsurance	Public	Co.,	Ltd.	
 3. นายอรัญ  ศรีว่องไทย  รองประธาน  บจ.มิตรแท้ประกันภัย 
	 	 Mr.	Aran		Sriwongthai		 Vice-Chairman		 Mittare	Insurance	Co.,	Ltd.	
 4.  นายกี่เดช  อนันต์ศิริประภา  ที่ปรึกษา  บมจ.แอกซ่า ประกันภัย 
	 	 Mr.	Kheedhej		Anansiriprapha		 Consultant	 AXA	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 5. นายธโนดม  โลกาพัฒนา  ที่ปรึกษา  บมจ.เมืองไทยประกันภัย 
	 	 Mr.	Thanodom		Lokaphadhana		 Consultant		 Muang	Thai	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 6. นางวรรณี  คงภักดีพงษ์  ที่ปรึกษา  สมาคมนายหน้าประกันภัย 
	 	 Mrs.	Vannee		Kongpakdeepong		 Consultant		 Thai	Insurance	Brokers	Association	
 7. นางสาวทิพวรรณ  ภาคพิเศษ  กรรมการ  บมจ.เมืองไทยประกันภัย  
	 	 Ms.	Tippawan		Pakpises		 Member		 Muang	Thai	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 8. นางสาวกานดา  วัฒนายิ่งสมสุข  กรรมการ  บจ.วิริยะประกันภัย 
	 	 Ms.	Kanda		Wattanayingsomsuk		 Member		 The	Viriyah	Insurance	Co.,	Ltd.	
 9.  นายสันติ  เอี่ยมวุฒิปรีชา  กรรมการ  บมจ.เทเวศประกันภัย 
	 	 Mr.	Santi		Iamvuthipreecha		 Member		 The	Deves	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 10. ดร.บุญส่ง  เสริมศรีสุวรรณ  กรรมการ  บจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย 
	 	 Dr.	Boonsong		Sermsrisuwan		 Member		 LMG	Insurance	Co.,	Ltd.	
 11.  นายประสิทธิ์ชัย  สุนทราภิรมย์  กรรมการ  บจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 
	 	 Mr.	Prasitchai		Soontrapirom		 Member		 Krungthai	Panich	Insurance	Co.,	Ltd.	
 12.  นายสุชาติ  สุธยานนท์  กรรมการ  บจ.โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย 
	 	 Mr.	Suchat		Suthayanan		 Member		 Tokio	Marine	Sri	Muang	Insurance	Ltd.	
 13.  นางดวงดาว  วิจักขณ์จารุ  กรรมการ  บจ.ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) 
	 	 Mrs.	Duangdaow		Vichakacharu		 Member		 IAG	Insurance	(Thailand)	Ltd.	
 14.  ดร. โชติมา  พัวศิริ  กรรมการ  บมจ.นำสินประกันภัย 
	 	 Dr.	Chotima		Puasiri		 Member		 Nam	Seng	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 15. นายศุภกิจ  จิตร์เพิ่มพูนผล  กรรมการ  บมจ.ทิพยประกันภัย 
	 	 Mr.	Supakit		Chitphoemphoonphon		 Member		 The	Dhipaya	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 16. นายปฏิญญา  ประภาพรวรกุล  กรรมการ  บ.นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันซ์ 
	 	 Mr.	Patinya		Prapapornvorakul		 Member		 New	Hampshire	Insurance	Company	
 17. นางสาวจันทร์จิรา  มูลเมือง  กรรมการ  บจ.วิริยะประกันภัย 
	 	 Ms.	Janjira		Moonmuang		 Member		 The	Viriyah	Insurance	Co.,	Ltd.	
 18. นายสุรินทร์  ตนะศุภผล  ผู้ประสานงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
	 	 Mr.	Surin		Tanasupapol		 Coordinator		 Office	of	Insurance	Commission	
 19. นายจรัญ  สอนสวัสดิ์  ผู้ประสานงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
	 	 Mr.	Jarun		Sornsawat		 Coordinator		 Office	of	Insurance	Commission	
 20. นางสาวปรียาพรรณ  ศรีชาย  เลขานุการ  สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Preeyaphan		Srichay		 Secretary		 The	General	Insurance	Association	
 21.  นางสาวปิยะพร  คำตาเพชร  เลขานุการ สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Piyaporn	Kamtapetch		 Secretary		 The	General	Insurance	Association	
 22. นางสาวรสริน  ตั้งสิริมรกต  ผู้ช่วยเลขานุการ  สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Rossarin		Tangsirimorakot		 Assistant	Secretary	 The	General	Insurance	Association	
 23. นางสาวนวลปรางค์  เขตสินชัย ผู้ช่วยเลขานุการ  สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Nualprang		Katesinchai		 Assistant	Secretary		 The	General	Insurance	Association	

ายนามคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์
 (Development and Public Relations Committee) 

รร
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 1.   เอี่ยมโอภาส  ประธาน  บจ.อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย 

	 	 Mr.	Pakit		Iamopas		 Chairman		 Allianz	C.P.	General	Insurance	Co.,	Ltd.	

 2. นายกรกฤต  คำเรืองฤทธิ์  รองประธาน  บจ.โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย 

	 	 Mr.	Korakrit		Khumruangrit		 Vice-Chairman		 Tokio	Marine	Sri	Muang	Insurance	Co.,	Ltd.	

 3. นางปราณี  ภาษีผล  ที่ปรึกษาสมาคมฯ สมาคมประกันวินาศภัย 

	 	 Mrs.	Pranee		Phasipol		 Consultant		 The	General	Insurance	Association	

 4. นายประยุทธ  ชาตรูปะมัย  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

	 	 Mr.	Prayudh		Jatarupamaya		 Member		 Bangkok	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	

 5. นางสาวธิรนันท์  ชุนสอาด  กรรมการ  บมจ.นวกิจประกันภัย 

	 	 Ms.	Thiranant		Chunsard		 Member		 The	Navakij	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	

 6. นางปุณฑริกา  ใบเงิน  กรรมการ  บมจ.เมืองไทยประกันภัย 

	 	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member	 Muang	Thai	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	

 7. นางสาวบุญจุฑา  พัฒนกิจจารักษ์  กรรมการ  บจ.วิริยะประกันภัย 

	 	 Ms.	Boonchuta		Pattanakijarak		 Member		 The	Viriyah	Insurance	Co.,	Ltd.	

 8.  นางสาวอมรทิพย์  จันทร์ศรีชวาลา  กรรมการ  บจ.มิตรแท้ประกันภัย  

	 	 Ms.	Amorntip		Chansrichawla		 Member		 Mittare	Insurance	Co.,	Ltd.	

 9. นางอำไพ  บำรุงศักดิ์ศิลป์  กรรมการ  บจ.อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย 

	 	 Mrs.	Ampai		Bumrangsaksilp		 Member		 Allianz	C.P.	General	Insurance	Co.,	Ltd.	

 10.  นางนุชนาถ  ปัณฑวังกูร  กรรมการ  บจ.วิริยะประกันภัย  

	 	 Mrs.	Nujchanart		Panthawangkun		 Member		 The	Viriyah	Insurance	Co.,	Ltd.	

 11. นางสาวฟ้า  มหะนาวานนท์  กรรมการ บจ.เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันส์ 

	 	 Ms.	Fah		Mahanavanont		 Member		 ACE	INA	Overseas	Insurance	Co.,	Ltd.	

 12. นางสาวษมาภรณ์  แซ่เจีย  กรรมการ  บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 

	 	 Ms.	Samaporn		Seachia		 Member		 Thai	Setakij	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	

13.  นางสาวกัลยา  จุกหอม  ผจก. ฝ่ายวิชาการ  สมาคมประกันวินาศภัย  

	 	 Ms.	Kalaya		Joukhom		 Technical	Manager	 The	General	Insurance	Association	

14.  นางสาวพชรมน  พิริยะสกุลยิ่ง  เลขานุการ  สมาคมประกันวินาศภัย  

	 	 Ms.	Phacharamon		Phiriyasakulying		 Secretary		 The	General	Insurance	Association	

 15. นางสาวสุภาสินี  จันทวี  ผู้ช่วยเลขานุการ  สมาคมประกันวินาศภัย 

	 	 Ms.	Supasinee	Juntawee		 Assistant	Secretary		 The	General	Insurance	Association	
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ายนามคณะกรรมการการบัญชี-การเงินและการลงทุน
 (Account, Finance and Investment Committee) 

ร
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 1. นายพุทธิพงษ์  ด่านบุญสุต  ประธาน  บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 
	 	 Mr.	Puttipong		Danboonsute	 Chairman		 Thai	Setakij	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 2. นางสาวสมศรี  ตั้งสีฟ้า รองประธาน บมจ.เมืองไทยประกันภัย  
	 	 Ms.	Somsri		Tangsifah		 Vice-Chairman	 Muang	Thai	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 3. ดร. สมนึก  สงวนสิน รองประธาน บจ.สินทรัพย์ประกันภัย 
	 	 Dr.	Somneuk		Sanguansin	 Vice-Chairman	 Assets	Insurance	Co.,	Ltd.	
 4. นายนพดล  สันติภากรณ์  ที่ปรึกษา  บจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย 
	 	 Mr.	Nopadol		Santipakorn		 Consultant		 Aioi	Bangkok	Insurance	Co.,	Ltd.	
 5. นายอรัญ  ศรีว่องไทย  ที่ปรึกษา  บจ.มิตรแท้ประกันภัย 
	 	 Mr.	Aran		Sriwongthai		 Consultant		 Mittare	Insurance	Co.,	Ltd.	
 6. นายหลักชัย  สุทธิชูจิต ที่ปรึกษา บจ.โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย 
	 	 Mr.	Lhukchai		Suttichujit	 Consultant	 Tokio	Marine	Sri	Muang	Insurance	Co.,	Ltd.	
 7. นายวิเชฐ  ตันติวานิช  ที่ปรึกษา  สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
	 	 Mr.	Vichate		Tantiwanich		 Consultant		 Creative	Entrepreneurship	Development	Institute		Bangkok	University	
 8. นายพรชัย  วิวัฒน์ภัทรกุล  ที่ปรึกษา  ธนาคารยูโอบี จำกัด 
	 	 Mr.	Pornchai		Wiwatpattarakul	 Consultant		 United	Overseas	Bank	
 9. นายไพบูลย์  สุตันติวรคุณ  ที่ปรึกษา  บริษัท พีบีเอส ลอว์ จำกัด 
	 	 Mr.	Paiboon		Sutuntivorakoon	 Consultant		 PBS	Law	Limited	
 10.  นายวิเชียร  โมลีวรรณ  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
	 	 Mr.	Vichien		Moleewon		 Member		 Bangkok	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 11.  นายวัลลภ  กันฉาย  กรรมการ  บมจ.นวกิจประกันภัย 
	 	 Mr.	Vanlop		Kanchai			 Member		 The	Navakij	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 12.  ว่าที่เรือตรีอติชาต  โพธิเกษม  กรรมการ  บมจ.ทิพยประกันภัย 
	 	 Mr.	Atichat		Pothigasem		 Member		 The	Dhipaya	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 13.  นายอภิชาต  อุดมวรชาติ  กรรมการ  บจ.วิริยะประกันภัย 
	 	 Mr.	Apichat		Udomvorchat		 Member		 The	Viriyah	Insurance	Co.,	Ltd.	
 14.  นางสาวบังอร  จิระวรสุข  กรรมการ  บจ.ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) 
	 	 Ms.	Bang-orn		Jiravorasuk		 Member	 	IAG	Insurance	(Thailand)	Ltd.	
 15. นายบัลลังก์  แก้วปานกัน  กรรมการ  บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 
	 	 Mr.	Bunlung		Kaewpankan		 Member		 Thai	Setakij	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 16. นางสาวบุศรา  ตันติเจริญ  กรรมการ  บจ.ธนชาตประกันภัย 
	 	 Ms.	Busara		Tonticharoen		 Member		 Thanachart	Insurance	Co.,Ltd.	
 17. นางสาวจำรัก  จันจินดา  กรรมการ  บจ.โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย 
	 	 Ms.	Jamrak		Janjinda		 Member		 Tokio	Marine	Sri	Muang	Insurance	Co.,	Ltd.	
 18.  นายอิศรา  ชูวิศิษฐ์  กรรมการ  บมจ.ทิพยประกันภัย 
	 	 Mr.	Issra		Choovisit		 Member		 Dhipaya	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	
 19. นายอำนาจ  วงศ์พินิจวโรดม  ผู้ประสานงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
	 	 Mr.	Amnart		Wongpinitwarodom		 Coordinator		 Office	of	Insurance	Commission	
 20.  นางสาววสุมดี  วสีนนท์  ผู้ประสานงาน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
	 	 Ms.	Vasumadi		Vasinondha		 Coordinator		 Office	of	Insurance	Commission	
21.  นายสมประโชค  ปิยะตานนท์ ผู้ประสานงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
	 	 Mr.	Somprachoke		Piyatanon	 Coordinator	 Office	of	Insurance	Commission	
 22. นางสาวกัลยา  จุกหอม เลขานุการ สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Kalaya		Joukhom		 Secretary	 The	General	Insurance	Association	
23.  นางสาวภคมน  โมสิกะ ผู้ช่วยเลขานุการ  สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Phakamon		Mosika	 Assistant	Secratary			 The	General	Insurance	Association	
 24. นางสาวจิรวรรณ  เฮงศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมประกันวินาศภัย 
	 	 Ms.	Jirawan		Hengsiri	 Assistant	Secretary	 The	General	Insurance	Association	
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ายนามคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
 (Legal and Compliance Committee) 
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 1.  นายวัย  วรรธนะกุล    
	 	 Mr.	Vai	Vathanakul	
  พ.ศ. 2510-2511    
	 	 ค.ศ.	1967-1968	

 2.  นายฉลอง  โปษยานนท์   
	 	 Mr.	Chalong	Posayanont	
  พ.ศ. 2511-2512, 2512-2513 
	 	 ค.ศ.	1968-1969,	1969-1970	

 3.  นายเซ็งจือ  ลือประเสริฐ  
	 	 Mr.	Chengchue	Lueprasert	
  พ.ศ. 2513-2514, 2514-2515 
	 	 ค.ศ.	1970-1971,	1971-1972								

 4. นายวิรัช  ณ  สงขลา  
	 	 Mr.	Wiraj	Na	Songkhla	 	
  พ.ศ. 2515-2516, 2516-2517 
	 	 ค.ศ.	1972-1973,	1973-1974	

 5.  นายสุจินต์  หวั่งหลี  
	 	 Mr.	Suchin	Wanglee	
  พ.ศ. 2517-2518, 2518-2519 
	 	 ค.ศ.	1974-1975,	1975-1976	 	 	 	

 6. นายยุตติ  ล่ำซำ    
	 	 Mr.	Yutti		Lamsam	
  พ.ศ. 2519-2520 
	 	 ค.ศ.	1976-1977	

 7.  นายชลอ  ทองสุพรรณ 
	 	 Mr.	Chalor	Thongsuphan	
  พ.ศ. 2520-2521, 2521-2522 
	 	 ค.ศ.	1977-1978,	1978-1979	 	 	

 8.  นายเมธ  ศตวุฒิ       
	 	 Mr.	Meth	Satavudhi	
  พ.ศ. 2522-2523, 2523-2524 
	 	 ค.ศ.	1979-1980,	1980-1981	

 9.  นายพิชัย  จุฬาโรจน์มนตรี  
	 	 Mr.	Pichai	Chularojmontri	
  พ.ศ. 2524-2525, 2525-2526 
	 	 ค.ศ.	1981-1982,	1982-1983	 	 	

  10.  นายเฉลิมศักดิ์  สุขะวิริยะ 
	 	 Mr.	Chalermsakdi	Sukaviriya	
  พ.ศ. 2526-2527   
	 	 ค.ศ.	1983-1984	

 11.  นายชัย  โสภณพนิช  
	 	 Mr.	Chai	Sophonpanich	 	
  พ.ศ. 2527-2528, 2528-2529 
	 	 ค.ศ.	1984-1985,	1985-1986	 	 	

 12.  นายยืนยง  โศภิษฐ์พงศธร 
	 	 Mr.	Yuenyong	Sopitpongsatorn	
  พ.ศ. 2529-2530  
	 	 ค.ศ.	1986-1987	

 13.  นางสาวมาลินี  เลี่ยวไพรัตน์  
	 	 Ms.	Malinee	Leopairat	
  พ.ศ. 2530-2531, 2531-2532 
	 	 ค.ศ.	1987-1988,	1988-1989	 	 	

 14.  นายชัย  โสภณพนิช       
	 	 Mr.	Chai	Sophonpanich	 	
  พ.ศ. 2532-2533, 2533-2534 
	 	 ค.ศ.	1989-1990,	1990-1991	

 15.  นายพันธ์ุเสน่ห์  พันธุพงศ์    
	 	 Mr.	Pansneh	Pantupongse	
  พ.ศ. 2534-2535, 2535-2536 
	 	 ค.ศ.	1991-1992,	1992-1993	 	 	

 16.  นายประสาน  นิลมานัตต์   
	 	 Mr.	Prasan		Nilmanat	
  พ.ศ. 2536-2538   
	 	 ค.ศ.	1993-1995	

 17.  นายศราวุธ  ภาสุวณิชยพงศ์  
	 	 Mr.	Saravoot		Phasuvanichphongse	
   พ.ศ. 2538-2540 
	 	 ค.ศ.	1995-1997	

 18.  นายชัย  โสภณพนิช  
	 	 Mr.	Chai	Sophonpanich	
  พ.ศ. 2540-2542, 2542-2544 
	 	 ค.ศ.	1997-1999,	1999-2001	

 19.  นายสุจินต์  หวั่งหลี      
	 	 Mr.	Suchin	Wanglee	
  พ.ศ. 2544-2546, 2546-2548 
	 	 ค.ศ.	2001-2003,	2003-2005	

 20.  นายชัย  โสภณพนิช     
	 	 Mr.	Chai	Sophonpanich	
  พ.ศ. 2548-2550  
	 	 ค.ศ.	2005-2007	

 21.  นายสุจินต์  หวั่งหลี    
	 	 Mr.	Suchin	Wanglee	
   พ.ศ. 2550-2552  
	 	 ค.ศ.	2007-2009	

 22.  นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล   
	 	 Mr.	Jiraphant	Asvatanakul	
  พ.ศ. 2552-2554    
	 	 ค.ศ.	2009-2011	

ายนามนายกสมาคมประกันวินาศภัยตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
 (Presidents of The General Insurance Association) 

ร
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	 จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย	ปี	 2553	มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ	 ร้อยละ	5.0–7.5	ส่งผลให้ผลิตภัณฑ	์ 

มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	อยู่ประมาณร้อยละ	8	โดยการบริโภคของทุกภาคส่วนภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น	โดยเฉพาะใน

ส่วนของภาครัฐ	 ที ่ออกมาส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจ	 และภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง	 ถึงแม้ว่าในช่วงต้นจะมี	 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ		

 

	 ธุรกิจประกันวินาศภัยปี	 2553	 ในรอบ	11	 เดือนแรกสามารถขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการประกันภัยทาง	 

ทะเลและขนส่งอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าทุกๆ	ปีที่ผ่านมา	จากสถิติเดิมที่ขยายตัวลดลง	ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงทิศทาง	 

ที่ดีที่ผู้ส่งออกและนำเข้าหันมาทำประกันภัยภายในประเทศเพิ่มขึ้น	แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจประกันภัยรถยนต์ก็ยังเป็นธุรกิจหลัก	 

ของบริษัทประกันวินาศภัย	 เนื่องจากมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ	 59.50	ทั้งนี้	 โดยรวมธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเจริญเติบที	่ 

น่าสนใจโดยมีเบี้ยประกันวินาศภัยปี	 2553	 (มกราคม	–	พฤศจิกายน	2553)	จำนวน	111,589,817	บาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2552	 

ร้อยละ	12.62	

   

ตารางเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ประจำเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2553 

 

ประเภท 2552 
เบี้ยประกันภัย (พันบาท) 

อัตราการขยายตัว 
ม.ค.- พ.ย. 2552 ม.ค.- พ.ย. 2553 

อัคคีภัย 7,786,556 7,216,396 7,249,389 00.46 

ทะเลและขนส่ง 3,633,181 3,303,518 3,947,023 19.48 

รถยนต์	  65,425,099 58,605,418 66,622,406 13.68 

เบ็ดเตล็ด 33,000,593 29,962,492 33,771,000 12.71 

รวม 109,845,428 99,087,823 111,589,817 12.62 

ที่มา:		สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

 

	 ค่าสินไหมทดแทนใน	 11	 เดือนแรกของปี	 2553	 มีค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นทั้งสิ้น	 50,727.18	 ล้านบาท	 อัตราค่า	 

สินไหมทดแทน	(Loss	Ratio)	ใน	11	เดือนแรก	54.04	เพิ่มขึ้นจากปี	2552	ในระยะเวลาเดียวกัน	ซึ่งมีอัตราค่าสินไหมทดแทน		 

(Loss	Ratio)	 51.84%	 รายละเอียดอัตราค่าสินไหมทดแทนใน	 11	 เดือนแรกของปี	 2553	แบ่งตามประเภทการรับประกันภัย	 

มีดังนี้	

ายงานธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2553 ร 
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17 รายงานประจำปี 2553 

ตารางอัตราค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย (มกราคม – พฤศจิกายน 2553) 
(หน่วย:	ล้านบาท)	

ประเภท 

การรับประกันภัย 

เบี้ยประกันภัย 

รับโดยตรง 

ค่าสินไหม 

ทดแทน 

Loss Ratio 

ปี 2553 

11 เดือนแรก (%) 

Loss Ratio 

ปี 2552 

11 เดือนแรก (%) 

อัคคีภัย 7,249.39 955.15 19.54 19.39 

ภัยทางทะเลและขนส่ง 3,947.02  1,010.57 27.56 27.40 

ตัวเรือ	  			358.04	 180.15 34.72 70.42 

สินค้า	 3,588.98 830.42 27.24 25.28 

รถ 66,622.41 35,822.55 58.23 56.85 

ภาคบังคับ 10,110.01 4,300.80 49.41 40.42 

ภาคสมัครใจ 56,512.39 31,521.75 59.96 60.23 

เบ็ดเตล็ด 33,771.00 12,938.91 53.07 46.49 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล 11,346.79 3,717.58 44.28 42.25	 

การประกันสุขภาพ 3,843.76 1,989.43 57.48 62.86 

อื่น	ๆ 18,580.45 7,231.91 61.35 43.00 

รวม 111,589.82   50,167.64   54.04  51.84 

ที่มา:	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย		

 

	 ในปี	 2553	 การแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัยยังเป็นไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง	มีการขยายช่องทางการตลาด	 

หลายรูปแบบ	ทั้งการขายตรง	 การขายผ่านทางโทรศัพท	์ การให้บริการผ่านร้านสะดวกซื้อ	 หรือจุดบริการทางการเงิน	 การ	 

โฆษณา	ประชาสัมพันธ์	และมีการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ	หลายรูปแบบเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกระดับ	ส่งผล	 

ให้เบี้ยประกันภัยของทุกประเภทมีการเจริญเติบโตในระดับที่น่าพอใจ	 รวมทั้งอัตราค่าสินไหมทดแทนก็ไม่ได้สูงขึ้นมากนัก		 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบภัยพิบัติน้ำท่วมก็ตาม	

 

	 สำหรับปี	 2554	 คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี	 2554	 มีศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ	 4.0–5.0	 แม้สถานการณ	์ 

เศรษฐกิจเริ่มมีทิศทางดีขึ้นกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้	 แต่ประเด็นปัญหาที่รัฐบาลต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไป	 โดย

ปัญหาที่สำคัญ	อาทิ	เสถียรภาพการเติบโตของเศรษฐกิจโลก	แม้สหรัฐฯ	จะมีภาพที่ชี้ชัดขึ้นว่าการฟื้นตัวยังคงดำเนินต่อไป	แต่

จังหวะการฟื้นตัวยังไม่รวดเร็วเพียงพอที่จะลดอัตราการว่างงานลงอย่างมีนัยสำคัญ	นอกจากนี	้ แรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจกดดัน

ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย	 นโยบาย	 รวมถึงเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศก็เป็น

ตัวแปรสำคัญที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐและความเชื่อมั่นของภาคเอกชน		
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	 ในส่วนของธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นแม้ว่าจะยังต้องเผชิญกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจบ้าง	แต่จากสัญญาณการฟื้นตัว	 

ของเศรษฐกิจทำให้ธุรกิจหลายๆ	แขนงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ	 โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาครัฐในด้านการลงทุน	 

ภายใต้โครงการประชาวิวัฒน์	 ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง	 คาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัย	 

จะเติบโตประมาณร้อยละ	 8–10	ทั้งนี้	 เนื่องจากยอดจำหน่ายรถยนต	์ การจ้างงาน	การส่งออกและนำเข้า	 การท่องเที่ยว	และ	 

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

 

 

ตารางแสดงการคาดการณ์เบี้ยประกันวินาศภัย ปี 2554   
																														(หน่วย:	ล้านบาท)	

ประเภทการประกันภัย 
2553f 2554f 

กรณีต่ำ กรณีสูง 

อัคคีภัย เบี้ยประกันภัย 8,014 8,049 8,313 

 การเปลี่ยนแปลง(%) 2.9 3.4 3.4 

ภัยทางทะเลและขนส่ง เบี้ยประกันภัย 4,553 4,626 4,841 

 การเปลี่ยนแปลง(%) 25.3 27.3 6.1 

ภัยรถยนต์ เบี้ยประกันภัย 75,472 76,726 80,845 

 การเปลี่ยนแปลง(%) 15.4 17.3 6.7 

ภัยเบ็ดเตล็ด เบี้ยประกันภัย 38,123 38,307 41,968 

 การเปลี่ยนแปลง(%) 14.9 15.4 9.8 

รวม เบี้ยประกันภัย 126,162 127,708 135,967 

 การเปลี่ยนแปลง(%) 14.7 16.1 7.4 

ที่มา:	สำนักวิจัย	บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำกัด	(มหาชน)	

 

ส 
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ถิติที่น่าสนใจ 
 (Statistical Highlights) 

ส 

หน่วย:	ล้านบาท	(Million	Baht)	

หมายเหตุ  (Remark):          
	 1.	 แหลง่ที่มา:	สำนกังานคณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั	ณ	30/11/2553	(Source:	Office	of	Insurance		 
	 	 Commission	as	at	30/11/2010)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 2.	 เบี้ยรับโดยตรง	(DP)	=	เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง	(Direct	Premium)										
	 3.		 อัตราเพิ่ม	(ลด)	(G)	=	อัตราเบี้ยประกันภัยที่เพิ่ม	(ลด)	จากปีก่อน	(Growth	Rate)										
	 4.		 เบี้ยฯ	ถือเป็นรายได้	(GEP)	=	เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้รวม	(Gross	Earned	Premium)										
	 5.		 อัตราค่าสินไหมทดแทน	(L/R)	=	ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้	(Loss	Ratio	=	Incurred	Loss/	Earned		 
	 	 Premium)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 ลำดับที่ ประเภทการรับประกันภัย 2550 2551 2552	 2552	 2553	

	 No.	 Classes	of	Business	 (2007)	 (2008)	 (2009)	 (2009)	 (2010)	

	 	 	 	 	 	 Jan-Nov	 Jan-Nov	

 1 อัคคีภัย (Fire)	 เบี้ยรับโดยตรง	(DP)	 7,098	 7,502	 7,787	 7,216	 7,249	

	 	 	 อัตราเพิ่ม	(ลด)	(G)	 (1.1%)	 5.7%	 3.8%		 4.8%	 0.5%		

	 	 	 เบี้ยฯ	ถือเป็นรายได้	(GEP)	 5,293	 5,234	 5,547	 5,082	 5,241	

	 	 	 อัตราค่าสินไหมทดแทน	(L/R)	 25.2%	 14.4%	 18.6%	 19.4%	 19.5%	

 2 ทะเล (Marine)	 เบี้ยรับโดยตรง	(DP)	 3,824	 4,196	 3,633	 3,304	 3,947	

	 	 	 อัตราเพิ่ม	(ลด)	(G)	 (1.2)%	 9.7%	 (13.4%)	 (15.1%)		 19.5%	

	 	 	 เบี้ยฯ	ถือเป็นรายได้	(GEP)	 2,319	 2,579	 2,082	 1,892	 2,149	

	 	 	 อัตราค่าสินไหมทดแทน	(L/R)	 26.9%	 23.2%	 26.6%	 27.4%	 27.6%	

 3 รถยนต์ (Motor)	 เบี้ยรับโดยตรง	(DP)	 61,408	 64,132	 65,425	 58,605	 66,622	

	 	 	 อัตราเพิ่ม	(ลด)	(G)	 8.2%		 4.5%		 2.0%		 1.3%		 13.7%		

	 	 	 เบี้ยฯ	ถือเป็นรายได้	(GEP)	 56,149	 59,651	 60,461	 55,323	 60,072	

	 	 	 อัตราค่าสินไหมทดแทน	(L/R)	 60.0%	 56.3%	 57.0%	 56.9%	 58.2%	

	 	 	3.1	 ภาคบังคับ	 เบี้ยรับโดยตรง	(DP)	 11,124	 10,735	 10,928	 9,906	 10,110	

         (Compulsory)	 อัตราเพิ่ม	(ลด)	(G)	 5.7%		 (4.4%)		 1.8%	 2.2%	 2.1%		

	 	 	 	 เบี้ยฯ	ถือเป็นรายได้	(GEP)	 10,497	 10,430	 10,335	 9,439	 9,861	

	 	 	 	 อัตราค่าสินไหมทดแทน	(L/R)	 46.6%	 40.6%	 40.6%	 40.4%	 49.4%	

	 	 3.2		 สมัครใจ	 เบี้ยรับโดยตรง	(DP)	 50,284	 53,398	 54,497	 48,699	 56,512	

         (Voluntary)	 อัตราเพิ่ม	(ลด)	(G)	 8.8%		 6.5%		 2.1%		 1.2%		 16.0%		

	 	 	 	 เบี้ยฯ	ถือเป็นรายได้	(GEP)	 45,652	 49,222	 50,126	 45,884	 50,211	

	 	 	 	 อัตราค่าสินไหมทดแทน	(L/R)	 63.1%	 59.7%	 60.4%	 60.2%	 60.0%	

 4 เบ็ดเตล็ด	 เบี้ยรับโดยตรง	(DP)	 28,486	 30,408	 33,001	 29,962	 33,771	

  (Miscellaneous)	 อัตราเพิ่ม	(ลด)	(G)	 4.4%		 6.7%		 8.5%		 11.5%		 12.7%		

	 	 	 เบี้ยฯ	ถือเป็นรายได้	(GEP)	 10,695	 12,065	 13,597	 12,365	 14,475	

	 	 	 อัตราค่าสินไหมทดแทน	(L/R)	 46.6%	 47.6%	 45.4%	 46.5%		 53.1%	

 5 รวมทั้งสิ้น (Total)	 เบี้ยรับโดยตรง	(DP)	 100,816	 106,239	 109,845	 99,088	 111,590	

	 	 	 อัตราเพิ่ม	(ลด)	(G)	 6.0%		 5.4%		 3.4%		 3.8%		 12.6%		

	 	 	 เบี้ยฯ	ถือเป็นรายได้	(GEP)	 74,456	 79,529	 81,686	 74,662	 81,937	

	 	 	 อัตราค่าสินไหมทดแทน	(L/R)	 54.6%	 51.2%	 51.7%	 51.8%	 54.0%	

 6 เบี้ย Non Motor	 เบี้ยรับโดยตรง	(DP)	 39,407	 42,106	 44,420	 40,482	 44,967	

	 	 	 อัตราเพิ่ม	(ลด)	(G)	 2.8%		 6.8%		 5.5%		 7.5%		 11.1%		

	 	 	 เบี้ยฯ	ถือเป็นรายได้	(GEP)	 18,307	 19,878	 21,225	 19,339	 21,865	

	 	 	 อัตราค่าสินไหมทดแทน	(L/R)	 37.9%	 35.7%	 36.5%	 37.5%		 42.5%	

สถิติผลการรับประกันภัย ปี 2550-2553 สิ้นสุด ณ 30 พฤศจิกายน 2553 
(Gross Direct Premium, Growth, Earned Premium and Loss Ratio 2007-2010 ended at  November 30, 2010) 
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สัดส่วนเบี้ยรับประกันภัย
(% of Premium Mix) 

_11-0038(020-028)T.indd   20 3/9/11   4:02:50 AM



21 รายงานประจำปี 2553 

1. เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium)                   
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht) 

เบี้ยตรง (GDP) อัคคีภัย ทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม เบี้ย 

ปี (Year) (Fire) (Marine) (Motor) (Miscellaneous) (Total) Non Motor 

2550 (2007) 7,098 3,824 61,408 28,486 100,816 39,407 

2551 (2008) 7,502 4,196 64,132 30,408 106,239 42,106 

2552 (2009) 7,787 3,633 65,425 33,001 109,845 44,420 

2552 (2009) Jan-Nov 7,216 3,304 58,605 29,962 99,088 40,482 

2553 (2010) Jan-Nov 7,249 3,947 66,622 33,771 111,590 44,967 

2. อัตราเพิ่ม (ลด) ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (% Growth Rate of Direct Premium) 
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht) 

 อัตราเพิ่ม (ลด) อัคคีภัย ทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม เบี้ย 

ปี (Year) (Fire) (Marine) (Motor) (Miscellaneous) (Total) Non Motor 

2550 (2007) (1.1%) (1.2%) 8.2% 4.4% 6.0% 2.8% 

2551 (2008) 5.7% 9.7% 4.5% 6.7% 5.4% 6.8% 

2552 (2009) 3.8% (13.4%) 2.0% 8.5% 3.4% 5.5% 

2552 (2009) Jan-Nov 4.8% (15.1%) 1.3% 11.5% 3.8% 7.5% 

2553 (2010) Jan-Nov 0.5% 19.5% 13.7% 12.7% 12.6% 11.1% 

3. สัดส่วนเบี้ยรับประกันภัย (% of Premium Mix) 
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht) 

รายการ อัคคีภัย ทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม เบี้ย 

ปี (Year) (Fire) (Marine) (Motor) (Miscellaneous) (Total) Non Motor 

2550 (2007) 7.0% 3.8% 60.9% 28.3% 100.0% 39.1% 

2551 (2008) 7.1% 3.9% 60.4% 28.6% 100.0% 39.6% 

2552 (2009) 7.1% 3.3% 59.6% 30.0% 100.0% 40.4% 

2552 (2009) Jan-Nov 7.3% 3.3% 59.1% 30.2% 100.0% 40.9% 

2553 (2010) Jan-Nov 6.5% 3.5% 59.7% 30.3% 100.0% 40.3% 

%(Growth) 

(Items) 
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4. จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัยโดยตรง (Gross Losses Paid) 
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht) 

ค่าสินไหมฯ อัคคีภัย ทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม เบี้ย 

ปี (Year) (Fire) (Marine) (Motor) (Miscellaneous) (Total) Non Motor 

2550 (2007) 3,021 1,063 34,576 12,356 51,016 16,440 

2551 (2008) 1,317 1,057 36,257 11,942 50,573 14,316 

2552 (2009) 1,116 1,263 37,544 14,319 54,242 16,698 

2552 (2009) Jan-Nov 1,025 1,187 34,396 12,560 49,168 14,772 

2553 (2010) Jan-Nov 955 1,011 35,823 12,939 50,727 14,905 

5. เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned Premium) 
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht) 

 เบ้ียที่ถอืเปน็รายได้ อัคคีภัย ทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม เบี้ย 

ปี (Year) (Fire) (Marine) (Motor) (Miscellaneous) (Total) Non Motor 

2550 (2007) 5,293 2,319 56,149 10,695 74,456 18,307 

2551 (2008) 5,234 2,579 59,651 12,065 79,529 19,878 

2552 (2009) 5,547 2,082 60,461 13,597 81,686 21,225 

2552 (2009) Jan-Nov 5,082 1,892 55,323 12,365 74,662 19,339 

2553 (2010) Jan-Nov 5,241 2,149 60,072 14,475 81,937 21,865 

6. อัตราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht) 

อัตราความเสยีหาย อัคคีภัย ทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม เบี้ย 

ปี (Year) (Fire) (Marine) (Motor) (Miscellaneous) (Total) Non Motor 

2550 (2007) 25.2% 26.9% 60.0% 46.6% 54.6% 37.9% 

2551 (2008) 14.4% 23.2% 56.3% 47.6% 51.2% 35.7% 

2552 (2009) 18.6% 26.6% 57.0% 45.4% 51.7% 36.5% 

2552 (2009) Jan-Nov 19.4% 27.4% 56.9% 46.5% 51.8% 37.5% 

2553 (2010) Jan-Nov 19.5% 27.6% 58.2% 53.1% 54.0% 42.5% 

(EP) 

(Gross Loss 
Ratio) 

(GLI) 
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7. อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (% of Retention) 
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht) 

รายการ (Items) อัคคีภัย ทะเล รถยนต์ เบ็ดเตล็ด รวม เบี้ย 

ปี (Year) (Fire) (Marine) (Motor) (Miscellaneous) (Total) Non Motor 

2550 (2007) 72.8% 62.9% 94.8% 38.8% 76.2% 47.3% 

2551 (2008) 72.3% 60.4% 94.1% 41.7% 76.2% 49.0% 

2552 (2009) 73.0% 56.3% 94.8% 44.3% 76.8% 50.3% 

2552 (2009) Jan-Nov 73.4% 56.0% 95.0% 44.4% 76.8% 50.5% 

2553 (2010) Jan-Nov 73.4% 56.0% 95.2% 45.1% 77.2% 50.6% 

8. ฐานะการเงินของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน)       

 (Financial Highlights of Non-Life Insurance (Admitted)) 
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht) 

รายการ (Items) สินทรัพย์รวม สินทรัพย์ลงทุน หนี้สิน เงินกองทุน 

ปี (Year) (Total Assets) (Investment Assets) (Liabilities) (Capital Funds) 

2550 (2007) 135,917 99,215 85,340 50,577 

2551 (2008) 139,544 100,425 93,348 46,196 

2552 (2009) 155,229 121,316 96,995 58,234 

2552 (2009) Jan-Nov 155,518 120,553 97,616 57,902 

2553 (2010) Jan-Nov 186,046 145,245 118,072 67,974 

9. รายได้จากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  

 (Net Investment Profit and Investment Yield) 
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht) 

รายการ (Items) รายได้จากการลงทุนสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

ปี (Year) (Net Investment Profit) (Investment Yield) 

2550 (2007) 4,040 4.1% 

2551 (2008) 4,016 4.0% 

2552 (2009) 3,443 2.8% 

2552 (2009) Jan-Nov 3,210 2.7% 

2553 (2010) Jan-Nov 3,692 2.5% 

หมายเหตุ:  ที่มา = สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ วันที่ 31/11/53   
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Graph 1 

* = ม.ค. - พ.ย. (Jan - Nov) 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงปี2550-2553*
Direct Premium (2007-2010*) 
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Graph 2 

* = ม.ค. - พ.ย. (Jan - Nov) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ปี2550-2553*
Earned Premium (2007-2010*) 
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รายได้จากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(NetInvestmentProfitandInvestmentYield)

Graph 6 

ฐานะการเงินของธุรกิจประกันวินาศภัย(ราคาประเมิน)
(Financial Highlights of Non-Life Insurance (Admitted)) 

Graph 5 
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ฏิทินกิจกรรม ปี 2553–2554 ป 

ปี 2553 

วันที่ กิจกรรม สถานที่

5-6 มีนาคม จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางการพิจารณาใช้ Special Clauses 
สำหรับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ 

โรงแรมวิลลา พาราดี เขาใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา 

1 เมษายน  จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง ความเหมาะสมของระบบการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัยกับสถานประกอบการ 

สมาคมประกันวินาศภัย 

9 เมษายน จัดอบรมเรื่อง การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (BI) สมาคมประกันวินาศภัย 

21 เมษายน จัดสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงภัยสารเคมีอันตราย 
ในสถานประกอบการและการขนส่ง 

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 

23-24 เมษายน จัดอบรมและปฏิบัติการเชิงลึกหัวข้อ Training for the Trainers in Inland 
Transit Cargo Insurance & Carrier’s Liability Insurance

โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

27 เมษายน สรุปผลการจัดสัมมนา และรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิก
เกี่ยวกับความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย

โรงแรมอะริสตั้น

29 เมษายน ร่วมเป็นเจ้าภาพและผู้ดำเนินรายการ การสัมมนาของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานหลักสี่ บริษัท การบินไทย 
จำกัด (มหาชน)

6-9 พฤษภาคม จัดนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 10 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

21 พฤษภาคม จัดประชุมหารือคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการ
กรณีเหตุการณ์ไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ

โรงแรมเรดิสัน

25 พฤษภาคม จัดประชุมหารือบริษัทสมาชิก เพื่อสรุปแนวทางร่วมกันในการดำเนินการ
กรณีเหตุการณ์ไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ

สมาคมประกันวินาศภัย

26 พฤษภาคม จัดประชุมผู้ประสานงานด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

15 มิถุนายน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาระบบ 
National Single Window

กรมศุลกากร

15-16 มิถุนายน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการทดสอบคู่ขนาน
การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC Parallel Test Run)

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

16-17 มิถุนายน เข้าร่วมการสัมมนา โครงการศึกษาวิจัยการประกันภัยธรรมชาติ
สำหรับการปลูกข้าวนาปี

กรมส่งเสริมการเกษตร

17-20 มิถุนายน จัดอบรมต่อยอดความรู้ประกันภัย ในโครงการยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 3 ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้า เมืองโบราณ

18 และ 21 มิถุนายน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม โรงแรมอะริสตั้น

1-4 กรกฎาคม จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยสู่ประชาชน
ในงานประกันภัยสัญจร

จังหวัดสงขลา

6-9 กรกฎาคม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินมูลค่ายุติธรรม
สำหรับตราสารทางการเงิน (Valuation Technique)

โรงแรมสวิสโฮเต็ล  เลอ คองคอร์ด

7 กรกฎาคม จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางการพิจารณาใช้ Special Clauses
สำหรับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ (ต่อเนื่อง)

โรงแรมสวิสโฮเต็ล  เลอ คองคอร์ด

10-11 กรกฎาคม เข้าร่วมโครงการพี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกัน ปีที่ 7 จังหวัดอุทัยธานี

15 กรกฎาคม จัดประชุมหารือโดยเชิญผู้แทนบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบริษัท Loss Adjuster 
เข้าร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกับชมรมสินไหมทดแทน กรณีเหตุการณ์

ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ

สมาคมประกันวินาศภัย
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15 กรกฎาคม จัดสัมมนาเรื่อง Insurance Core Principles IAIS Framework
for Prudential Regulation

โรงแรมสุโขทัย

16 กรกฎาคม จัดประชุมหารือ เรื่อง การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกับบริษัทสมาชิก ในการดำเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

และเอกสารแนบท้ายฯ ฉบับมาตรฐาน

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

19-21 กรกฎาคม จัดอบรมหลักสูตร การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Qualified Compliance Course)

โรงแรมสุโขทัย

23 กรกฎาคม ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ
บทบาทของการประกันต่อระบบ Logistics

ห้องประชุมหอการค้า จังหวัดตาก

29 กรกฎาคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คณะทำงานพัฒนามาตรฐาน
บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแยกประเภทตามกลุ่มอุตสาหกรรม

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2553

โรงแรมรามาการ์เดนส์

2 สิงหาคม เข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ แผนปฏิบัติการของประเทศ
(National Action Plan) พ.ศ. 2553–2558 การพัฒนาระบบ National 

Single Window สำหรับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ รองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

6 สิงหาคม เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีมอบค่าสินไหมทดแทนการประกันภัย
พืชผลโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศประเภทภัยแล้ง ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ให้แก่เกษตรกรที่ทำประกันภัยฯ

โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

8 สิงหาคม จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัยการกุศล เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครบ 55 พรรษา

ศูนย์การค้าเอสพลานาด

10 สิงหาคม เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเรื่อง Model ภัยธรรมชาติ จากศูนย์เครือข่ายงาน
วิเคราะห์วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 สิงหาคม จัดสัมมนาเรื่อง วิธีการจัดการสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับ Political Risk สมาคมประกันวินาศภัย

12 สิงหาคม จัดกิจกรรมวันชมรมเยาวชนรักความปลอดภัย ครั้งที่ 11 สวนสัตว์ดุสิต

18 สิงหาคม จัดสัมมนาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงและทิศทางธุรกิจประกันภัยในอนาคต โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์

24 สิงหาคม จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP รุ่นที่ 16) สมาคมประกันวินาศภัย

เข้าร่วมประชุมเรื่อง ABAC Transport Safety Forum 
จัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปคแห่งประเทศไทย

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

31 สิงหาคม จัดอบรมเรื่อง คน HR กับความเข้าใจธุรกิจประกันภัย โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์

9 กันยายน จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยพืชผล 
โดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ ปีการผลิต 2554

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

10-12 กันยายน จัดโครงการเปิดโลกประกันภัย ครั้งที่ 4 โรงแรมเอเชีย

12 กันยายน พิธีเปิดโครงการมอเตอร์ไซค์ยิ้ม ศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

14 กันยายน จัดงาน Exclusive Dinner Talk ธุรกิจประกันภัย เติบโตอย่างไรให้ยั่งยืน โรงแรมดุสิตธานี

15 กันยายน จัดสัมมนาเรื่อง แนวโน้มความเสี่ยงภัยจากภาวะอากาศรุนแรง
และความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

17-18 กันยายน อบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา
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วันที่ กิจกรรม สถานที่

21 กันยายน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประกันภัยการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ

อาคารเอ็กซิม

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คณะทำงานพัฒนามาตรฐาน
บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแยกประเภทตามกลุ่มอุตสาหกรรม

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2553

โรงแรมรามาการ์เดนส์

24-26 กันยายน จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ประกันภัย ภายใต้แนวคิดการประกันภัย
กับการพัฒนาประเทศ

อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี

27-28 กันยายน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบันทึกรายการบัญชีตาม
แบบงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่สำหรับงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

29 กันยายน เข้าร่วมการสัมมนาภายใต้โครงการสัมมนาเวที
สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง (FPO Forum) 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1 ตุลาคม จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยประเภท
ทรัพย์สิน และเบ็ดเตล็ด

โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ 
จังหวัดเชียงใหม่

2 ตุลาคม จัดแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย 
ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส 
จังหวัดขอนแก่น

7 ตุลาคม จัดสัมมนาเรื่อง รู้เท่าทันโรคมะเร็งและความมหัศจรรย์
ทางการแพทย์ของโรคสมอง

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

8-10 ตุลาคม จัดนิทรรศการในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 4 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์โคราช

14 ตุลาคม จัดสัมมนา เรื่อง Code of Conduct โรงแรมสุโขทัย

15 ตุลาคม จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยประเภท
ทรัพย์สิน และเบ็ดเตล็ด

โรงแรมแคนทารี่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 150,000 บาท จังหวัดระยอง

16 ตุลาคม จัดแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย คร้ังท่ี 3 (ภาคกลาง และภาคตะวันออก) 

โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18-22 ตุลาคม เข้าร่วมการประชุม 25th East Asian Insurance Congress ประเทศอินโดนีเซีย

23 ตุลาคม จัดแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27 ตุลาคม จัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านบัญชี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

28 ตุลาคม จัดสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์สู่ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

28-31 ตุลาคม จัดโครงการยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 4 โรงเรียนนายร้อย จปร.
จังหวัดนครนายก

29 ตุลาคม มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 150,000 บาท จังหวัดชัยภูมิ

สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการปฏิบัติงานป้องกัน ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์

และรถจักรยานยนต์

กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2

จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยประเภท
ทรัพย์สิน และเบ็ดเตล็ด

โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส 
จังหวัดขอนแก่น

5-6 พฤศจิกายน จัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 23 หัวข้อ 2015 And Beyond โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 
จังหวัดเพชรบุรี

9 พฤศจิกายน จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การประกันภัยรถยนต์ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
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13 พฤศจิกายน จัดแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ)

มหาวิทยาลัยพายัพ 
จังหวัดเชียงใหม่

16 พฤศจิกายน จัดพิธีทางศาสนา ครบรอบ 43 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัย

18 พฤศจิกายน จัดอบรมเรื่อง Risk Management & Business Continuity Plan for HR สมาคมประกันวินาศภัย

จัดสัมมนาเรื่อง Marine Cargo Claims for the beginner โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

23 พฤศจิกายน จัดประชุมหารือแนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากภัยน้ำท่วม สมาคมประกันวินาศภัย

24 พฤศจิกายน จัดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน เปิดรั้วประกันภัย
สู่น้องนักเรียนจังหวัดตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตตรัง

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวนเงิน 200,000 บาท ให้กับสาขา 
วิชาประกันภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง

จัดแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 3 (ภาคใต้)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง

24-26 พฤศจิกายน เข้าร่วมประชุมสภาประกันภัยอาเซียน 
(The 36th ASEAN Insurance Council Meeting)

ประเทศฟิลิปปินส์

24-25 พฤศจิกายน เข้าร่วมประชุมเวทีพบเกษตรกรในการดำเนินโครงการทดลองนำร่อง
การประกันภัยนาข้าวแบบใช้ดัชนีแบบเสมือนจริง

จังหวัดกำแพงเพชร

25 พฤศจิกายน จัดประชุมชี้แจงเรื่อง ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 273/2553 เรื่องหลักเกณฑ์
ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้

สมาคมประกันวินาศภัย

26 พฤศจิกายน จัดสัมมนาเรื่อง วิเคราะห์ เจาะลึกความเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์
ความเสียหายรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

26-27 พฤศจิกายน จัดสัมมนาเรื่อง AQ (Adversity Quotient)
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค

โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี 
แอนด์ รีสอร์ท

26-28 พฤศจิกายน จัดพิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
พัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย IMDP รุ่นที่ 16

โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ
จังหวัดเพชรบุรี

30 พฤศจิกายน จัดสัมมนาเรื่อง IAS 19: ผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefits) โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 750,000 บาท
แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

8 ธันวาคม จัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นเรื่อง
การประกันภัยทรัพย์สินกับภัยธรรมชาติ

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

13 ธันวาคม เข้าร่วมประกันหารือกับกรมสรรพากร เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการ
ค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้ภาษีอากรให้แก่ผู้ค้างภาษีอากร

กรมสรรพากร

14 ธันวาคม จัดสัมมนาเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ของธุรกิจประกันภัย

โรงแรมสวิสโฮเต็ล นายเลิศ ปาร์ค

20-21 ธันวาคม มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 
ในโครงการประกันภัยต้านภัยหนาว จำนวน 2,000 ผืน

จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดอุดรธานี
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ปี 2554 

วันที่ กิจกรรม สถานที่

13 มกราคม มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
ในโครงการประกันภัยต้านภัยหนาว จำนวน 2,000 ผืน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18 มกราคม จัดสัมมนาเรื่อง อุทกภัยกับระบบการจัดการน้ำของประเทศไทย
กรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในเมืองโคราชและหาดใหญ่ ปี 2553

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

19 มกราคม จัดอบรมหัวข้อ IQ & EQ กับการพัฒนาความสามารถทางด้าน PR โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์

20 มกราคม จัดแถลงข่าวการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย 
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 3 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

และงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณสื่อมวลชน

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

22 มกราคม พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การประชาสัมพันธ์
สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 18

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 มกราคม จัดสัมมนาเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและวิเคราะห์
เคลมฉ้อฉลเชิงปฏิบัติการ

โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก

25-29 มกราคม ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง ความรู้ที่
จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบบริษัทประกันวินาศภัยแก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

กรมสรรพากร

28-29 มกราคม จัดทัศนศึกษาและสัมมนาวิชาการ
เรื่อง Incoterm New Version 2010

โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก

29 มกราคม จัดแข่งขันตอบปัญหาประกันภัยชิงแชมป์ประเทศไทย
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 3

โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์

7 กุมภาพันธ์ จัดสัมมนาเรื่อง Thailand Non-Life Insurance Human Capital 
Management 2011 & Beyond (Survey Non-Life Insurance Industry)

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

11-12 กุมภาพันธ์ จัดโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
และการประชุมสังสรรค์ชาว HRI Club

จังหวัดสมุทรสงคราม
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นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน  
ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา วิศวกรรมความปลอดภัย : วิศวกรรมความ  
ปลอดภัยกับวิกฤติภัยพิบัติ ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย  
แห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ณ สำนักงานหลักสี่ บริษัท  
การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

ประชุมหารือกับบริษัทสมาชิกเพื่อสรุปแนวทางร่วมกันในการดำเนินการ  
กรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ เมื ่อวันที ่  25   
พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัย 

1.	 การจัดตั้งกองกลางการประกันภัยการก่อการร้ายและ	 
	 ภัยความรุนแรงทางการเมือง	
 ตามที่คณะกรรมการบรหิาร ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการฯ   
ไปศึกษาการจัดตั้งกองกลางการประกันภัยการก่อการร้าย  
และภัยความรุนแรงทางการเมืองแล้ว คณะกรรมการฯ ได้  
ร่วมกันศึกษาและพิจารณาวิธีการดำเนินการของกองกลางฯ   
ดังกล่าว โดยได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากการนำเสนอของบริษัท  
นายหน้าประกันภัยต่อจำนวน 3 บริษัท คือ บริษัท JB BODA   
& CO (S) PTE LTD (Singapore) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553   
บริษัท GUY CARPENTER (Singapore) เมื ่อวันที ่  22   
กนัยายน 2553 และบรษิทั AON RE เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2553 
 ในการดำเนินโครงการจัดตั ้งกองกลางฯ ดังกล่าวมี  
ประเด็นที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาร่วมกับสำนักงาน คปภ.   
ประกอบด้วยเรื่องความคุ้มครองเพื่อให้การซื้อประกันภัยต่อม ี 
ความชดัเจน ประเภทของการประกนัภยัเพื่อนำเขา้สู่กองกลางฯ   
ว่า จะต้องเป็นการประกันภัยสำหรับการประกันอัคคีภัย และ  
การประกันความเสี ่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) โดยมีขีดจำกัด  
ความคุ้มครองตอ่กรมธรรมป์ระกนัภยัที่ชดัเจน รวมท้ังเงื่อนไข  
การประกันภัยดังกล่าวควรจะกำหนดให้มีทุกกรมธรรม์  
ประกนัภัย เนื่องจากหากเปน็ภาคสมคัรใจจะดำเนนิการไดย้าก  
และไม่มีการกระจายความเสี่ยงภัยที่เพียงพอ นอกจากนี้จะ  
ต้องมีการประเมิน PML ด้วยความระมัดระวัง และจัดหา  
ประกันภัยต่อในราคาที ่เหมาะสม ขณะนี ้อยู ่ระหว่างการ  
ศึกษาของคณะกรรมการฯ 

2.	 การเพิ ่มเติมภัยที ่ให้ความคุ ้มครองในกรมธรรม์	 
	 ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย		
 จากปัจจุบันที่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย  
ได้ให้ความคุ้มครองเฉพาะภัย 6 ภัย คณะกรรมการฯ ได้  
ทำการศกึษาและเสนอใหม้กีารเพิ่มเตมิภยัที่ใหค้วามคุ้มครอง   
โดยจะนำภัยธรรมชาติและภัยก่อการร้ายเพิ่มรวมอีก 5 ภัย   
ได้แก่ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ   
และภัยก่อการร้าย มารวมให้ความคุ้มครอง โดยภัยธรรมชาติ  
และภัยก่อการร้าย 5 ภัยนี้ จะมีการคิดเบี้ยประกันภัยอย่าง  
เหมาะสมตามความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว  
จะแยกเบี ้ยประกันภัยเพิม่สำหรับ 5 ภัยออกมาจัดตั้งเป็น  
กองกลาง สำหรับใช้ในการทำประกันภัยต่อและเพื ่อเก็บ  
ข้อมูลสถิติ  
 
3.		 การจัดทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบ	 
	 ประหยัดสำหรับรายย่อย	(ไมโครอินชัวรันส์)		
 จัดทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด  
สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ   
แผ่นพับกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี ้ยประกันภัย ซึ ่ง  
นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบตั้งแต่วันที ่ 18 มีนาคม   
2553 มีบริษัทสมาชิกที่ยื ่นขอรับความเห็นชอบ และได้รับ  
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนจำนวน 55 บริษัท 

ายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ร
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4.	 การจัดทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด	 
	 สำหรับร้านค้ารายย่อย	(ไมโครอินชัวรันส์)		
 จัดทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด  
สำหรับร้านค้ารายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) พร้อมทั้งสรุปสาระ  
สำคัญ แผ่นพับกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย   
ซึ ่งได้ยื ่นขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ขณะนี ้อยู ่ 
ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน 
 
5.	 การแก้ไขแบบและข้อความตารางกรมธรรม์ประกัน	 
	 อัคคีภัย	 ตารางกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที	่ 
 อยู่อาศัย	และตารางกรมธรรมป์ระกนัอคัคภัียสำหรบั	 
 ที่อยู่อาศัยแบบประหยัด	
 เนื่องจากตารางกรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั ตารางกรมธรรม์  
ประกันอัคคีภัยสำหรับที ่อยู ่อาศัย และตารางกรมธรรม์  
ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด ได้ใช้มาระยะ  
หนึ่ง คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาแก้ไขแบบและข้อความ  
ของตารางกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ตารางกรมธรรม์ประกัน  
อคัคภียัสำหรบัที่อยู่อาศยั และตารางกรมธรรมป์ระกนัอคัคภียั  
สำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด เพื่อให้มีความเหมาะสมและ  
ทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น จึงได้ยื่นขอรับความเห็นชอบต่อ  
นายทะเบยีน และนายทะเบยีนไดใ้หค้วามเหน็ชอบตั้งแตว่นัที ่  
11 มิถุนายน 2553 มีบริษัทสมาชิกที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ   
และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน จำนวน 57 บริษัท 
 
6.	 การปรบัปรงุเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัอคัคภัีย   
 และกรมธรรมป์ระกนัอคัคภัียสำหรบัที่อยู่อาศัย	 (อค.)   
	 เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัย	 
	 ทรัพย์สิน	 (ทส.)	 และเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์	 
	 ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัย	 
	 ทรัพย์สิน	(อค./ทส.)	
 ปรับปรุงเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและ  

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย (อค.) เอกสาร  
แนบท้ายกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (ทส.) และ  
เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์  
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (อค./ทส.) ซึ ่งได้ยื ่นขอรับ  
ความเหน็ชอบจากนายทะเบยีน ขณะนี้อยู่ระหวา่งการพจิารณา  
ของนายทะเบียน 
 
7.	 การแปลกรมธรรม์ประกันภัย	 Contract	 Work	 
	 Insurance	เป็นฉบับภาษาไทย	
 เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกรมธรรม์ประกันภัย Contract   
Work Insurance ฉบับภาษาไทยที่ใช้เป็นมาตรฐาน ดังนั้น  
จึงได้ดำเนินการแปลกรมธรรม์ประกันภัย Contract Work   
Insurance เปน็ฉบบัภาษาไทย ขณะนี้อยู่ระหวา่งการพจิารณา  
ของคณะกรรมการฯ กอ่นจะยื่นขอรบัความเหน็ชอบในหลกัการ  
ของแบบและข้อความของกรมธรรม์ฯ ดังกล่าวต่อนาย  
ทะเบียน 
 
8.	 การดำเนินการของคณะกรรมการฯ	 กรณีเหตุการณ	์ 
	 ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ	
	 8.1	 ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการกรณี	 
	 	 ดังกล่าว	
  จัดประชุมหารือคณะกรรมการฯ เพื ่อพิจารณา  
แนวทางในการดำเนินการกรณีเหตุการณ์ไม่สงบดังกล่าว   
เพื่อนำไปหารือบริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553   
ณ โรงแรมเรดิสัน 
	 8.2	 จัดประชุมหารือกับบริษัทสมาชิก	
  จัดประชุมหารือกับบริษัทสมาชิกเพื่อสรุปแนวทาง  
ร่วมกันในการดำเนินการกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ  
เรียบร้อยภายในประเทศ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ณ   
ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัย  

ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ความเหมาะสม  
ของระบบการป้องกัน และระงับอัคคีภัย กับสถานประกอบการ” เมื่อวันที่   
1 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัย  

ประชุมหารือบริษัทสมาชิกเพือ่เตรียมความพร้อมสำหรับแนวทางการดำเนิน  
การเรื่อง การประกันภัยต่อในภาพรวมของธุรกิจประกันภัยทรัพย์สิน เมื่อวันที่   
15 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัย 
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 8.3	 การสอบถามบริษัทสมาชิก	 เรื ่อง	 “การรับ	 
	 	 ประกันภัยทรัพย์สินรายย่อยในสถานทีต่่างๆ		 
	 	 ที่เกิดเพลิงไหม้หลังยุติการชุมนุม”		
  สืบเนื่องจากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย  
ภายในประเทศ สำนักงาน คปภ. ได้ขอให้สมาคมประกัน  
วนิาศภัย ขอความรว่มมอืจากบรษิทัสมาชกิเพื่อชว่ยพจิารณา  
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยคณะกรรมการฯ ได้ทำ  
หนงัสอืสอบถามขอ้มลูเรื่องการรบัประกนัภยัทรพัยสิ์นรายยอ่ย   
ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อกรมธรรม์  
ประกันภัย ในสถานที ่ต่างๆ ที ่เกิดเพลิงไหม้ หลังยุติการ  
ชมุนมุเพื่อศกึษาหลกัเกณฑก์ารใหค้วามชว่ยเหลอืที่เหมาะสม   
เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อสำนักงาน คปภ. คณะกรรมการฯ ได้  
รบัการแจง้ขอ้มลูจากสมาชิก จำนวน 44 บรษิทั คณะกรรมการฯ   
ได้ทำหนังสือแจ้งผลการสอบถามข้อมูลดังกล่าวยังสำนักงาน   
คปภ. และบริษัทสมาชิกทราบ  
 
9. การใหก้ารสนบัสนนุเปน็เจา้ภาพและผู้ดำเนนิรายการ   
	 การสมัมนาของ	 วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยใน	 
 พระบรมราชูปถัมภ์		
 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาของวิศวกรรมสถานแห่ง  
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) พร้อมทั้ง วสท. ได้  
เชิญนายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม ประธานคณะกรรมการฯ   
ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา วิศวกรรมความปลอดภัย:   
วิศวกรรมความปลอดภัยกับวิกฤติภัยพิบัติ ในงานประชุม  
วิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่   
29 เมษายน 2553 ณ สำนักงานหลักสี่ บริษัท การบินไทย   
จำกัด (มหาชน) 
 
10.	การให้ความช่วยเหลือองค์การคลังสินค้า		
 ดว้ยองคก์ารคลงัสนิคา้ (อคส.) ไดข้อความชว่ยเหลอืจาก  
คณะกรรมการฯ ในการพิจารณาเรื่องการต่ออายุกรมธรรม์  
ประกันอัคคีภัยสต็อกข้าว โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี   

ปีการผลิต 2551/52 ปีการผลิต 2550/51 ปีการผลิต 2549/  
50 ปีการผลิต 2548/49 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือก  
นาปรังปี 2552 2551 2550 และ 2549 คณะกรรมการฯ จึง  
ได้ประสานงานเชิญชวนบริษัทสมาชิกร่วมรับประกันภัย ซึ่งม ี 
บริษัทร่วมรับประกันภัยทั้งสิ้น 7 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 90   
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ อคส. รับประกันภัยตนเอง 
(Self Insurance) ร้อยละ 10 
 
11.	จัดประชุม	อบรมและสัมมนา		
	 11.1	การประชุมหารือแนวทางการจัดสรรการ	 
	 	 ประกันภัยต่อ	
  เนื ่องจากปัจจุบันได้เกิดความเสียหายต่อผู ้เอา  
ประกันภัยจากภัยธรรมชาติจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการ  
เตรียมความพร้อมให้กับบริษัทสมาชิกสำหรับใช้เป็นแนวทาง  
ในการดำเนินการในเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก  
บริษัทประกันภัยต่อ คณะกรรมการฯ จึงได้จัดประชุมหารือ  
บริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม  
ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัย  
  พร้อมกันนี้คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมข้อมูลลำดับ  
เหตุการณ์การเกิดน้ำท่วมที่ผ่านมาจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้  
บริษัทสมาชิกใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลประกอบการจัดการ  
สินไหมทดแทนต่อไป 
	 11.2	การเชิญผู้แทนบริษัทที่เกี ่ยวข้อง	 และบริษัท		 
	 	 Loss	 Adjuster	 เข้าร่วมเป็นคณะทำงานร่วมกับ	 
	 	 ชมรมสินไหมทดแทน	
  ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น  
ภายในประเทศ สมาคมฯ ได้มีหนังสือแจ้งความคืบหน้าให้  
บริษัทประกันภัยทราบเป็นระยะๆ แต่เนื่องจากการพิจารณา  
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ยังไม่สามารถ  
ดำเนินการได้เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ชมรมสินไหม  
ทดแทน จงึได้ดำเนินการรวบรวมข้อมลูรายละเอยีดความเสยีหาย  
ที่เกิดขึ้น โดยได้ขอความร่วมมือไปยังบริษัทผู้ประเมินความ  

ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย จัดสัมมนาความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงภัย  
การประกันภัยทรัพย์สิน เรื่อง “มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงภัยสารเคมี  
อันตรายในสถานประกอบการและการขนส่ง” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ณ   
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด  

ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย จัดอบรมเรื่อง “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก   
(BI)” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัย 
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เสียหาย (Loss Adjuster) เพื่อเข้าร่วมกับคณะทำงานฯ และ  
เพื่อให้บริษัทสมาชิกที่ได้รับประกันภัยในกรณีนี้ไว้ ที่ไม่ได้เข้า  
ร่วมเป็นคณะกรรมการชมรมฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ  
ดำเนนิการดงักลา่ว เพื่อใหแ้นวทางการพจิารณาความเสยีหาย  
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยได้จัดประชุมเมื ่อวันที ่ 15   
กรกฎาคม 2553 ณ หอ้งประชมุชั้น 2 สมาคมประกนัวนิาศภยั 
	 11.3	การรับฟังข้อมูลเรื่อง	Model	ภัยธรรมชาติ	
  เข้าพบและรับฟังข้อมูลจาก ดร. อานนท์ สนิทวงศ์   
ณ อยุธยา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Model ภัยธรรมชาติ จาก  
ศนูยเ์ครอืข่ายงานวเิคราะหว์จิยั และฝกึอบรมการเปลี่ยนแปลง  
ของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์เครือข่าย  
งานวิเคราะห์วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก  
แหง่ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั   
โดยไดร้บัขอ้มลูและความรู้พรอ้มทั้งไดแ้ลกเปลี่ยนความคดิเหน็   
ซึ่งในเบื้องต้นศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัย และฝึกอบรม  
การเปลี่ยนแปลงของโลกแหง่ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้  
มีข้อมูลอยู ่ระดับหนึ ่งที ่จะทำเรื ่องความเสี ่ยงภัยของเรื ่อง   
Flood Model พร้อมกันนี้ได้หารือในส่วนของค่าใช้จ่ายใน  
การดำเนินการซึ่งก็จะใช้งบประมาณที่ไม่สูงมากนัก 
	 11.4	การเสวนาทางวิชาการเรือ่ง	 “ความเหมาะสม	 
	 	 ของระบบการป้องกัน	 และระงับอัคคีภัยกับ	 
	 	 สถานประกอบการ”	
  ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย จัดอบรมเพื่อเสริมสร้าง  
ความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้กับกรรมการชมรมฯ และบริษัท  
สมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด  
ตอ่ใหก้บับคุลากร หรอืผู้ปฏบิตังิานดา้นการประกนัภยัทรพัยสิ์น   
โดยได้จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ความเหมาะสมของ  
ระบบการป้องกัน และระงับอัคคีภัย กับสถานประกอบการ”   
เมื ่อวันที ่ 1 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมชั ้น 2 สมาคม  
ประกันวินาศภัย  
	 11.5	จัดอบรมเรื่อง	 “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก		 
	 	 (BI)”		

  ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย จัดอบรมเรื ่อง “การ  
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (BI)” โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  
ด้าน BI เป็นอย่างมากคือ นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม มา  
เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2   
สมาคมประกันวินาศภัย 
	 11.6	จัดสัมมนาเรื ่อง	 “มาตรฐานการจัดการความ	 
	 	 เสี่ยงภัยสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ	 
	 	 และการขนส่ง”	
  ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย จัดสัมมนาความรู้ด้าน  
การบริหารความเสี ่ยงภัยการประกันภัยทรัพย์สิน เรื ่อง   
“มาตรฐานการจัดการความเสี ่ยงภัยสารเคมีอันตรายใน  
สถานประกอบการและการขนส่ง” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้  
รับทราบถึงการจัดเก็บสารเคมีในสถานประกอบการ การ  
ขนส่งสารเคมี ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ความ  
ปลอดภัย รวมถึงประวัติความเสียหายรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีต   
เมื ่อวันที ่ 21 เมษายน 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ   
คองคอร์ด  
	 11.7	จัดสัมมนาเรื่อง	 “วิธีการจัดการสินไหมทดแทน	 
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับ	Political	Risk”			
  ชมรมสินไหมทดแทน จัดสัมมนาเรื ่อง “วิธีการ  
จดัการสนิไหมทดแทนที่เกี่ยวขอ้งกบั Political Risk” วทิยากร  
โดยนายปฏภิาณ สดุอาราม บรษิทั ครอฟอรด์ แอนด ์คมัพะน ี  
(ประเทศไทย) จำกัด และ Mr. Stuart Devine, Cunningham   
Lindsey (Thailand) Ltd. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ   
ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัย 
	 11.8	จัดสัมมนาเรื่อง	 “แนวโน้มความเสี่ยงภัยจาก	 
	 	 ภาวะอากาศรุนแรง	 และความเสี ่ยงภัยจาก	 
	 	 แผ่นดินไหวในประเทศไทย”	
  จัดสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มความเสี่ยงภัยจากภาวะ  
อากาศรุนแรง และความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศ  
ไทย” โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อใหท้ราบถงึแนวโนม้ความเสี่ยงภยั  
จากภาวะอากาศรุนแรง การประกันภัยกับการเปลี่ยนแปลง  
สภาพภมูอิากาศ ความเสี่ยงภยัจากแผน่ดนิไหวในประเทศไทย   

สัมมนาเรื่อง “แนวโน้มความเสี่ยงภัยจากภาวะอากาศรุนแรง และความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย” 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 
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การประเมินความเสียหายและผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหว   
โดยเชิญ ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ และ  
นายศุภกร ชินวรรโณ ที่ปรึกษา ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์  
วิจัย และฝึกอบรมการเปลี ่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาค  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้ง รศ. ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย   
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  
และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มาเป็น  
วิทยากร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล   
เลอ คองคอร์ด 
	 11.9	ประชุมหารือแนวทางการชดใช้ค่าสินไหม	 
	 	 ทดแทนจากภัยน้ำท่วม	
  ชมรมสนิไหมทดแทน จดัประชมุหารอืบรษิทัสมาชกิ  
เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ  
แต่ละบริษัทที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ  
เรื่อง Sub-Limit และ Deductible ในการพิจารณาชดใช้ค่า  
สนิไหมทดแทนจากภยันำ้ทว่ม เมื่อวนัที่ 23 พฤศจกิายน 2553   
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัย 
 11.10 จดัสมัมนาเรื่อง	“วเิคราะห	์เจาะลกึความเสี่ยงภัย	 
  จากเหตุการณ์ความเสียหายรุนแรงที่เกิดขึ้นใน	 
	 	สถานประกอบการ”	
  ชมรมบรหิารความเสี่ยงภยัจดัสมัมนาเรื่อง “วเิคราะห ์  

เจาะลึกความเสี่ยงภัยจากเหตุการณ์ความเสียหายรุนแรงที ่ 
เกิดขึ้นในสถานประกอบการ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ  
ทราบถึงกรณีศึกษาจากเหตุการณ์ความเสียหายรุนแรงที ่ 
ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงภัยของกระบวนการการผลิต   
การจัดการบริหารความเสี่ยงภัยในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย   
(Fire Prevention) และการควบคุมและระงับอัคคีภัย (Fire   
Protection) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสวิส  
โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด  
	 11.11	จัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นเรื่อง	 “การ	 
	 	ประกันภัยทรัพย์สินกับภัยธรรมชาติ”	
  จัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นเรื ่อง “การ  
ประกันภัยทรัพย์สินกับภัยธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
รับทราบข้อมูลและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกิดและ  
การปอ้งกนัอทุกภยั เพื่อใหบ้รษิทัประกนัภยัมคีวามตระหนกัถงึ  
ความเสี่ยงภยัจากภยัดงักลา่ว โดยเชญิ รศ. ดร. เสร ีศภุราทติย ์  
ผู้อำนวยการศนูยพ์ลงังานเพื่อสิ่งแวดลอ้ม อทุยานสิ่งแวดลอ้ม  
นานาชาติสิรนิทร มาเปน็วทิยากรพรอ้มท้ังจดัระดมความคดิเหน็  
เพื่อพิจารณาแนวทางการรับประกันภัยทรัพย์สินให้เหมาะสม  
ตามความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ   
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด  

สมัมนาและระดมความคดิเหน็เรื่อง “การประกนัภยัทรพัยส์นิกบัภยัธรรมชาติ”  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด  
 

ประชุมหารือบริษัทสมาชิกเพื่อทำความเข้าใจในเรื ่องการชดใช้ค่าสินไหม  
ทดแทนจากภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2   
สมาคมประกันวินาศภัย 

สัมมนาเรื่อง ‘’อุทกภัยกับระบบการจัดการน้ำของประเทศไทย กรณีศึกษา
เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในเมืองโคราชและหาดใหญ่ ปี 2553” เมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2554 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 

ชมรมบริหารความเสี่ยง จัดสัมมนาเรื่อง “วิเคราะห์ เจาะลึกความเสี่ยงภัย  
จากเหตุการณ์ความเสียหายรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ” เมื่อวันที่   
26 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด   
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 11.12 จดัสมัมนาเรื่อง	 “อทุกภัยกบัระบบการจดัการนำ้	 
  ของประเทศไทย	 กรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำท่วม	 
	 	ครั้งใหญ่ในเมืองโคราชและหาดใหญ่	ปี	2553”	
  จัดสัมมนาเรื่อง ‘’อุทกภัยกับระบบการจัดการน้ำ  
ของประเทศไทย กรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ใน  
เมืองโคราชและหาดใหญ่ ปี 2553” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้  
ทราบถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศใน  
เหตุการณ์น้ำท่วม ปี 2553 การจัดการทรัพยากรน้ำของ  
ประเทศไทย การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมกับ  
ธุรกิจประกันวินาศภัย รวมถึงกรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำท่วมปี   
2553 โดยเชิญ ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ   
ศนูยเ์ครอืข่ายงานวเิคราะหว์จิยั และฝกึอบรมการเปลี่ยนแปลง  
ของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดร. รอยล   
จิตรดอน ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ  
การเกษตร รวมทั้งได้เชิญหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการประยุกต์ภูม ิ 
สารสนเทศ ศูนย์พัฒนาภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนา  
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาเป็นวิทยากร เมื่อ  
วันที่ 18 มกราคม 2554 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด   
	 11.13	 โครงการจัดสัมมนาวิชาการการประกันภัย	 
	 	 ทรัพย์สิน	5	ภูมิภาค		
  คณะกรรมการฯ ร่วมกับคณะกรรมการประกันภัย  
เบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู ้ 
เกี ่ยวกับการประกันภัยประเภททรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดแก่  

บริษัทสมาชิกในส่วนภูมิภาค เพือ่เป็นการเสริมสร้างความรู ้ 
ให้กับบุคลากรของบริษัทสมาชิก รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงาน   
คปภ. จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู ้ 
และความเข้าใจในหลักการประกันภัยทรัพย์สินและการ  
ประกนัภยัเบด็เตล็ด โดยมเีน้ือหาในการสัมมนาฯ ประกอบดว้ย   
การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบบมืออาชีพ การประกันความ  
เสี่ยงภัยทรัพย์สิน และเทคนิคการจัดการสินไหมทดแทนการ  
ประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ 5 ภาค   
5 ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 16 จังหวัด เมื่อวันที่   
1 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่   
  ครั้งที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 18 จังหวัด เมื่อวันที่   
15 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมแคนทารี ่ จังหวัดพระนคร-  
ศรีอยุธยา 
  ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19   
จังหวัด เมื ่อวันที ่ 29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมเจริญธานี   
ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น 
  ครั้งที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด เมื่อ  
วันที่ 4 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมซันบีม (พัทยากลาง) จังหวัด  
ชลบุรี 
  ครั้งที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด เมื่อวันที่   
18 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต 

ร่วมกับคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนา  
5 ภูมิภาค หัวข้อ “การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบบมืออาชีพ กับการประกัน  
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและเทคนิคการจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัย  
ทรัพย์สิน”  
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ทัศนศึกษา ณ ท่าเรือกรุงเทพ รอบที่ 2 ประจำปี 2552-53 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 

ายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ร

1. การจดัทำกรมธรรมป์ระกนัภัยความรบัผดิของผู้ขนสง่   
	 เอกสารแนบทา้ย	 (ฉบบัภาษาองักฤษ)	และอตัราเบี้ย	 
 ประกันภัย	
 จดัทำกรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผดิของผู้ขนสง่ เอกสาร  
แนบท้าย (ฉบับภาษาอังกฤษ) และอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อ  
ใหบ้รษิทัสมาชกิใช้เปน็มาตรฐานในการพจิารณารบัประกนัภยั   
ซึ่งนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน   
2553 มีบริษัทสมาชิกที่ยื ่นขอรับความเห็นชอบ และได้รับ  
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนจำนวน 50 บริษัท 
 
2.	 การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายใน	 
	 ประเทศ	เอกสารแนบท้าย	(ฉบับภาษาอังกฤษ)	และ	 
	 อัตราเบี้ยประกันภัย	
 จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ   
เอกสารแนบทา้ย (ฉบบัภาษาองักฤษ) และอตัราเบี้ยประกนัภยั   
เพื ่อให้บริษัทสมาชิกใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณารับ  
ประกันภัย ซึ่งนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่วันที่   
11 มิถุนายน 2553 มีบริษัทสมาชิกที่ยื่นขอรับความเห็นชอบ   
และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนจำนวน 53 บริษัท 
 
3.	 โครงการทัศนศึกษา	ณ	ท่าเรือกรุงเทพ	
 จัดทัศนศึกษา ณ ท่าเรือกรุงเทพ รอบที่ 2 ประจำปี   
2552-2553 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 เพื่อเพิ่มพูนความรู้   
และประสบการณ์จริงแก่บุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย  
ให้ทราบถึงกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้า และ  
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของท่าเรือกรุงเทพ 
 
4.	 จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเลและ	 
	 โลจิสติกส์	
	 4.1	 หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ	 
	 	 ผู ้ขนส่ง	 และคู ่มือชี ้แจงประกอบกรมธรรม	์ 
	 	 ประกันภัย		
  จัดพิมพ์หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด  
ของผู ้ขนส่ง และคู ่มือชี ้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย   
พิมพ์ครั ้งที ่ 3 จำนวน 1,000 เล่ม ซึ่งได้เพิ ่มเติมข้อความ  
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู ้ขนส่ง (ฉบับภาษา  
องักฤษ) ที่ไดร้บัความเหน็ชอบจากนายทะเบยีน เพื่อจำหนา่ย  
ให้แก่ผู้ที่สนใจ ในราคาเล่มละ 80 บาท 
	 4.2	 หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยที ่ขนส่งภายใน	 
	 	 ประเทศ	 และคูม่ือชี ้แจงประกอบกรมธรรม์	 
	 	 ประกันภัย	
  จัดพิมพ์หนังสือกรมธรรม์ประกันภัยที่ขนส่งภายใน  

ประเทศ และคู่มือชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัย พิมพ์  
ครั้งที่ 3 จำนวน 1,000 เล่ม ซึ่งได้เพิ่มเติมข้อความกรมธรรม์  
ประกันภัยที่ขนส่งภายในประเทศ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่ได ้ 
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู ้ที ่ 
สนใจ ในราคาเล่มละ 100 บาท 
 4.3	 หนังสือการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ		 
	 	 (Multimodal	Transport)		
  จัดพิมพ์หนังสือการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ   
(Multimodal Transport) พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 1,000 เล่ม   
เพือ่แจกจ่ายให้กับบริษัทประกันภัยและจำหน่ายให้แก่ผู ้ที ่ 
สนใจทั่วไป ในราคาเล่มละ 200 บาท 
 
5. จดัพมิพแ์ผน่พบัเพื่อประชาสมัพนัธด์า้นการประกันภัย	 
 ทางทะเลและโลจิสติกส์	
 จดัพมิพแ์ผน่พบัการประกนัภยัขนสง่สนิคา้ การประกนัภยั  
ความรับผิดของผู ้ขนส่ง และการประกันภัยสินค้าที ่ขนส่ง  
ภายในประเทศ จำนวนแบบละ 10,000 ใบ เพื่อประชาสมัพนัธ ์ 
ด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ 
 
6.	 ให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ	 
	 สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัยสำหรบัการจดับธู	 
 ในงานแสดงสินค้า	 The	 7th	 Thailand	 International		 
	 Logistics	Fair	2010	(TILOG	2010)	
 ให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ  
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ด้วยการมอบแผ่นพับ  
การประกันภัยขนส่งสินค้า การประกันภัยความรับผิดของ  
ผู ้ขนส่ง และการประกันภัยสินค้าที ่ขนส่งภายในประเทศ  
อย่างละ 1,000 ใบ สำหรับแจกจ่ายผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า   
The 7th Thailand International Logistics Fair 2010   
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(TILOG 2010) เมื ่อวันที ่  7-11 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์  
นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริม  
การส่งออก 
 
7.	 ให้การสนับสนุนกรมเจ้าท่า	
 ให้การสนับสนุนกรมเจ้าท่า ด้วยการมอบหนังสือการ  
ขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)   
จำนวน 50 เล่ม ซึ่งเขียนโดย ศ. (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เพือ่แจกจ่ายเป็นวิทยาทานให้แก่  
ผู ้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ เรื ่อง การ  
ประกอบการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบภาคปฏิบัติการ   
เมื่อวนัที่ 20–24 ธนัวาคม 2553 ณ กรงุเวยีงจนัทน ์สาธารณรฐั  
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 
8.	 สนับสนุนวิทยากร	
 8.1 สนบัสนนุวทิยากรบรรยายเรื่อง	 “การประกนัภัย	 
  การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ”	
  นางสาวรุ่งฟ้า พิพัฒน์ศิริศักดิ์ กรรมการฯ ร่วมเป็น  
วิทยากรบรรยายเรื่อง “การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่าง  
ประเทศ” ในการอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรการจัดทำ  
เอกสารส่งออก” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ณ ห้องอัญชัย-  

สุพรรณิการ์ อาคารเอ็กซิม ซึ่งจัดโดยธนาคารเพื่อการส่งออก  
และนำเข้าแห่งประเทศไทย 
 8.2 สนบัสนนุวทิยากรในการเสวนาหวัขอ้	 “บทบาท  
	 	 ของการประกันภัยต่อระบบ	Logistics”	
  ศ. (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ ที ่ปรึกษาคณะ-  
กรรมการฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “บทบาทของ  
การประกันภัยต่อระบบ Logistics” ในโครงการ “บูรณาการ  
เครือข่ายรณรงค์ขนส่งปลอดภัยด้วยการประกันภัยลด  
ความเสี่ยง จังหวัดตาก” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ   
ห้องประชุมหอการค้า จังหวัดตาก ซึ ่งจัดโดยสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั   
จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก 
 
9.	 จัดประชุม	อบรม	และสัมมนาให้กับบริษัทสมาชิก	
	 9.1	 จัดสัมมนาเรื ่อง	 “แนวทางการพิจารณาใช้		 
	 	 Special	 Clauses	 สำหรับการประกันภัยทาง	 
	 	 ทะเลและโลจิสติกส์”	
  จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพิจารณาใช้ Special   
Clauses สำหรับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์”   
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับสมาชิกชมรมฯ   
เมื่อวนัที่ 5–6 มนีาคม 2553 ณ โรงแรมวลิลา พาราด ีเขาใหญ ่  

สัมมนาเรื่อง “แนวทางการพิจารณาใช้ Special Clauses สำหรับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์”  
เมื่อวันที่ 5–6 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมวิลลา พาราดี เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

สัมมนาเรื่อง “แนวทางการพิจารณาใช้ Special Clauses สำหรับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ (ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1)”  
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 
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จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู ้ 
เบื้องต้นต่างๆ ด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์  
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่รับประกันภัยทางทะเลและ  
โลจิสติกส์รุ ่นใหม่ เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
แนวทางการพจิารณาใช ้Special Clauses และสามารถนำมา  
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัย  
ได้อย่างเหมาะสม 
	 9.2	 จัดสัมมนาเรื ่อง	 “แนวทางการพิจารณาใช้		 
	 	 Special	 Clauses	 สำหรับการประกันภัยทาง	 
	 	 ทะเลและโลจิสติกส์	(ต่อเนื่องจากครั้งที่	1)”	
  จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพิจารณาใช้ Special   
Clauses สำหรับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์   
(ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1)” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ณ   
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้  
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจเนื้อหา และได้รับความรู้ทีค่รบถ้วน  
สมบูรณ์ทุกประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลต่อเนื่องมาจาก  
การสัมมนาครั้งแรก 
 9.3	 จัดอบรมและปฏิบัติการเชิงลึกหัวข้อ	 “Training		 
	 	 for	 the	 Trainers	 in	 Inland	 Transit	 Cargo		 
	 	 Insurance	&	Carrier’s	Liability	Insurance”	
  จัดอบรมและปฏิบัติการเชิงลึกหัวข้อ “Training for  
the Trainers in Inland Transit Cargo Insurance &   
Carrier’s Liability Insurance” ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน  
2553 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน  
ระดับที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอด  
ใหแ้กบุ่คลากรในบรษิทัฯ และบคุคลอื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
อกีทั้งยงัเป็นการสรา้งบคุลากรใหม้คีวามรู้ความสามารถเพิ่มเติม  
จากวิทยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบัน 

 9.4	 จัดสัมมนาเรื่อง	“Marine	Cargo	Claims	for	the		 
	 	 beginner”	
  จัดสัมมนาเรื่อง “Marine Cargo Claims for the   
beginner” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสวิส  
โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาและ  
เสรมิสรา้งความรู้ ความสามารถของผู้ปฏบิตังิานดา้นการพจิารณา  
ค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยสินค้าให้มีประสิทธิภาพ  
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพือ่นำไปสู ่ 
การพัฒนาเป็นมืออาชีพต่อไป 
	 9.5	 จัดประชุมชี ้แจงเรื ่อง	 “ประกาศกรมเจ้าท่าที	่	 
	 	 273/2553	 เรื ่องหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้	 
	 	 ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้”	
  จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 273/  
2553 เรื่องหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจ  
ทำให้เกิดอันตรายได้” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ   
ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัย เพื่อชี้แจงบริษัทสมาชิก  
เกี่ยวกับรายละเอียดและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 9.6	 จดัทศันศึกษาและสมัมนาวชิาการเรื่อง	“Incoterm  
	 	 New	Version	2010”	
  จัดทัศนศึกษา ณ บริษัท อจิลิตี้ จำกัด และสัมมนา  
วิชาการเรื ่อง “Incoterm New Version 2010” เมื ่อวันที ่ 
28-29 มกราคม 2554 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัด  
นครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้บริษัทสมาชิกได้รับ  
ความรู ้เกี ่ยวกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์   
รวมทั้งความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากในปัจจุบันนี ้ 
ทั่วโลกให้ความสนใจในธุรกิจโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก และ  
สภาหอการค้าได้ทำการปรับปรุงข้อตกลงทางการค้าระหว่าง  
ประเทศขึ้นใหม่ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า Incoterm 2010 และมีผล  
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นเรื่อง  
ที่บริษัทสมาชิกควรทราบเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  
งานได้อย่างถูกต้อง 

อบรมและปฏิบัติการเชิงลึกหัวข้อ “Training for the Trainers in Inland Transit Cargo Insurance & Carrier’s Liability Insurance” 
เมื่อวันที่ 23–24 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  
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10.	ส่งผู้แทนคณะกรรมการฯ	 เข้าร่วมสัมมนาและเข้า	 
	 ร่วมประชุม	
	 10.1	เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างรายงาน	 
	 	 การศึกษาฉบับสมบูรณ์เรื่อง	 “ยุทธศาสตร์การ	 
	 	 พัฒนาพาณิชยนาวีไทย”	
  ส่งผู ้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมสัมมนารับฟัง  
ความคิดเห็นร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เรื ่อง   
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาพาณิชยนาวีไทย” เมื ่อวันที ่ 24   
มนีาคม 2553 ณ โรงแรมสวสิโฮเตล็ เลอ คองคอรด์ ซึ่งจัดโดย  
กรมเจ้าท่า 
	 10.2	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนา	 
	 	 ระบบ	National	Single	Window	
  สง่ผู้แทนคณะกรรมการฯ เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ  
กำกับการพัฒนาระบบ National Single Window เมื่อวันที่   
15 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1   
กรมศุลกากร ซึ่งจัดโดยกรมศุลกากร 
 10.3	เขา้รว่มสมัมนาประชาพจิารณ	์ “แผนปฏิบตักิาร	 
	 	 ของประเทศ	(National	Action	Plan)	พ.ศ.	2553-	 
	 	 2558	การพฒันาระบบ	National	Single	Window  
	 	 สำหรับการนำเข้า	 การส่งออก	 และโลจิสติกส์		 
	 	 รองรับการเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ	 
	 	 สมาชิกอาเซียน	และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ”	
  ส่งผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมสัมมนาประชา-  

พิจารณ์ “แผนปฏิบัติการของประเทศ (National Action   
Plan) พ.ศ. 2553-2558 การพัฒนาระบบ National Single   
Window สำหรับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์   
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน   
และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 ณ   
ห้องประชุมใหญ่ GH 201-203 ศูนย์นิทรรศการและการ  
ประชุมไบเทค ซึ่งจัดโดยกรมศุลกากร 
	 10.4	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	 
	 	 คณะทำงานพัฒนามาตรฐานบริการขนส่ง	 
	 	 สินค้าด้วยรถบรรทุกแยกประเภทตามกลุ ่ม	 
	 	 อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ		 
	 	 ครั้งที่	1/2553	
  ส่งผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ  
การ (Workshop) คณะทำงานพัฒนามาตรฐานบริการขนส่ง  
สินค้าด้วยรถบรรทุกแยกประเภทตามกลุ่มอุตสาหกรรมการ  
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ครั ้งที ่ 1/2553 เมื ่อวันที ่ 29   
กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ซึ่งจัดโดยสำนัก  
การขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก 
 10.5	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)		 
 	 คณะทำงานพฒันามาตรฐานบรกิารขนสง่สนิคา้	 
  ดว้ยรถบรรทกุแยกประเภทตามกลุ่มอตุสาหกรรม	 
  การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	ครั้งที่	2/2553	
  ส่งผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ  

สัมมนาเรื่อง “Marine Cargo Claims for the beginner”  
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 
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ทัศนศึกษาบริษัท อจิลิตี ้ จำกัด พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียน  
สาริกา จังหวัดนครนายก และจัดสัมมนาวิชาการเรื ่อง “Incoterm New 
Version 2010” เมื่อวันที่ 28–29 มกราคม 2554 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก 

การ (Workshop) คณะทำงานพัฒนามาตรฐานบริการขนส่ง  
สินค้าด้วยรถบรรทุกแยกประเภทตามกลุ่มอุตสาหกรรมการ  
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ครั ้งที ่ 2/2553 เมื ่อวันที่ 21   
กันยายน 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ซึ่งจัดโดยสำนัก  
การขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก 

	 10.6	เข้าร่วมประชุมเรื่อง	 “ABAC	 Transport	 Safety		 
	 	 Forum”	
  ส่งผู ้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเรื ่อง   
“ABAC Transport Safety Forum” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม   
2553 ณ โรงแรม InterContinental ซึ่งจัดโดยสภาที่ปรึกษา  
ธุรกิจเอเปคแห่งประเทศไทย 

ประชุมชี้แจงเรื่อง “ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 273/2553 เรื่องหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้”  
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัย 

ร
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มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการจับกุม  
ผู้ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในโครงการ “เมาไม่ขับ” โดยมี พล.ต.ต.   
ภาณุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พล.ต.ต. อุทัยวรรณ   
แก้วสอาด ผู ้บังคับการตำรวจจราจร ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ณ กอง  
บังคับการตำรวจจราจร 

1.		 ปรับปรุงพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์	
 ตามที่คณะกรรมการประกนัภยัยานยนตร์ว่มกบัสำนกังาน   
คปภ. จัดทำพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้แบบข้อความ  
กรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตราเบี ้ยประกันภัยรถยนต์  
มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้อง  
กับสภาพความเสี่ยงภัยที่แท้จริง ซึ่งได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่  
ปี 2548 ตามคำสั ่งนายทะเบียนที ่  6/2548 ลงวันที ่ 13   
พฤษภาคม 2548 นั้น 
 เนื่องจากพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ประกาศใช ้ 
มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว สำนักงาน คปภ. จึงได้มีคำสั่ง  
แต่งตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำพิกัดอัตรา  
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ฉบับใหม่ โดยคณะทำงานฯ ได้ร่วมกัน  
ทบทวนและพิจารณาพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์เดิมให ้ 
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน โดยได ้ 
นำเสนอคณะกรรมการประกันภัยยานยนต ์ ซึ่งในเบื้องต้นได้  
เห็นชอบให้ปรับพิกัดอัตราสำหรับรถยนต์ลากจูง รหัส 420  
 
2.	 โครงการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางเทคนิคของ	 
 รถยนตท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัความเสี่ยงในการรบัประกนัภัย	
 สมาคมประกันวินาศภัย โดยคณะกรรมการประกันภัย  
ยานยนต์ ให้ความร่วมมือกับ บริษัท ทัทชาม (ประเทศไทย)   

จำกดั เพื่อทำการศึกษาและวจิยัขอ้มลูทางเทคนคิของรถยนต์  
ที่เกี ่ยวข้องกับความเสี่ยงในการรับประกันภัย เพื่อควบคุม  
ต้นทุนค่าสินไหมรถยนต์ ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลทางเทคนิค  
ด้านความปลอดภัยจากการโจรกรรมและความเสี ่ยงจาก  
ขนาดของความเสียหายต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง รวมทั้งให้ม ี 
หน่วยงานกลางที่คอยเป็นตัวแทนของธุรกิจประกันภัยและ  
ประชาชนในการสื่อสารข้อมูลด้านเทคนิค ปัญหา ตลอดจน  
แนวทางป้องกันและแก้ไขที่ถูกต้องให้กับผู้ผลิตรถยนต์ ผู ้ 
ผลิตอะไหล่ และอู ่ซ่อมรถยนต์และมีหน่วยงานตรวจสอบ   
รับรองอะไหล่เทียบเท่าที่จะจำหน่ายในประเทศให้มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน อันจะสามารถสร้างการยอมรับจากผู้บริโภค  
ในการใช้อะไหล่เทียบเท่าที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงาน  
ดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการเป็นเวลา 2 ปี  
 
3.	 การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เพื่อป้องกัน	 
	 การปลอมแปลง		
 สบืเนื่องจากมกีลุ่มมจิฉาชพีที่ทำการปลอมแปลงกรมธรรม ์ 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  
ภาคสมัครใจ ส่งผลให้ประชาชนและบริษัทประกันภัยได้รับ  
ความเดือดร้อน สมาคมประกันวินาศภัย จึงเป็นศูนย์กลาง  
ในการประสานงานกับโรงพิมพ์ที่จัดพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย  

ายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ร
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รถยนต์เพื่อป้องกันการปลอมแปลง โดยสมาคมฯ ได้อนุญาต  
ให้โรงพิมพ์ที ่สามารถทำตามรายละเอียดและคุณลักษณะ  
ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยกำหนด ซึ่งมีโรงพิมพ์ที่ได้รับ  
อนุญาต 4 แห่ง ดังนี้ 
 1. บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นติ้ง จำกัด  
 2.  บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จำกัด 
 3. บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด 
 4.  บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริตี้พริ้นท์ จำกัด 
 โดยจะเริ ่มใช้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เพื ่อป้องกัน  
การปลอมแปลง พร้อมกันในวันที่ 1 เมษายน 2554 จะมีการ  
จัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ  
สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณาต่างๆ 

4.	 สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานราชการและภาค	 
	 เอกชนต่างๆ			
	 4.1	 สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิงานของเจา้หนา้ที	่ 
  ตำรวจ	
  ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ  
เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์สืบสวนตำรวจนครบาล กองบัญชาการ  
ตำรวจนครบาล เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ที่ได้สืบสวน  
สอบสวนจนสามารถทราบข้อมูลกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรม  
หลอกขายดาวน์ที ่เต้นท์รถ เพื ่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู ้ 
ปฏิบัติงาน 
	 4.2	 มอบขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานดีเด่น		
  ให้การสนับสนุนเงินรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  
ให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการจับกุมผู้ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่ม  
แอลกอฮอล์ ในโครงการ “เมาไม่ขับ” ดังนี้ 
  (1) มอบเงินรางวัล จำนวน 3 รางวัล ในการ  
ปฏบิตังิานชว่งเทศกาลสงกรานต ์2553 ไดแ้ก ่กองกำกบัการ 5   
กองบงัคบัการตำรวจจราจร สถานตีำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ   
และสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ ้น   
45,000 บาท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
  (2) มอบเงินรางวัล จำนวน 4 รางวัล ในการ  
ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ได้แก่ กองกำกับการ 5   
กองบงัคบัการตำรวจจราจร สถานตีำรวจนครบาลวงัทองหลาง   
สถานตีำรวจนครบาลโชคชยั งานสายตรวจ 2 กองกำกบัการ 1   ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกัน ปราบปรามการ  

โจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดย  
มี พล.ต.ท. ไถง ปราศจากศัตรู ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 เป็น  
ผู้รับมอบ    

ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายหมวกนิรภัยราคาประหยัด ในโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร 

_11-0038(034-079)T.indd   46 3/9/11   3:56:21 AM



47 รายงานประจำปี 2553 

กองบังคบัการตำรวจจราจร เปน็จำนวนเงนิทั้งสิ้น 55,000 บาท   
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 
  โดยงานดังกล่าวมี พล.ต.ต. ภาณุ เกิดลาภผล   
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พล.ต.ต. อุทัยวรรณ  
แก้วสอาด ผู้บังคับการตำรวจจราจร เป็นผู้รับมอบ  
	 4.3	 สนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจ	
  ใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท   
แก่เจ้าหน้าที ่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ จังหวัด  
ฉะเชงิเทรา เพื่อสนบัสนนุการปฏบิตังิานในการปอ้งกนัปราบปราม  
การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยมี พล.ต.ท. ไถง   
ปราศจากศัตรู ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 เป็นผู้รับมอบ   
เมื ่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ กองบัญชาการตำรวจภูธร   
ภาค 2 จังหวัดชลบุรี  
	 4.4		 จัดนิทรรศการ	“สัปดาห์ประกันภัย”	
  ร่วมจัดงานสัปดาห์ประกันภัย เมื ่อวันที ่ 24-26   
กนัยายน 2553 ณ อิมแพค เมอืงทองธาน ีเพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกบั  
เรื่องกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตใ์นดา้นตา่งๆ รวมทั้งจำหนา่ย  
หมวกนิรภัยแก่ประชาชนในราคาประหยัด  

	 4.5	 เข้าร่วมโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยและ	 
	 	 จติสำนกึของประชาชน	 เพื่อลดอบุตัเิหตจุราจร	 
	 	 และร่วมจัดนิทรรศการ	
  รว่มกบัสำนกังานจราจรและขนสง่ กรงุเทพมหานคร   
และเครือข่ายพันธมิตร เข้าร่วมโครงการรณรงค์เสริมสร้าง  
วินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร ใน  
ชื ่อโครงการ “ขับขีป่ลอดภัย ไม่เมา ไม่แว้น” โดยร่วมจัด  
นิทรรศการและออกบูธจำหน่ายหมวกนิรภัยราคาประหยัดให ้ 
กับผู้เข้าร่วมงาน 
	 4.6		 สนับสนุนการจำหน่ายหมวกนิรภ ัยราคา	 
	 	 ประหยัด		
  ให้การสนับสนุนหมวกนิรภัยเพื่อจำหน่ายในราคา  
ประหยัดให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้รณรงค์  
เผยแพร่การประกันภัยและสร้างจิตสำนึกในการลดอุบัติเหต ุ 
จราจรทางบก และสำนักงานคณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิ  
การประกอบธรุกจิประกนัภยัจงัหวดัพะเยา เพื่อจำหนา่ยใหแ้ก ่ 
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ปี 2554 ตาม  
แผนงานดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ  
จังหวัด 

จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “การประกันภัยรถยนต์” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด  

จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด  
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5.	 จัดประชุมชี้แจง	และสัมมนาให้กับบริษัทสมาชิก	
	 5.1	 จัดประชุมชี้แจงเรื่อง	 “การประกันภัยรถยนต์	 
	 	 ภาคบังคับ”		
  จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “การประกันภัยรถยนต์ภาค  
บังคับ” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล  
เลอ คองคอรด์ เพื่อกำหนดแนวทางปฏบิตั ิและการดำเนนิการ  
กฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง อาทิ การปฏิบัติตาม  
ประกาศนายทะเบยีน เรื่อง ใหบ้รษิทัรายงานการรบัประกนัภยั  
รถตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.   
2535 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 ซึ่งบริษัทจะต้องรายงาน  
ข้อมูลการรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง  
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อ  
นายทะเบียนทันที แนวทางป้องกันเรื่องกรมธรรม์ประกันภัย  
ปลอม การพัฒนาระบบการรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  

	 5.2		 จัดประชุมชี้แจงเรื่อง	“การประกันภัยรถยนต์”		
  จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “การประกันภัยรถยนต์” เมื่อ  
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ   
คองคอร์ด เพื ่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากรมธรรม ์ 
ประกันภัยรถยนต์ปลอม รวมทั้งชี้แจงการวิเคราะห์ข้อมูลการ  
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ การศึกษา  
และเผยแพร่ข้อมูลทางเทคนิคของรถยนต์ที่เกี ่ยวข้องกับ  
ความเสี่ยงในการรบัประกนัภยั และสญัญาสละสทิธเิรยีกรอ้ง  
ค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามเอกสารแนบท้ายความคุ้มครอง  
เพิ่มเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 
 5.3		 สมัมนาเรื่อง	 “เทคนคิการตรวจสอบและวเิคราะห	์ 
  เคลมฉ้อฉลเชิงปฏิบัติการ”								
  จดัสมัมนาเรื่อง “เทคนคิการตรวจสอบและวเิคราะห ์ 
เคลมฉ้อฉลเชิงปฏิบัติการ” เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2554   

จัดสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบและวิเคราะห์เคลมฉ้อฉลเชิงปฏิบัติการ” เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2554 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
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ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพือ่บูรณาการ  
ความคิดในเชิงปฏิบัติการพร้อมทั ้งแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่แต่ละบริษัท  
เกี ่ยวกับประเด็นข้อสงสัย รวมถึงข้อบ่งชี ้ต่างๆ ที ่บ่งบอก  

กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยโดยการจำหน่ายหมวกนิรภัยราคาประหยัด
ให้กับประชาชน  

เกี่ยวกับพฤติกรรมการฉ้อฉลประกันภัย ตลอดจนแนวทาง  
การตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน  
ในการพิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมต่อไป  
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1.	 โครงการประกันภัยพืชผลโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ	
	 ตามทีค่ณะกรรมการฯ	 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ	 
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)		 
ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)		 
บรษิทัไทยรบัประกนัภยัตอ่	จำกดั	 (มหาชน)	และธนาคารโลก   
(World	Bank)	 ได้ศึกษาโครงการนำร่องการประกันภัยพืชผล	 
โดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ	 ซึ ่งคณะกรรมการฯ	 ในฐานะเป็น	 
ตวักลางของภาคธรุกจิประกนัภยัไดจั้ดทำกรมธรรมป์ระกนัภยั	 
และอัตราเบี้ยประกันภัยพืชผลจากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีน้ำฝน	 
และดัชนีความแห้งแล้ง	 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)	 โดยคำนึงถึง	 
กำลังเกษตรกรเป็นหลัก	ทั้งในด้านของต้นทุนที่เพิม่ขึ้นในการ	 
ผลิต	 และสำหรับภาคธุรกิจก็ต้องมีกำลังเพียงพอในการรับ	 
ประกนัภัย	ซึ่งปจัจบุนัมบีรษิทัประกนัภยัที่เข้ารว่มรบัประกนัภยั	 
จำนวน	7	บริษัท	สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ	ปีการผลิต		 
2553	 ได้รับประกันภัยในพื้นที่รวม	 60,688	 ไร่	 ใน	 7	 จังหวัด		 
ประกอบด้วย	 จังหวัดลพบุรี	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 จังหวัด	 
นครสวรรค์	 จังหวัดสระบุรี	 จังหวัดนครราชสีมา	 จังหวัดน่าน		 

และจังหวัดพิษณุโลก	 (สถานีวัดปริมาณน้ำฝนจำนวน	 15		 
สถานี)	 ซึ่งมีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	 3,194	 ราย		 
เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยรวม	72,142,823	บาท	และเบี้ย	 
ประกันภัยรวม	 6,068,800	 บาท	 ในครั้งนี้คณะทำงานฯ	 ได้	 
เข้าร่วมงานแถลงข่าวและพิธีมอบค่าสินไหมทดแทนแบบ	 
บางส่วน	 (Partial	 Loss)	 ให้แก่เกษตรกรที่ทำประกันภัยฯ		 
จำนวน	 863	 ราย	 เป็นจำนวนเงินค่าชดเชยรวมทั ้งสิ ้น		 
4,326,451.74	บาท	 เมื่อวันที่	 6	สิงหาคม	2553	ณ	 โรงเรียน	 
นครไทย	จังหวัดพิษณุโลก	
	 จากผลการดำเนินโครงการฯ	 ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหา	 
และอปุสรรคตา่งๆ	หลายประการ	ดงันั้น	ธนาคารเพื่อการเกษตร	 
และสหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 จึงได้จัดการสัมมนาเพื่อ	 
รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการดังกล่าว	 
รว่มกบัเจา้หน้าท่ี	 ธ.ก.ส.	และคณะทำงานโครงการประกนัภยั
พชืผลโดยใชด้ชันภีมูอิากาศ	 เมื่อวนัที่	 13	กรกฎาคม	2553	ณ		 
โรงแรมท็อปแลนด์	จังหวัดพิษณุโลก	และวันที่	29	กรกฎาคม		 
2553	 ณ	 โรงแรมสีมาธานี	 จังหวัดนครราชสีมา	 รวมทั ้ง	 

เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ	 
ประกันภัยพืชผล	 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)	 โดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ	 ของธนาคาร	 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	
 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในโครงการ
ศึกษาวิจัยและนำร่องการประกันภัยธรรมชาต	ิ สำหรับการผลิตข้าวนาปี	 กับ
กรมส่งเสริมการเกษตร	 เมื่อวันที่	 16–17	 มิถุนายน	 2553	ณ	 กรมส่งเสริม
การเกษตร		

พิธีมอบค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยพืชผล	(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)	จากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีน้ำฝนและดัชนีความแห้งแล้ง	
เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2553	ณ	โรงเรียนนครไทย	จังหวัดพิษณุโลก	

ายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ 
 
 

ร 
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คณะกรรมการฯ ยังได้จัดการประชุมหารือแนวทางการ  
ดำเนินโครงการฯ ร่วมกับผู ้แทนสำนักงาน คปภ. ผู ้แทน   
ธ.ก.ส. และผู้แทนจากบรษิทัประกนัภยัตอ่ตา่งประเทศ (AON)   
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน   
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล   
เลอ คองคอร์ด  
 
2.	 โครงการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกันภัยพืชผล	
 ด้วยรัฐบาลได้มีแผนการดำเนินโครงการศึกษาและวิจัย  
แนวทางการดำเนินการประกันภัยธรรมชาติสำหรับการผลิต  
ข้าวและการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยใช้ดัชนีสภาพ  
อากาศ ซึ่งไดม้อบหมายใหส้ำนกังานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.)   
ดำเนินการเพือ่รองรับนโยบายของรัฐบาล “ไทยเข้มแข็ง”   
ที ่ต้องการจะปฏิรูปกระบวนการบริหารความเสี ่ยงของ  
เกษตรกรไทยที่ปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ  
อยา่งครบวงจร โดยพจิารณาถงึความเสี่ยงของข้าวและข้าวโพด  
เลี ้ยงสัตว์ในระหว่างการเพาะปลูก โดยคณะกรรมการฯ   
ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงาน พร้อมทั้งสนับสนุนและ  
เข้าร่วมศึกษาโครงการดังกล่าวไปบางส่วนแล้ว ดังนี้ 
 2.1	 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	(สศค.)	เป็นผู้จัดทำ  
ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพืชผล โดยได้  
แต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย   
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม  
ชลประทาน กรมอตุนุยิมวทิยา สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร  

(สศก.) ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
(ธ.ก.ส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ  
ประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) และสมาคมประกนัวนิาศภยั   
เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนา  
การประกันภัยพืชผล และร่วมกันกำหนดแผนกลยุทธ์และ  
ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาการประกันภัยพืชผลใน  
ประเทศไทยให้เหมาะสม ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา การ  
สร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การเสริมสร้างความรู้ความ  
เข้าใจและพัฒนาช่องทางการประกันภัยผ่านตัวกลางหรือ  
ตวัแทน การขยายเครอืขา่ยสถานวีดันำ้ฝน หรอืการดำเนนิงาน  
ระยะยาวโดยภาครัฐ  
 2.2	 กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู ้ดำเนินโครงการ  
ศึกษาวิจัยการประกันภัยธรรมชาติสำหรับการปลูกข้าวนาปี   
ตามความเสียหายจริง โดยได้ดำเนินการทดลองประกันภัย  
แบบเสมือนจริงแต่ไม่มีการจ่ายค่าเบี ้ยประกันภัยและ  
ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนา  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ทดลองประกันภัย เมื่อ  
วันที ่ 16–17 มิถุนายน 2553 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร  
พร้อมทั ้งยังได้สนับสนุนและเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการ  
ลงพืน้ทีใ่ห้ความรู้และทดลองรับประกันภัยเสมือนจริงให้กับ  
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจำนวน 270 รายวันที่ 6–7 และวันที่   
12–13 กรกฎาคม 2553 ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด  
อุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล 

เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยและนำร่องการประกันภัยธรรมชาติสำหรับการผลิตข้าวนาปีกับกรมส่งเสริมการเกษตร ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุตรดิตถ์ 

การประชุมหารือ “โครงการประกันภัยพืชผลโดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 
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 2.3	 มหาวทิยาลยันเรศวร	นำโดย รศ. ดร. ชฎา ณรงคฤ์ทธิ์  
และทีมวิจัย เป็นผู ้ดำเนินโครงการนำร่องการประกันภัย  
ธรรมชาตสิำหรบัการปลกูขา้วนาปโีดยใชด้ชัน ีซึ่งไดร้บัทนุวจิยั  
จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยทีมวิจัย  
จะเริ ่มจัดเก็บข้อมูลจากกลุ ่มเกษตรกรตัวอย่างในจังหวัด  
กำแพงเพชร ในป ี2553 และคณะกรรมการฯ ใหก้ารสนบัสนนุ  
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัย ซึ่งได้มีพิธีลงนาม  
ความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย  
เชิงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 7   
กนัยายน 2553 ณ สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.)   
พร้อมนี้คณะกรรมการฯ ยังได้เข้าร่วมประชุมเวทีพบเกษตรกร  
ในการดำเนินโครงการทดลองนำร่องการประกันภัยนาข้าว  
แบบใช้ดัชนีแบบเสมือนจริง เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรกลุ่ม  
ตัวอย่าง และจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำท่า   
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 และวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2553  
ณ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมทดลองฯ รวม  
ทั้งสิ้นจำนวน 68 ราย 
 
3.	 การแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้การทำ	 
	 ประกันภัยแล้งสำหรับสินค้าข้าวโดยใช้ดัชนีสภาพ	 
	 อากาศ	(ศปลข.)	
 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะ  
ทำงานศึกษาความเป็นไปได้การทำประกันภัยแล้งสำหรับ  
สินค้าข้าวโดยใช้ดัชนีสภาพอากาศ (ศปลข.) จากหน่วยงาน  
ต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)   
ธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)   
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
กรมอุตุนิยมวิทยา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และ  
สมาคมประกันวินาศภัย เพื่อสร้างระบบประกันความเสี่ยง  
ทางการเกษตร เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่ง  

ประธานคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและ  
สุขภาพ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมเป็นคณะทำงานดังกล่าว   
และอยู ่ระหว่างการจัดทำระบบการประกันภัยเพื ่อเป็น  
รูปแบบการนำเสนอเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยสำหรับการ  
ประกันภัยแล้งสำหรับสินค้าข้าวโดยใช้ดัชนีสภาพอากาศ  
(สมาคมประกันวินาศภัย และบริษัท สมโพธิ ์  เจแปน   
ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด) ในพืน้จังหวัดนำร่องฯ 24  
จังหวัด โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะนำเสนอเงื่อนไขแยกพื้นที ่ 
ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน และสำหรับจังหวัดในพื ้นที ่ภาคใต้จะตัด  
ออกจากโครงการนำร่องดังกล่าวไปก่อน  
 คณะกรรมการฯ ไดม้หีนงัสอืสอบถามความสนใจเขา้รว่ม  
รับประกันภัยไปยังบริษัทสมาชิก ซึ ่งมีบริษัทสมาชิกแจ้ง  
ความสนใจเข้าร่วมฯ จำนวน 10 บริษัท โดยจะจัดการประชุม  
ชี ้แจงรายละเอียดเงื ่อนไข การประกันภัยดังกล่าวให้กับ  
บริษัทสมาชิกประมาณกลางเดือนมกราคม 2554 
 
4.	 การยื่นรายงานข้อมูลการประกันวินาศภัยสำหรับ	 
	 อาคารและสถานบริการ		
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ  
ประกอบธุรกิจประกัยภัย (คปภ.) ได้จัดทำร่างแบบฟอร์ม  
การยื่นรายงานข้อมูลการประกันวินาศภัยสำหรับอาคารและ  
สถานบริการ โดยขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าสำหรับ  
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของอาคารและ  
สถานบริการ บริษัทสมาชิกจะสามารถจัดเก็บข้อมูลตามร่าง  
แบบฟอร์มที่มีรูปแบบการจัดเก็บตามรหัสภัย (ลักษณะภัย)   
ของพิกัดอัคคีภัย ซึ ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมี  
ความเห็นให้กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยของข้อมูล  
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  
สำหรับอาคารและสถานบริการ ที่ต้องการให้บริษัทสมาชิก  
นำส่งสำนักงาน คปภ. 5,000,000 บาทขึ้นไป โดยสำนักงาน   
คปภ. ได้แจ้งเป็นคำสั่งไปยังบริษัทสมาชิกเรียบร้อยแล้ว 
  

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
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5.	 การเข้าร่วมพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างกฎหมาย	 
 จดัตั้งโรงไฟฟา้พลงังานนวิเคลยีร	์และการประกนัภัย 
 ตามที่คณะกรรมการโครงการโรงไฟฟา้พลงังานนวิเคลยีร ์  
กระทรวงพลังงาน (ดร. มนูญ อร่ามรัตน์) ได้มีแนวความคิด  
ที ่จะจัดทำร่างกฎหมายจัดตั ้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์   
สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และมีความประสงค์ที่จะ  
หารือกับสมาคมประกันวินาศภัยว่าควรจะกำหนดกรอบ  
รายละเอียดเกี ่ยวกับการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคล  
ทั่วไปกรณีเกิดความเสียหายขึ้น เพือ่ระบุลงในร่างกฎหมายฯ   
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัย จึงได้  
พิจารณาแต่งตั ้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดทำร่าง  
กฎหมายจัดตั ้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และกำหนด  
รูปแบบการประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะ  
รองรับกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด   
อุบัติเหตุและสุขภาพ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานฯ   
ด้วย และจากการประชุมหารือในเบื้องต้นร่วมกับผู้แทนจาก  
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้เตรียมดำเนินการดังนี้ 
  1. แนวทางการกำหนดรายละเอียดการประกันภัย  
ในรา่งกฎหมายจัดตั้งโรงไฟฟา้พลงังานนวิเคลยีร ์ซึ่งในปจัจบุนั  
มีจำนวนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของต่างประเทศ  
ประมาณ 436 โรง และในต่างประเทศจะมีการประกันภัย  
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ ่งจัดทำเป็นกองกลางการรับ  
ประกนัภัย ซึ่งขณะนี้คณะทำงานฯ อยู่ระหวา่งการศกึษาขอ้มลู  
รายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การประกันภัยในต่างประเทศ ภาคี  
ในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการ  
เปรียบเทียบกฎหมายกับพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต์  
เกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น  
  2. แนวทางการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยวัสดุ  
กัมมันตรังสีและเครื ่องกำเนิดรังสี เพือ่รองรับกฎกระทรวง  
กำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการ  
เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือ  
พลังงานปรมาณู พ.ศ. 2550 แห่งพระราชบัญญัติพลังงาน  
ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ในหมวด 4 ส่วนที่ 1 เงื่อนไขที่  

ผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณู  
จากเครื ่องกำเนิดรังสีต้องปฏิบัติ (วัสดุกัมมันตรังสี) โดย  
คณะกรรมการฯ ได้เริ ่มศึกษาข้อมูลรายละเอียดและความ  
เสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องไปบางส่วนแล้ว และอยูร่ะหว่างรวบรวม  
ขอ้มลูสำหรบัใชใ้นการพจิารณากำหนดรปูแบบการประกนัภยั  
ให้เหมาะสมต่อไป  
 
6.	 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายสำหรับ	 
	 กิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว		
 กรมธุรกิจพลังงาน ได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ  
ผู้แทนคณะกรรมการฯ ประชุมหารือเกีย่วกับการจัดทำร่าง  
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใน  
การจัดให้มีการประกันความเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย  
จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3   
ส่วนที่เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ......... เพื่อเป็นการ  
เยียวยาความเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก  
การประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการประกันภัย  
ที่เกี่ยวขอ้ง โดยไดข้อใหพ้จิารณารา่งประกาศกระทรวงดงักลา่ว   
พร้อมทั้งจัดทำร่างกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยฯ ให้  
เหมาะสม ซึ่งขณะนี้ไดด้ำเนนิการเรยีบรอ้ยแลว้ และอยู่ระหวา่ง  
รอการประกาศบังคับใช้กฎหมาย 
 
7. โครงการศึกษาวจิยัเกี่ยวกบัการประกนัภัยการเลกิจา้ง	
 กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงานได้หารือแนวทาง  
ความเป็นไปได้ในการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยการเลิกจ้าง   
เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการจัดตั้งกองทุนประกันการ  
เลิกจ้างของภาครัฐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รวบรวมข้อมูลและ  
ความคิดเห็นในเบื ้องต้นเสนอไปยังคณะกรรมการบริหาร  
สมาคมประกันวินาศภัยเรียบร้อยแล้ว และได้รับมอบหมาย  
ให้ศึกษาและทำวิจัยเรื ่องดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบ  
การพิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดรูปแบบการ  
ประกันภัยที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่  

ร่วมประชุมในเวทพีบเกษตรกรในการดำเนนิโครงการทดลองนำรอ่งการประกนั
ภยันาข้าวแบบใช้ดัชนีแบบเสมือนจริง ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

การประชุมชี้แจงและขอความเห็นเรื่อง “การปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกและเอกสารแนบท้ายฯ” เมื ่อวันที ่  16 
กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 
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มีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัย  
 
8.	 การประกันภัยสำหรับผู้ขอคืนเงินภาษีอากรและผู	้ 
	 ขอผ่อนชำระภาษีกับกรมสรรพากร	
 กรมสรรพากรได้มีนโยบายเรื่องการประกันภัยสำหรับ  
ผู้ขอคนืเงินภาษอีากรและผู้ขอผอ่นชำระภาษกีบักรมสรรพากร   
โดยได้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการ  
ค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้ภาษีอากรให้แก่ผู้ค้างภาษีอากร   
ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการผ่อนชำระภาษีอากร   
พ.ศ. 2545 และประเด็นเรื่องการประกันภัยคืนเงินภาษีอากร   
ตามระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการเงินภาษีมูลค่าเพิ ่ม   
พ.ศ. 2539 และการเงินภาษีอากร พ.ศ. 2539 ซึ ่งคณะ  
กรรมการฯ ไดเ้ขา้รว่มประชมุและพจิารณาเหน็วา่เรื่องดงักลา่ว   
จะทำให้เกิดการขยายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยในธุรกิจ  
และเพิ ่มโอกาสในการประกันภัยต่อบริษัทสมาชิกมากขึ ้น   
แต่ทั้งนี้สำหรับเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการศึกษารายละเอียด  
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลกระทบและความสามารถในการ  
รับประกันภัยของบริษัทสมาชิกอย่างละเอียดถี่ถ้วน ดังนั้น  
ในเบื้องต้นจึงได้มีหนังสือสอบถามความสนใจรับประกันภัย  
การคืนเงินภาษีอากรและการผ่อนชำระภาษีของกรม  
สรรพากรไปยังบริษัทสมาชิก เพื ่อรวบรวมรายชื ่อบริษัทที ่ 
สนใจรบัประกนัภยัฯ และกำหนดการประชมุหารอืรายละเอยีด  
เรื่องดังกล่าวร่วมกันอีกครั้ง  
 
9.	 การทบทวนและปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยความ	 
	 รับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก	
 ชมรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ได้ดำเนินการ  
ทบทวนและปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อ  
บุคคลภายนอกและเอกสารแนบท้ายฯ ฉบับมาตรฐาน เพื่อ  
ให้มีข้อความตรงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน และให้มีความ  
ชัดเจนในการตีความตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุง  
รปูแบบใหเ้ปน็ไปตามโครงสรา้งกรมธรรมป์ระกนัภยัมาตรฐาน  
ตามทีไ่ดม้กีารกำหนดไว ้ เพือ่ใหเ้ปน็ประโยชนใ์นการปฏบิตังิาน  

ของบริษัทสมาชิก โดยชมรมฯ ได้มีการสอบถามความเห็น  
และประชุมเพือ่ระดมความคิดเห็นร่วมกับบริษัทสมาชิกเมื่อ  
วนัที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมสวสิโฮเตล็ เลอ คองคอรด์   
ซึ ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างการยื ่นขอรับความเห็นชอบจากนาย  
ทะเบียน สำนักงาน คปภ. 
 
10.	การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับราย	 
	 ย่อย	(ไมโครอินชัวรันส์)	
 จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย  
(ไมโครอินชัวรันส์) เพื ่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนา  
กรมธรรม์ประกันภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ  
สง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) สำหรบัประชาชน  
ระดับฐานรากทั่วราชอาณาจักร (Micro-Insurance) ปี พ.ศ.   
2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ   
ให้สอดคล้องเหมาะสม และรองรับกับสภาพความเสี่ยงและ  
ความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการทั ่วไปเพิ ่ม  
มากขึ้น โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครอง  
การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ ทพุพลภาพ รวมถงึ คา่ชดเชย  
การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลรายวัน และค่าใช้จ่ายในการ  
จัดการงานศพ ซึ่งมีเบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์และ  
ภาษี) 450 บาท โดยนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ  
กรมธรรม์ประกันภัยฯให้กับบริษัทสมาชิกจำนวน 52 บริษัท   
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553  

การประชุมทดลองอัตราเบี้ยประกันภัยสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and 
Use) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 
 

พิธีมอบค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยอุบัติ เหตุสำหรับรถ  
จักรยานยนต์รับจ้าง (มอเตอร์ไซค์ยิ้ม) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ณ ศาลา  
ว่าการกรุงเทพมหานคร 

จัดสัมมนาวิชาการให้ความรู ้บริษัทสมาชิกเรื ่อง “รู ้เท่าทันโรคมะเร็งและ
ความมหัศจรรย์ทางการแพทย์ของโรคสมอง” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ณ 
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 
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ลำดับ	 รายละเอียด	 ระยะเวลา	

1. เทศกาลสงกรานต์ 
และปิดเทอมใหญ่ 

วันที่ 1 เมษายน –  
31 พฤษภาคม 2553 

2. เทศกาลวันอาสาฬหบูชา  
วันเข้าพรรษา และวันแม่แห่งชาติ 

วันที่ 25 กรกฎาคม –  
15 สิงหาคม 2553 

3. เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 –  
31 มกราคม 2554 

11.	การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับ	 
	 ผู ้ขับขี ่รถจักรยานยนต์รับจ้าง	 (มอเตอร์ไซค์ยิ ้ม)		 
	 สำหรับรายย่อย	(ไมโครอินชัวรันส์)	
 ด้วยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการมอเตอร์ไซค์  
ยิ้มขึ้น คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย   
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เสนอการประกันภัยในโครงการ   
“มอเตอร์ไซค์ยิ ้ม” ซึ ่งเป็นแผนประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับ  
ผู้ประกอบอาชีพขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ  
สำนักงานเขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานครจำนวนประมาณ   
4,400 กว่าวิน รวมเป็นจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง   
ประมาณ 103,000 คน โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ  
สำหรบัผู้ขับข่ีรถจักรยานยนตร์บัจ้าง (มอเตอรไ์ซคย์ิ้ม) สำหรบั  
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต   
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียอวัยวะ และค่าชดเชย  
รายวันระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นจำนวนเงิน   
300 บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อครั ้ง ซึ ่งมีเบี ้ย  
ประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ 500 บาทต่อคนต่อปี   
(พิเศษเฉพาะวนัเปดิโครงการ 12 กันยายน 2553 เบี้ยประกนัภยั  
รวมภาษีและอากรแสตมป์ราคาพิเศษ 450 บาท) ทั ้งนี ้ 
กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มความคุ้มครอง ณ เวลา 12.00 น.   
ของวันถัดไป นับจากวันที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยฯ เรียบร้อย  
แล้ว และสามารถชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยได้ที่บริษัท กลาง  
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และเค้าท์เตอร์เซอร์วิส  
ของ 7-eleven 
 สำหรับรูปแบบการประกันภัยจะเป็นความร่วมมือ  
ระหว่างสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัย  
ในสัดส่วนสมาคมละ 50% และได้แต่งตั้งให้ บริษัท กลาง  
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการทั้ง  
ด้านกระบวนการรับประกันภัยและการบริหารงานสินไหม  
ทดแทน ซึ่งบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 12   
บริษัท (บริษัทประกันวินาศภัย 8 บริษัท และบริษัทประกัน  
ชีวิต 4 บริษัท) โดยรับประกันภัยในสัดส่วนเท่าๆ กัน โดยได้มี  
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าวโครงการฯ ระหว่าง  
กรุงเทพมหานคร และสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 23 เมษายน   
2553 ณ กรงุเทพมหานคร และไดม้งีานเปดิโครงการฯ เมื่อวันที่   
12 กันยายน 2553 ณ ศูนย์กีฬาไทย–ญี่ปุ่น ดินแดง   
 จากการดำเนินโครงการดังกล่าว มีจำนวนผู ้ขับขี ่ 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง (มอเตอร์ไซค์วิน) ที ่ซื ้อกรมธรรม์  
ประกนัภัยฯ ไปแลว้ 233 กรมธรรม ์ เปน็จำนวนเบี้ยประกนัภยั  
รวม 110,000 บาท และได้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนม ี 
จำนวน 2 ราย (เสียชีวิตและบาดเจ็บ) เป็นจำนวนเงินค่า  
สินไหมทดแทน 100,600 บาท โดยผู้แทนสมาคมประกัน  
วินาศภัย เข้าร่วมพิธีมอบค่าสินไหมทดแทนฯ เมื่อวันที่ 12   
ตุลาคม 2553 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  

12. โครงการเดินทางอุ ่นใจ	ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ	 
	 เดินทางอุ่นใจ	ปี	2553		
 จัดทำโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ
เดินทางอุ ่นใจ” ในช่วงเทศกาลต่างๆ ตลอดปี 2553 โดย  
คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนบริษัทสมาชิกเข้าร่วม  
โครงการฯ พร้อมทั้งขอความร่วมมือบริษัทฯ ติดแผ่นป้าย  
ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยโครงการดัง
กล่าว ณ สำนักงานใหญ ่ หรือสำนักงานสาขาทั้งในกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด ซึ่งขณะนี้มีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ 
จำนวนประมาณ 7 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

13.	การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับแรงงานต่างด้าว		
 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำริที ่จะจัด  
ทำการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับแรงงานต่างด้าว ดังนั ้น  
คณะกรรมการฯ ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการ  
ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับแรงงานต่างด้าว” เพื่อนำแรงงาน  
ต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน  
ประมาณ 932,255 คน เป็นระยะเวลา 2 ปี เข้าสู ่ระบบ  
การประกันภัย โดยทั ้ง 2 สมาคมฯ ได้จัดทำร่างแผนการ  
ประกันภัยฯ โดยให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสีย  
อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมถึงค่าใช้จ่าย  
ในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้น  
กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 90 วันแรก)   
จากอุบัติเหตุทุกกรณี ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัยกำหนดเป็น   
3 แผน ประกอบด้วย 50,000 บาท 40,000 บาท และ   
30,000 บาท และมีเบี้ยประกันภัย 400 บาท 320 บาท และ   
240 บาทตามลำดับ พร้อมนี้สำหรับรูปแบบการรับประกันภัย   
และประเด็นปัญหาในการดำเนินโครงการฯ ยังอยู่ในระหว่าง  
การพิจารณา 
 
14.	แนวทางการพิจารณารับประกันภัยผู้พิการ	
 คณะกรรมการฯ และสมาคมประกันชีวิตไทย ได้ร่วมกัน  
จัดทำแนวทางพิจารณารับประกันชีวิต ประกันภัยอุบัติเหต ุ 
ส่วนบุคคล การประกันภัยสุขภาพ และสัญญาเพิ ่มเติม  
ประกันสุขภาพสำหรับผู ้พิการ เพื ่อให้สอดคล้องกับแนว  
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นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ  
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้นำ  
ส่งแนวทางการรับประกันภัยดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการ  
การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู ้สูงอายุ   
คนพิการและด้อยโอกาส วุฒิสภา เพื่อทราบ พร้อมทั้งขอให้  
ทั้ง 2 สมาคมฯ ประสานงานแจ้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัท  
ประกันวินาศภัยทุกบริษัทถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่ง  
คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือสอบถามไปยังบริษัทสมาชิก  
เรียบร้อยแล้ว และได้รับแจ้งยืนยันความพร้อมในการรับ  
ประกันภัยจากบริษัทสมาชิกบางส่วนแล้ว  
 
15.	การพิจารณาร่างเงื่อนไขความคุ้มครองหรือเอกสาร	 
 แนบท้าย	 สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวเนื่อง	 
	 กับการชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวใน	 
	 โรงพยาบาล	
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ขอให้พิจารณาจัดทำสรุปความ  
คิดเห็นเกี ่ยวกับร่างเงื ่อนไขความคุ ้มครองหรือเอกสาร  
แนบท้าย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่าง  
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการ  
และนำส่งความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงาน คปภ.   
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งยังได้มีหนังสือขอสำเนาความคิดเห็น  
ของบริษัทสมาชิกที ่ได้นำส่งให้กับสำนักงาน คปภ. เพื ่อ  
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมด้วย 
 
16. การจดัทำอตัราเบี้ยประกนัภัยสขุภาพ	แบบอตัโนมตั	ิ	 
 (File	and	Use)		
 ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้จัดทำอัตราเบี้ย
ประกันภัยสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use) เพื่อรองรับ
กรมธรรมป์ระกนัภยัฯ ซึ่งนายทะเบยีนสำนกังานคณะกรรมการ  
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้  

ประกาศใช้ และเพื ่อให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทสมาชิกใน  
การนำอัตราเบี ้ยประกันภัยมาตรฐานไปใช้ในการดำเนิน  
ธุรกิจประกันภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ดำเนิน  
การจัดทำและประชุมหารือร่วมกับบริษัทสมาชิกที่มีจำนวน  
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 10 บริษัทตามลำดับ และอยู ่ 
ระหว่างการหารือร่วมกับสำนักงาน คปภ.  
 
17.	โครงการให้ความรู ้ด้านประกันภัยอุบัติเหตุและ	 
	 สุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-Learning)	
 ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดทำโครงการ  
ให้ความรู ้ด้านประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพทางอิเล็ก-  
ทรอนิกส์ (E–Learning) โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่เพิม่พูน  
ความรู ้และความเข้าใจในด้านการพิจารณารับประกันภัย  
และการพิจารณาสินไหมทดแทนแก่บริษัทสมาชิก เพื ่อ  
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบั ติงานได้อย่างม ี 
ประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งชมรมฯ ได้  
รวบรวมข้อมูลความรู้ทางด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาล   
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากกรณีศึกษา  
ด้านการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงเทคนิคการ  
พิจารณารับประกันภัยหรือการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน   
และความรู้ทั่วไป จำนวน 1 กรณี และได้เผยแพร่ให้บริษัท  
สมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยที ่    
www.thaigia.com ในหัวข้อ “รวบรวมบทความและสาระ  
น่ารู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย” เรียบร้อยแล้ว  

สัมมนาวิชาการเรื่อง “การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบบมืออาชีพ การประกัน
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และเทคนิคการจัดการสินไหมทดแทนการประกันภัย
ทรัพย์สิน” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลักการประกันภัยทรัพย์สิน
และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้แก่บริษัทสมาชิกในส่วนภูมิภาค 
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18.	โครงการจัดสัมมนาวิชาการประกันภัยประเภท	 
	 เบ็ดเตล็ด	5	ภูมิภาค	
 จัดโครงการสัมมนาวิชาการให้ความรู ้เกี ่ยวกับการ  
ประกันภัยประเภททรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดแก่บริษัทสมาชิก  
ในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร  
ของบริษัทสมาชิก รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ. จังหวัด   
โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่เป็นการเพิม่พูนความรู ้และความ  
เข้าใจในหลักการประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัย  
เบ็ดเตล็ด โดยมีเนือ้หาในการสัมมนาประกอบด้วย การ  
รับประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบบมืออาชีพ การประกันความ  
เสี่ยงภัยทรัพย์สิน และเทคนิคการจัดการสินไหมทดแทนการ  
ประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ 5 ภาค   
5 ครั้งดังนี้ 
  ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 16 จังหวัด จัดขึ้น  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัด  
เชียงใหม่  
  ครั้งที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 18 จังหวัด จัดขึ้น  
เมื ่อวันที ่ 15 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมแคนทารี ่ จังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา  
  ครั ้งที ่  3 กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
19 จังหวัด จัดขึ ้นเมื ่อวันที ่ 29 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรม  
เจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น  
  ครั ้งที ่  4 กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด  
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมซันบีม (พัทยา  
กลาง) จังหวัดชลบุรี 

  ครั ้งที ่ 5 กลุ ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด จัดขึ ้น  
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน จังหวัด  
ภูเก็ต 
 
19.	การจัดสัมมนาเรื่อง	 “รูเ้ท่าทันโรคมะเร็งและความ	 
	 มหัศจรรย์ทางการแพทย์ของโรคสมอง”	
 ชมรมประกนัภยัอบุตัเิหตแุละสขุภาพ จดัสมัมนาวชิาการ  
ให้ความรู้แก่บริษัทสมาชิกเรื่อง “รู้เท่าทันโรคมะเร็งและความ  
มหัศจรรย์ทางการแพทย์ของโรคสมอง” โดยได้รับเกียรติจาก  
ศาตราจารย์นายแพทย์ทองปลิว เปรมปรี และนายแพทย์  
ดิตถพงษ์ บุญอำพล โรงพยาบาลปิยะเวทมาเป็นวิทยากร  
บรรยายให้ความรู ้ ซึ ่งจัดขึ้นเมื ่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ณ   
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด   
 
20.	 เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเวทีสำนักงาน	 
	 เศรษฐกิจการคลัง	(FPO	Forum)	
 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จัดโครงการ  
สัมมนาเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) เมื่อ  
วันที่ 29 กันยายน 2553 ณ สำนักงานเศรษกิจการคลัง โดย  
ได้ขอเชิญผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยเป็นวิทยากร  
ในการสัมมนาฯ ได้แก่ นายถนัด จีรชัยไพศาล ที ่ปรึกษา  
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ เป็น  
วิทยากรร่วมกับผู ้แทนจากธนาคารเพื ่อการเกษตรและ  
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจ  
การคลัง (สศค.) และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
 

นายถนัด จีรชัยไพศาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นวิทยากรการสัมมนาเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO Forum) 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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นายชูชัย วชิรบรรจง ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 
มอบของที่ระลึกแก่ ดร. ธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 10  

1.	 การเข้าร่วมจัดงานมหกรรมการเงิน		
	 1.1	 งานมหกรรมการเงิน	 ครั้งที่	 10	 Money	 Expo		 
  2010 
  วารสารการเงินการธนาคาร ได้จัดงานมหกรรม  
การเงิน ครั้งที่ 10 Money Expo 2010 ณ ศูนย์การประชุม  
แห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 6–9 พฤษภาคม 2553 โดยสมาคมฯ   
ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน โดยมีการจัดแสดงวีดีโอ   
เผยแพร่กิจกรรมและโครงการต่างๆ จำหน่ายหนังสือวิชาการ   
แจกเอกสารความรู้เกีย่วกับการประกันภัย และทำแบบสอบ  
ถามเพื่อรับของที่ระลึก 
	 1.2	 งานมหกรรมการเงิน	โคราช	ครั้งที่	4	
  วารสารการเงินการธนาคาร ได้จัดงานมหกรรม  
การเงิน ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช  
เมื ่อวันที ่ 8–10 ตุลาคม 2553 ซึ่งสมาคมฯ ได้เข้าร่วมจัด  
นิทรรศการภายในงาน โดยมีการจัดแสดงวีดีโอ เผยแพร ่ 
กิจกรรมและโครงการต่างๆ จำหน่ายหนังสือวิชาการ แจก  
เอกสารความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย และทำแบบสอบถาม  
เพื่อรับของที่ระลึก 
   
2.		 มอบทุนการศึกษา	
	 2.1	 ทุน	ISJ	Advance	Course	รุ่นที่	20	
  สมาคมประกันวินาศภัยญี ่ปุ ่น ได้มอบทุน ISJ   
Advance Course รุ่นที่ 20 จำนวน 2 ทุน ให้กับพนักงาน  
บริษัทประกันวินาศภัย ดังนั ้น สมาคมฯ จึงดำเนินการจัด  
สอบคัดเลือกบุคลากรจากบริษัทสมาชิก เพื ่อเข้ารับทุนใน  
หัวข้อ Non–Life Insurance and Risk Management ซึ่ง  
อบรมเมื ่อวันที ่ 17–28 พฤษภาคม 2553 ณ กรุงโตเกียว   
ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ 
1. นางนิธิพร ไตรทิพเทวินทร์  บมจ.เมืองไทยประกันภัย 
2. ดร. โชติมา พัวศิริ  บมจ.นำสินประกันภัย 

	 2.2		 ทุนอบรม	ISJ	General	Course	รุ่นที่	38	
  สมาคมประกันวินาศภัยญี ่ปุ ่น ได้มอบทุน ISJ   
General Course รุ ่นที่ 38 จำนวน 2 ทุน ให้กับพนักงาน  
บริษัทประกันวินาศภัย ดังนั้น สมาคมฯ จึงดำเนินการจัดสอบ  
คัดเลือกบุคลากรจากบริษัทสมาชิก เพื่อเข้ารับทุน หลักสูตร   
“Non–Life Insurance Business in Japan” ซึ่งอบรมเมื่อ  
วันที่ 8–19 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น   
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่  
  1.  นางสาวศุภวรรณ นาคปนันท์   
   บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)  
  2.  นายอนิญช์ หวั่งหลี   
   บมจ.นวกิจประกันภัย  
	 2.3	 มอบทุนสนับสนุนการศึกษาวิชาประกันภัย	
  การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ธุรกิจประกันภัย   
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการพัฒนาธุรกิจ  
ใหเ้จรญิกา้วหนา้ ดงันั้น จงึไดม้อบทนุการศกึษาทนุละ 100,000   
บาท จำนวน 2 ทุน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประกันภัย   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง จังหวัดตรัง   
เพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการประกันภัย  
 
3.	 โครงการประกันภัยสัญจร																											
 ดว้ยสำนกังาน คปภ. ไดด้ำเนนิโครงการประกนัภยัสญัจร  
ขึ้น เมื่อวันที่ 1–4 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณสระบัว จังหวัด  
สงขลา คณะกรรมการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้  
ดา้นการประกนัภยัสู่ประชาชน โดยการเผยแพรเ่อกสารความรู้  
เกี ่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื ่อรณรงค์ให้ประชาชนได ้ 
ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้างหลัก  
ประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและ  
ครอบครัว 
  
4.	 โครงการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ประกันภัย						
 ราชบัณฑิตยสถานได้มีโครงการจัดทำพจนานุกรมศัพท ์ 
ประกันภัยขึ ้นใหม่ คณะกรรมการฯ จึงได้มอบหมายให้   
นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา และนางดวงดาว วิจักขณ์จารุ   
เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท ์ 
ประกันภัย ซึ่งได้กำหนดให้ประชุมทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ   
สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน พร้อมนี้ในส่วนของสมาคมฯ ได้  
จดัตั้งคณะทำงานฯ ขึ้นโดยเชญิผู้เชี่ยวชาญดา้นการประกนัภยั  
จากทกุคณะกรรมการ และองคก์รตา่งๆ ที่เกี่ยวขอ้งมาประชมุ  
หารือร่วมกันในการพิจารณาปรับปรุงคำศัพท์ประกันภัยเพื่อ  
นำเสนอต่อราชบัณฑิตยสถานต่อไป 

ายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ร
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5.	 โครงการประกันภัยเพื่อสังคมไทย	
 จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัยการกุศล เนื่องในวโรกาส  
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม  
บรมราชกุมารี ครบ 55 พรรษา โดยนำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่า  
ใช้จ่ายสบทบทุน โครงการประกันภัยเพื่อสังคมไทย เฉลิม  
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
การแขง่ขันโบวล์ิ่งประกนัภยัการกศุลจัดขึ้นเมื่อวนัที ่ 8 สงิหาคม   
2553 ณ BLU-O RHYTHM & BOWL @ Esplanade ชั้น 4   
โดยมีนางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติเป็น  
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน 
 
6. กจิกรรมวนัชมรมเยาวชนรกัความปลอดภัย	ครัง้ที	่11	
 จัดกิจกรรมวันชมรมเยาวชนรักความปลอดภัย ครั้งที่ 11   
ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่   
12 สิงหาคม 2553 ณ สวนสัตว์ดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
รณรงคเ์ผยแพรป่ระชาสมัพนัธก์จิกรรม และผลงานที่เกี่ยวขอ้ง  
กับการป้องกันอุบัติภัยและสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญ  
ของความปลอดภัยจากอุบัติภัย รวมทั้งเทิดพระเกียรติเนื่อง  
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   
พระบรมราชินีนาถ 
  
7.		 งานสัปดาห์ประกันภัย		
 จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ประกันภัย ภายใต้แนวคิด   
“การประกันภัยกับการพัฒนาประเทศ” เพื่อนำเสนอความรู้   
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกนัวนิาศภยัประเภทตา่งๆ รวมทั้ง  
จัดกิจกรรม รณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย กิจกรรมการ  
ขบัขี่รถดว้ยความปลอดภยัโดยเครื่องจำลองการข่ีมอเตอรไ์ซค์   
(Motorcycle Simulator) การจำหน่ายหมวกนิรภัยราคาถูก   
ใบละ 99 บาท นอกจากนี้ ยงัมกีารฉายวดีโีอประกอบแสงสเีสยีง   
การจำหน่ายหนังสือการประกันภัยต่างๆ ทั้งจากสมาคมฯ   
และสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 24–26   
กันยายน 2553 ณ อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี ในการนี้   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็น  
องค์ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย 

8.	 โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย	
 จัดโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 3 โดยการ  
เชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั ้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลายท่ัวประเทศเข้ารว่มการแข่งขันตอบปญัหาประกนัภยั   
ชิงทุนการศึกษากว่า 270,000 บาท พร้อมโล่ประทานจาก   
พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกสมาคมประกัน  
วินาศภัย โดยการแข่งขันเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่สนใจส่ง  
เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีมๆ ละ 2 คน จาก  
นั้นจะคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ  
ภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลางและภาคตะวนัออก   
และกรุงเทพฯ ปริมณฑล โดยในรอบแรกจะเป็นการสอบ  
ข้อเขียน โรงเรียนที่มีคะแนนข้อเขียนสูงสุด 10 อันดับของ  
แต่ละภูมิภาคมีสิทธิเข้ามาแข่งขันเพื ่อหาตัวแทนระดับ  
ภูมิภาค จำนวน 2 โรงเรียน เพือ่เข้าไปสู ่รอบการแข่งขัน  
ชิงแชมป์ประเทศไทย 
 คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนจาก  
ภมูภิาค ทั้ง 5 ภมูภิาค และจดัการแขง่ขนัชงิแชมปป์ระเทศไทย  
ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์   
โดยทีมชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 100,000 บาท  
พรอ้มโลป่ระทานจาก พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ คือ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัด  
สมุทรสงคราม ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา
ทีมละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการคลัง คือ โรงเรียนบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง และ  
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท  
พร้อมโล่เกียรติยศจากนายกสมาคมประกันวินาศภัย คือ  
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
 
9.	 เผยแพร่ความรู ้ด้านการประกันวินาศภัย	 ให้กับ	 
	 เยาวชนในสถาบันการศึกษา	
				 9.1	 โครงการเปิดโลกประกันภัย	
  จัดโครงการเปิดโลกประกันภัย ครั้งที่ 4 ขึ้น เมื่อ  
วันที่ 10–12 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเอเชีย โดยการเชิญ  

จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ประกันภัย ภายใต้แนวคิด “การประกันภัยกับการพัฒนาประเทศ” 
เมื่อวันที่ 24–26 กันยายน 2553 ณ อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี 

_11-0038(034-079)T.indd   59 3/9/11   3:57:03 AM



60Annual Report 2010 

ชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หรือเทียบเท่าที่สนใจและมีความสามารถด้านการวาดภาพ
ส่งภาพวาดในหัวข้อ “ประกันภัย มิตรกับสิ ่งแวดล้อม”   
ผลงานของเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาเข้าค่าย  
ร่วมกันเพือ่อบรมความรู้ด้านการประกันภัย โดยเน้นเนื้อหา  
วิชาการประกันภัย ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย  
ประเภทต่างๆ และเทคนิคการวาดภาพการ์ตูนเรื่องสั้น เพื่อ  
ให้เยาวชนได้ถ่ายทอดความรู้ออกมาเป็นภาพการ์ตูน ดังมี  
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
 นางสาวปิยรัตน์  แววจะบก 
 โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1  ทุนการศึกษา 7,500 บาท 
 นายอดิศักดิ์  ใจมนต์  
 โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2  ทุนการศึกษา 5,000 บาท 
 นายนุกูล  คำเลิศ 
 โรงเรียนร่มเกล้า  จังหวัดสกลนคร 
รางวัลชมเชย	7	รางวัล  ทุนการศึกษา 2,000 บาท 
 1.  นางสาวธนวรรณ  เพียภูเขียว  
  โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
 2.  นายนิธิกร  บุญอักษร 
  โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 
 3.  นางสาววิภาพร  มีมาก 
  โรงเรียนเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 
 4.  นางสาวอุษณา  พิมพร 
  โรงเรียนขุขันธ์  จังหวัดศรีษะเกษ 
 5.  นายสุบรรณกริช ไกรคุ้ม 
  โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา 
 6.  นางสาวอริสรา  ศรีเมือง 
  โรงเรียนปทุมราชคงคา จังหวัดอำนาจเจริญ 
 7. นางสาวสมฤดี  อ้นสะอาด 
  โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น 

	 9.2		 โครงการยุวทูตประกันภัย		
  จัดโครงการยุวทูตประกันภัย ซึ ่งเป็นโครงการที ่ 
ต่อยอดมาจากโครงการเปิดโลกประกันภัย โดยนำเยาวชนที ่ 
ผ่านการเข้าค่ายในโครงการเปิดโลกประกันภัย มาเข้าค่าย  
อีกครั้งร่วมกันเป็นเวลา 4 วัน 3 คืน เพื่ออบรมความรู้ด้าน  
การประกันภัยอย่างเข้มข้น เทคนิคการวาดภาพการ์ตูนขั้นสูง   
และผู้ที ่มาเข้าค่ายจะต้องสร้างสรรค์ชิ้นงานการ์ตูนเข้าร่วม  
ประกวด สำหรับผลงานของผู้ที ่ได้รับการคัดเลือกจะนำไป  
รวบรวมและจดัพมิพเ์ปน็รปูเลม่ และเผยแพรไ่ปยงัสถานศกึษา  
ทั่วประเทศ โดยจะคัดเลือกเพียง 5 ผลงาน ซึ่งเยาวชนที่ได้รับ  
การคัดเลือก จะได้รับเงินทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท   
สำหรับโครงการยุวทูตประกันภัยจัดขึ้นในปี 2553 มีดังนี้ 
  -  รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 17–20 มิถุนายน 2553 ณ  
ค่ายลูกเสือริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
  -  รุ ่นที ่  4 เมื ่อวันที ่ 28–31 ตุลาคม 2553 ณ  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (โรงเรียนนายร้อย จปร.)   
จังหวัดนครนายก  
	 9.3		 โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน			
  จดัโครงการ “เปดิรั้วประกนัภยัสู่นอ้งนกัเรยีนจงัหวดั  
ตรัง” เมื ่อวันที ่  24 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง โดยได้จัดการ  
อบรมให้กับนักศึกษาภาควิชาการประกันภัย ที่กำลังศึกษา  
อยู ่ในระดับชั ้นปีที ่  1–4 เพื ่ออบรมทักษะและเทคนิคการ  

การแข่งขันประกวดวาดภาพการ์ตูนในโครงการ เปิดโลกประกันภัย ครั้งที่ 4 
เมื่อวันที่ 10–12 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเอเชีย 

พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาแก่นักเรียนที ่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
การ์ตูนใน โครงการยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 

การแข่งขันตอบปัญหาประกันภัยชิงแชมป์ประเทศไทย โครงการอัจฉริยะ
เยาวชนประกันภัย ครั ้งที ่  3 เมื ่อวันที ่ 29 มกราคม 2554 ณ โรงแรม  
ดิเอมเมอรัลด์ 
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ถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันภัย (TRAINING FOR THE   
TRAINER) นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจะสามารถนำทักษะ  
และความรู ้ด้านการประกันภัยที ่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับ  
นักเรียนในสถานศึกษาต่อไป 
 
10.	โครงการพัฒนาผู ้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย		 
	 (IMDP)	รุ่นที่	16	
 คณะกรรมการฯ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการ  
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร  
ธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 16 ขึ้น โดยมีเนื้อหาวิชา  
ตามแนวทางหลักสูตร MINI MBA ซึ่งได้ปรับให้เหมาะสมกับ  
ธุรกิจประกันวินาศภัย การอบรมจัดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม–  
28 พฤศจิกายน 2553 รวมเวลาการอบรมทั้งสิ้น 162 ชั่วโมง   
อบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.30–20.30 น   
และวนัเสาร ์เวลา 09.00–16.00 น. ณ สมาคมประกนัวนิาศภยั 
 
11.	โครงการอบรมหลักสูตร	“การประชาสัมพันธ์สำหรับ	 
	 เจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย”	
 คณะกรรมการฯ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการ  
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมหลักสูตร   
“การประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่   

18” โดยมีกำหนดการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 48 ชั่วโมง เรียน  
เฉพาะวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 ถึง วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม   
2554 เวลา 09.00–16.00 น. ณ สมาคมประกันวินาศภัย  
 
12.		การสนับสนุนกิจกรรมทีมฟุตบอลสิงห์ยูสตาร์	
 มอบกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล เพื่อสนบัสนนุ  
กิจกรรมของทีมฟุตบอลสิงห์ยูสตาร์ โดยการมอบกรมธรรม ์ 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ทุนประกัน 100,000 บาท ค่า  
รักษาพยาบาล 10,000 บาท) ให้กับนักฟุตบอลทีมสิงห ์ 
ยูสตาร์  
 
13.		โครงการพี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกัน	ปีที่	7		
 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย ได้เข้าร่วมโครงการ  
พี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกัน ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 10–11   
กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบล  
แก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
 
14.	โครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน		 
	 และการประชุมสังสรรค์ชาว	HRI	Club	
 ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดโครงการ  
ทัศนศึกษาและกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และการประชุม  

มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล วงเงินความคุ้มครอง 100,000 
บาท ให้แก่นักฟุตบอลทีมสิงห์ยูสตาร์  

นายชูชัย วชิรบรรจง ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์สำหรับ  
เจ้าหน้าที ่ประกันวินาศภัย” รุ ่นที ่  18 เมื ่อวันที ่  22 มกราคม 2554 ณ   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมสายสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงาน โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ
ประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 16 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2553 ณ โรงแรม 
สปริงฟิลด์ วิลเลจ จังหวัดเพชรบุรี 

จัดอบรมเรื่อง คน HR กับความเข้าใจธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2553 ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ 
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สังสรรค์ชาว HRI Club ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที ่ 
11–12 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริม
สัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรในสายงานบริหารงาน  
บุคคลของบริษัทสมาชิก ตลอดจนร่วมกันทำกิจกรรมเพื ่อ  
สาธารณประโยชน์ 
 
15.	โคร งการช่ วย เหลื อสั งคมและกิ จ กรรม เพื ่อ	 
	 สาธารณประโยชน์	
	 15.1	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	
  (1) สนับสนุนงบประมาณเพื ่อช่วยเหลือและ  
บรรเทาความเดอืดรอ้นแกผู่้ประสบภยันำ้ทว่ม อำเภอวงัจนัทร ์  
จังหวัดระยอง โดยมอบถุงยังชีพจำนวน 350 ชุด มูลค่า   
150,000 บาท ซึ่งมีกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้แทนในการ  
รับมอบ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553  
  (2) สนับสนุนงบประมาณเพื ่อช่วยเหลือและ  
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู ้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมอบ  
ถุงยังชีพจำนวน 300 ชุด มูลค่า 150,000 บาท โดยมีนาย  
วินธัย ประไพพิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้แทน  
รับมอบ เมื ่อวันที ่ 12 พฤศจิกายน 2553 ณ ศาลากลาง  
จังหวัดชัยภูมิ 
	 15.2	โครงการประกันภัยต้านภัยหนาว		
  สนับสนุนงบประมาณจัดทำผ้าห่มกันหนาว เพือ่  
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ประสบภัยหนาว   
โดยเดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู ้ประสบภัย  

หนาว ดังนี้ 
  (1) วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2553 ณ อำเภอเฝ้าไร ่จงัหวดั  
หนองคาย จำนวน 1,000 ผืน มูลค่า 140,000 บาท  
  (2)  วนัที่ 21 ธนัวาคม 2553 ณ อำเภอเพญ็ จงัหวดั  
อุดรธานี จำนวน 1,000 ผืน มูลค่า 140,000 บาท  
  (3 วันที่ 13 มกราคม 2554 ณ อำเภอแม่สะเรียง   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 ผืน มูลค่า 140,000 บาท 
  (4) วันที่ 14 มกราคม 2554 ณ อำเภอสบเมย   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,000 ผืน มูลค่า 140,000 บาท 
 
16.	ครบรอบ	43	ปี	การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัย	
 จัดพิธีทางศาสนา เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสมาคม  
ประกันวินาศภัย ครบรอบ 43 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน   
2553 
 
17.	จัดประชุม	อบรม	และสัมมนาให้กับบริษัทสมาชิก		
	 17.1	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง	 “พลังการคิด	 
	 	 สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม”	
  ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัด  
อบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง “พลงัการคดิสรา้งสรรคเ์ชงินวตักรรม”   
โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละ 30 คน   
รุ่นที่ 1 อบรมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553  และรุ่นที่ 2 อบรม   
เมื ่อวันที ่ 21 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมอะริสตั ้น โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกการเรียนรู้กระบวนการ  

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดระยองและชัยภูมิ 

โครงการประกันภัยต้านภัยหนาว มอบผ้าห่มกันหนาว 4,000 ผืน แก่ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดหนองคาย อุดรธานี และแม่ฮ่องสอน 
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คดิสรา้งสรรคเ์ชิงนวตักรรม เพื่อสรา้งนวตักรรมในการแกป้ญัหา  
และพัฒนาการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเปน็ระบบและมปีระสทิธภิาพ  
	 17.2	จัดอบรมเรื่อง	 “คน	 HR	 กับความเข้าใจธุรกิจ	 
	 	 ประกันภัย”	
  ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัด  
อบรมเรื่อง “คน HR กับความเข้าใจธุรกิจประกันภัย” เมื่อ  
วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงภาพรวมของ  
ธุรกิจประกันภัย โครงสร้างของธุรกิจประกันภัย บทบาท  
หน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในธุรกิจ ตลอดจนเอกสารต่างๆ   
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการ 
	 17.3	จัดสัมมนาเรื่อง	 “การเปลี่ยนแปลงและทิศทาง	 
	 	 ธุรกิจประกันภัยในอนาคต”	
  ชมรม Young Insurer Club จัดสัมมนาเรื่อง “การ  
เปลี ่ยนแปลงและทิศทางธุรกิจประกันภัยในอนาคต” เมื ่อ  
วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ ห้องอินฟีนีตี้ 2 โรงแรมพูลแมน   
บางกอก คิง เพาเวอร์ 
 

	 17.4	จัดอบรมเรื่อง	 “การพัฒนาบุคลิกภาพและจิต	 
	 	 บริการ”	
  ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดอบรมเรื ่อง   
“การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการ” เมื ่อวันที ่  17–18   
กันยายน 2553 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์   
สปา จังหวัดนครนายก  
	 17.5	จัดสัมมนาการประกันภัย	ครั้งที่	23	
  จัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 23 เรื่อง “2015   
And Beyond” เมื่อวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรม  
ดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้  
ผู ้บริหารระดับสูงธุรกิจประกันภัย ร่วมแลกเปลี ่ยนความ  
คิดเห็น เพือ่เตรียมความพร้อมรับมือการเปิดเสรีประกันภัย   
และสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจประกันภัยไทยไปสู่ตลาด  
ประกันภัยโลก โดยมีนางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ  
คณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั   
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติ  
จากนายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย ร่วม  
ปาฐกถาพิเศษ  

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง   
“พลังการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 18 และ 21 มิถุนายน 2553  
ณ โรงแรมอะริสตั้น 

พิธีทำบุญทางศาสนา เนื ่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี การก่อตั ้งสมาคม  
ประกันวินาศภัย เมื ่อวันที ่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม ชั ้น 2   
สมาคมประกันวินาศภัย 

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดอบรมเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและจิต
บริการ” เมื่อวันที่ 17–18 กันยายน 2553 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท   
แอนด์ สปา 

ชมรม Young Insurer Club จัดสัมมนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและทิศทาง
ธุรกิจประกันภัยในอนาคต” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมพูลแมน 
คิง เพาเวอร์ 
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	 17.6	จัดอบรมเรื่อง	“Risk	Management	&	Business		 
	 	 Continuity	Plan	for	HR”	
  ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัยจัด  
อบรมเรื่อง “Risk Management & Business Continuity 
Plan for HR” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม  
ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้ 
เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการความ  
เสี ่ยงภัย การตระหนักและตื ่นตัวในการจัดการด้านความ  
เสี ่ยงภัยเพื ่อเตรียมการจัดทำแผนงานรองรับเหตุการณ์ที ่ 
อาจจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 
	 17.7	จัดสัมมนาเรื่อง	“การฟันฝ่าอุปสรรค”		
  ชมรม Young Insurer Club จัดสัมมนาเรื่อง “การ  

ฟันฝ่าอุปสรรค” เมื ่อวันที ่ 26–27 พฤศจิกายน 2553 ณ   
โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 
	 17.8	จัดสัมมนาเรื ่อง	 “IQ	 &	 EQ	 กับการพัฒนา	 
	 	 ความสามารถทางด้าน	PR”	
  ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดสัมมนาเรื ่อง   
“IQ & EQ กับการพัฒนาความสามารถทางด้าน PR” เมื่อ  
วันที่ 19 มกราคม 2554 ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ โดยม ี 
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถ  
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้มีความ  
พร้อมในการจัดการควบคุมอารมณ์ การเอาชนะปัญหาและ  
อุปสรรค ตลอดจนการใช้ปัญญาในการบริหารอารมณ์ของ  
ผู้อื่น 

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดสัมมนาเรื่อง “IQ & EQ กับการพัฒนา  
ความสามารถทางด้าน PR” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ณ โรงแรมบางกอก  
เซ็นเตอร์  

จัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 23 เรื่อง “2015 And Beyond” เมื่อวันที่ 5–7 
พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 

ชมรม Young Insurer Club จัดสัมมนาเรื่อง AQ (Adversity Quotient) 
ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2553 ณ 
โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 

ร
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การสัมมนาเพื ่อแสดงความเห็นต่อร่างแบบรายงานประจำปีของบริษัท
ประกันวินาศภัย เมื ่อวันที ่ 17 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์อบรมสัมมนา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

1. ข้อเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวล	 
	 รัษฎากรเกี่ยวกับเงินสำรองประกันภัยสำหรับธุรกิจ	 
	 ประกันวินาศภัย	
 จัดทำข้อเสนอเพื ่อให้ภาครัฐพิจารณาให้เงินสำรอง  
ประกันภัยและเงินสำรองประกันชีวิต ตามหลักเกณฑ์การ  
คำนวณเงินสำรองประกันภัยที ่กำหนดโดยสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั   
(คปภ.) ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เนื่องจาก  
การเปลี่ยนแปลงในการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัประกนัวนิาศภยั  
และบริษัทประกันชีวิต เช่น แบบของกรมธรรม์ประกันภัย  
ที ่จำหน่ายให้ประชาชน พฤติกรรมและความต้องการของ  
ประชาชนในแต่ละช่วงอายุ รูปแบบของภัยที่เกิดขึ้น เป็นต้น  
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการกำกับดูแลและ  
การวัดความเข้มแข็งของเงินกองทุนโดยสำนักงาน คปภ. เพื่อ  
ให้เกิดความมั่นคงในทางการเงินของบริษัทประกันภัยซึ ่ง  
จะส่งผลให้มีการปกป้องและคุ ้มครองผลประโยชน์ของ  
ผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ต่อไป 
 
2.	 การแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ	 คปภ.	 เรื่อง		 
	 “หลักเกณฑ	์ วิธีการ	 เงื่อนไข	 และระยะเวลาในการ	 
	 จัดทำและยื่นงบการเงิน	และรายงานเกี่ยวกับผลการ	 
	 ดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย	 (ฉบับที่	 2)	 
	 พ.ศ.	2553”	
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดทำร่างประกาศ คปภ. เรื่อง   
“หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและ  
ยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ  
บริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553” ให้เป็นไปตาม  
การบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ใน  
พระบรมราชูปถัมภ์ ดังนั้น คณะกรรมการฯ ชมรมนักบัญช ี 
ประกนัภัย และผู้แทนจากบรษิทัผู้ตรวจสอบบญัช ีจงึได้รว่มกนั  

แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว เพื ่อให้บริษัท  
ประกันวินาศภัยสามารถจัดทำงบการเงินได้สอดคล้องกับ  
ข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปได้  
 
3.	 การแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ	 คปภ.	 เรื่อง		 
	 “กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน	 รวมทั้ง	 
 หลกัเกณฑ	์วธิกีารและเงื่อนไขการคำนวณเงนิกองทนุ	 
 ของบริษัทประกันวินาศภัย”	
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดทำร่างประกาศ คปภ.เรื ่อง   
“กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์   
วิธีการและเงื่อนไขการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกัน  
วนิาศภยั” เพื่อดำเนนิการตามพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 27 ดังนั้น เพื่อให้การแสดง  
ความคิดเห็นเปน็ไปอยา่งครอบคลุมทุกประเด็น คณะกรรมการฯ   
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ และคณะทำงาน  
พิจารณาการกำหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของ  
ธุรกิจประกันภัยตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital:   
RBC) ของสมาคมฯ จึงได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อร่าง  
ประกาศดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอในการ  
รองรับความเสี ่ยงที ่เกิดขึ ้นจากการประกอบธุรกิจ รวมถึง  
รองรับความเสียหายที่อาจสูงเกินกว่าที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้   
และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการการบัญชี–การเงินและการลงทุนร
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4. การแสดงความคดิเหน็ตอ่	 (รา่ง)	ประกาศคณะกรรมการ	 
 กำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย	 เรื่อง		 
 กำหนดแบบหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	 และระยะ	 
 เวลาการสง่รายงานประจำป	ี การคำนวณความรบัผดิ	 
 ตามกรมธรรม์ประกันภัย	 	 	
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดทำร่างประกาศ คปภ. เรื่อง   
“กำหนดแบบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการ  
ส่งรายงานประจำปี การคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์  
ประกันภัย” คณะกรรมการฯ จึงได้แสดงความคิดเห็นต่อร่าง  
ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถจัดทำงบการ  
เงินได้สอดคล้องกับข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง  
ทั่วไปและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขยายระยะเวลา  
การจัดทำและยื ่นงบการเงินและรายงานเกี ่ยวกับผลการ  
ดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย กรณีมีความจำเป็น  
เร่งด่วนเนื ่องจากประเทศประสบภัยพิบัติร้ายแรงหรือมี  
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสาธารณชน 
 
5.	 การแสดงความเห็นต่อร่างแบบรายงานประจำปี	 
	 ของบริษัทประกันวินาศภัย	
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ขอให้พิจารณาจัดทำสรุปความ  
คิดเห็นเกี่ยวกับร่างแบบรายงานประจำปีของบริษัทประกัน  
วินาศภัย ดังนั ้น คณะกรรมการฯ จึงได้ดำเนินการจัดการ  
สัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดและขอสอบถามความคิดเห็น  
จากบริษัทสมาชิกในเรื่องดังกล่าว โดยผู้แทนจากสำนักงาน  

คปภ. เป็นผู้ชี้แจงฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553   
ณ ศูนยอ์บรมสัมมนาศาสตราจารยเ์กยีรติคุณเกษร ีณรงคเ์ดช   
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ 
 
6.	 การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเตรียมความพร้อมใน	 
	 การใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน	 
	 ทางการเงิน	
 ด้วยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการ  
ปรับปรุงและจัดทำมาตรฐานการบัญชีของไทยที่เคยมีผล  
บังคับใช้ในอดีตและที่ยังไม่เคยมีการนำมาใช้ในประเทศไทย  
มาก่อน โดยมีเนื้อหามาจากมาตรฐานการรายงานทางการ  
เงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting   
Standards: IFRSs) ซึ ่งการเปลี่ยนแปลงในวิธีปฏิบัติทาง  
บัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทประกันภัย   
ทั ้งในเรื ่องการประเมินความมั ่นคงตามหลักการดำรงเงิน  
กองทุนตามความเสี ่ยง และผลกระทบต่อวิธีการในการ  
ประเมินภาษีเงินได้และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ  
ผู้เอาประกนัภยั ซึ่งอาจกระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขนั  
ของบริษัทประกันภัยกับสถาบันการเงินอื่น ดังนั้น สำนักงาน  
คณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั   
(คปภ.) จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อม  
ในการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงิน เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงานในการเตรียมความ  
พร้อมให้กับบริษัทประกันภัยในการใช้มาตรฐานการบัญชี  
และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยผู้แทนคณะกรรมการฯ  
ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานดังกล่าวด้วย 
 
7.	 การเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ		 
 (Workshop)	 เรื่อง	 “ความรู้ทีจ่ำเปน็สำหรบัผูต้รวจสอบ	 
 บริษัทประกันวินาศภัย”	
 กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั ไดม้อบหมายใหส้ถาบนั  
ประกันภัยไทย จัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง   
“ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบบริษัทประกันวินาศภัย”   
ให้แก่บุคลากรของกรมสรรพากร เพื่อเสริมสร้างความรู้และ  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินการทดสอบคู่ขนานการดำรงเงิน
กองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC Parallel Test Run)” ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2553 
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ความเข้าใจในการดำเนินการของธุรกิจประกันวินาศภัยที ่ 
ถูกต้องแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรมสรรพากร โดย  
ได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการฯ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “งาน  
ด้านบัญชีและการเงินของธุรกิจประกันวินาศภัย” เช่น วิธี  
การคำนวณเงินสำรอง วิธีการทำงานและคุณสมบัติของ  
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย การบันทึกบัญชี การจ่ายค่า  
บำเหน็จตอบแทนตัวแทนนายหน้า เป็นต้น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่   
25–29 มกราคม 2553 ณ กรมสรรพากร 
 
8.	 การอบรมและสัมมนา	
 8.1 การจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	เรื่อง	“การดำเนนิการ	 
  ทดสอบคู่ขนานการดำรงเงินกองทุนตามระดับ	 
	 	 ความเสี่ยง	(RBC	Parallel	Test	Run)”	ครั้งที่	1	
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อ  
ให้บริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทเตรียมความพร้อมในเรื่อง  
การดำเนินการทดสอบคู่ขนานสำหรับการดำรงเงินกองทุน  
ตามระดับความเสี่ยง (RBC Parallel Test Run) เมื่อวันที่ 7   
เมษายน 2553 ณ สำนักงาน คปภ. ดังนั ้น เพื ่อให้บริษัท  
ประกันวินาศภัยทุกบริษัทเกิดความเข้าใจและสามารถ  
ดำเนินการในเรื ่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตรงกัน คณะ  
กรรมการฯ ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. และสำนักงานอัตราเบี้ย  
ประกันวินาศภัย (IPRB) จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   
“การดำเนินการทดสอบคู ่ขนานการดำรงเงินกองทุนตาม  
ระดับความเสี่ยง ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 8 และวันที่ 15-16   

มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และโรงแรมสวิส  
โฮเตล็ เลอ คองคอรด์ ตามลำดบั โดยการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร  
ดังกล่าว ได้แบ่งบริษัทสมาชิกออกเป็น 3 กลุ่ม เพือ่ให้ผู้เข้า  
ร่วมสัมมนาฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้และซักถามผู้เชี ่ยวชาญได้  
อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง  
	 8.2	 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การประเมิน	 
	 	 มูลค่ายุติธรรมสำหรับตราสารทางการเงิน		 
	 	 (Valuation	Technique)”		
  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินมูลค่า  
ยตุธิรรมสำหรบัตราสารทางการเงนิ (Valuation Technique)”   
โดยแบ่งบริษัทสมาชิกออกเป็น 2 กลุ ่ม เพื ่อให้ผู ้เข้าร่วม  
สัมมนาฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้และซักถามผู้เชี่ยวชาญได้อย่าง  
ใกล้ชิดและทั่วถึง โดยมีทีมวิทยากรจาก บริษัทสำนักงาน   
เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้บรรยายและผู้ฝึกปฏิบัติให้แก่  
บริษัทสมาชิก ซึ ่งจัดขึ ้นเมื ่อวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2553 ณ   
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 
	 8.3	 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง	 “การบันทึก	 
	 	 รายการบญัชตีามแบบงบการเงนิที่ปรบัปรงุใหม	่ 
	 	 สำหรับงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย”	
   คณะกรรมการฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ  
บริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติ  
การเรื ่อง “การบันทึกรายการบัญชีตามแบบงบการเงินที ่ 
ปรับปรุงใหม่สำหรับงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย”   
เพื่อชี ้แจงวิธีการบันทึกรายการบัญชีตามแบบงบการเงินที ่ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินมูลค่ายุติธรรมสำหรับตราสารทางการเงิน (Valuation Technique)”  
เมื่อวันที่ 6–9 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 
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ปรับปรุงใหม่ปี 2552 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่การยื่นงบการ  
เงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2554 เป็นต้นไป พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ  
การกรอกรายการบัญชีดังกล่าว ซึ ่งจัดขึ ้นเมื ่อวันที่ 27–28   
กันยายน 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด โดยมี  
ผู้เขา้รว่มสมัมนาฯ จากสำนกังาน คปภ. บรษิทัประกนัวนิาศภยั   
และบริษัทผู้สอบบัญชี  
	 8.4	 การจัดสัมมนาเรื ่อง	 “IAS	 19:	 ผลประโยชน์	 
	 	 พนักงาน	(Employee	Benefits)”	
  จดัการสมัมนาเรื่อง “IAS 19: ผลประโยชนพ์นกังาน   
(Employee Benefits)” เพื่อทำความเข้าใจด้านวิธีการปฏิบัติ  
ทางบัญชีแบบเจาะลึกเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งม ี 

ความเกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ด้วย โดยจะต้องนำตัวเลขที่คำนวณได้มาทำการบันทึกบัญชี   
ทั้งนี้ นักบัญชีต้องมีความเข้าใจที่มาและวิธีการคำนวณและ  
การนำมาบันทึกบัญชีด้วย ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวแบ่งเป็น   
2 ช่วง คือ ช่วงแรก เป็นการอบรมด้านการปฏิบัติงานทาง  
บัญชีโดยตรง โดยทีมงานจากบริษัทสำนักงาน เอินส์ท แอนด์   
ยัง จำกัด เป็นวิทยากร และช่วงที่สองเป็นการอบรมด้าน  
คณิตศาสตร์ประกันภัย โดยนายสุทีม ภัทรมาลัย จากสมาคม  
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากร   
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมอมารี   
บูเลอวาร์ด 

การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื ่อง 
“IAS 19: ผลประโยชนพ์นกังาน”   
เมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2553   
ณ โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง 
“การบันทึกรายการบัญชีตาม
แบบงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่
สำหรับงบการเงินของบริษัท
ประกันวินาศภัย” เมื่อวันที่ 27-
28 กันยายน 2553 ณ โรงแรม  
สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 

ร
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การประชุมชี้แจงผู้ประสานงานด้านกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อระดม
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เมื ่อวันที ่  26 
พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด  

1.	 การแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ	 คปภ.	 เรื่อง		 
	 “การประกันภ ัยต่อของบริษัทประกันวินาศภ ัย		 
	 พ.ศ...”	
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง “การ  
ประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ....” ขึ้น และได้  
ขอความคดิเหน็มายงัสมาคมประกนัวนิาศภยั  คณะกรรมการฯ   
ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เนื่องจาก  
เห็นว่าเป็นร่างประกาศที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสำคัญ  
กับธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดให้มีการประชุมบริษัท  
สมาชิกและคณะกรรมการประกันภัยทุกคณะ เพื่อรวบรวม  
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ร่างประกาศ  
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ  
ธุรกิจประกันภัย โดยได้นำส่งความเห็นและข้อเสนอแนะ  
ต่างๆ ไปยังสำนักงาน คปภ. และขณะนี ้อยู ่ระหว่างการ  
พิจารณาของสำนักงาน คปภ.  
 
2.	 ขอความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของ	 
	 กฎหมายต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัย	
 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ  
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดโครงการปฏิรูป  

กฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัยให้มีความสมบูรณ์เป็น  
มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการในปี พ.ศ. 2553-  
2557 และได้ขอความร่วมมือในการเสนอความคิดเห็นเพื่อ  
รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของกฎหมายต่อการดำเนินธุรกิจ  
ประกันภัยมายังสมาคมประกันวินาศภัย คณะกรรมการฯ ได้  
ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปกฎหมายแม่บทว่าด้วย  
การประกันภัย เนื ่องจากต้องการให้บริษัทประกันภัยตาม  
กฎหมายที่มีความเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงมีส่วนช่วยใน  
การลดปัญหาที ่บริษัทประกันภัยประสบอยู ่ในปัจจุบัน   
เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติได้จริงตามกฎหมายที่บัญญัติไว้   
ดังนั้น จึงดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
การปฏิรูปกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัยจากบริษัท  
สมาชกิ และเชญิผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจดัส่งความคดิเหน็  
ไปยังสำนักงาน คปภ. โดยออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 1. การกำกับดูแลบริษัทประกันภัย 
 2. การกำกับดูแลคนกลางประกันภัย ได้แก่ ตัวแทน  
ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย นักคณิตศาสตร์  
ประกันภัย และผู้ประเมินวินาศภัย 
 3. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน 
 4. การบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ 
 5. อื่นๆ 
 
3.	 ร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล		 
	 พ.ศ....		
 ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอให้คณะรัฐมนตรี  
ลงมติให้ความเห็นชอบในหลักการในร่างพระราชบัญญัต ิ 
คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... เพื ่อให้มีผลบังคับใช้  
ในอนาคตนั้น คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้  

ายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบร
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ตระหนักถึงความสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง  
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... เนื ่องจากเห็นว่ามีผลกระทบกับ  
ธุรกิจประกันภัยโดยตรง จึงทำการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อ  
ศึกษาและจัดประชุมชี ้แจงให้บริษัทสมาชิกรับทราบและ  
เตรยีมความพรอ้มเกี่ยวกบัเรื่องดงักลา่วเมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม  
2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 
 
4.	 จัดทำโปรแกรม	E-Law	library	
 จดัทำระบบสบืคน้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิประกนัภยั   
เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ โดย  
เป็นการรวบรวมพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  
แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่  2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ  

คณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั   
พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ   
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ ่มเติม พ.ศ. 2540, 2550, 2551)   
อนุบัญญัติต่างๆ Insurance Core Principle (ICP) และ  
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อธุรกิจประกันภัย รวมถึงคำชี้ขาด  
อนุญาโตตุลาการไว้ในโปรแกรม E-Law Library ทั้งนี้ เพื่อ  
ต้องการเผยแพร่ความรู ้ที ่เกี ่ยวกับกฎหมายการประกันภัย   
รวมถงึกฎระเบยีบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้แกส่มาชกิและประชาชน  
ทั่วไปได้รับทราบ และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก  
และรวดเร็ว ซึ่งได้เปิดให้เข้าใช้โปรแกรม E-Law Library เมื่อ  
วันที่ 16 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา 
 

ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย สรุปผลการจัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิก 
เกี่ยวกับความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ณ โรงแรมอะริสตั้น   

ชมรมบริหารและจัดการความเสี ่ยงของบริษัทประกันภัย จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงกลยุทธ์” เมื่อวันที่ 17 
และ 24 มกราคม 2554 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด  
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5.	 จัดทำคู่มือ	“หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	และข้อพึง	 
	 ปฏิบัติที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย”	
 จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึง  
ปฏิบัตทิี่ดขีองบรษิทัประกนัวนิาศภยั” ซ่ึงมเีนื้อหาทั้งภาษาไทย  
และภาษาอังกฤษอยู่ในฉบับเดียวกัน โดยการว่าจ้างสถาบัน  
ประกันภัยไทยเป็นผู้จัดทำ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้น  
เดือนมกราคม 2554 และจะแจกให้แก่บริษัทสมาชิกต่อไป  
 นอกจากนี้ ได้จัดชี้แจงรายละเอียดของคู่มือดังกล่าวเมื่อ  
วนัที่ 14 ธนัวาคม 2553 ณ โรงแรมสวสิโฮเตล็ นายเลิศ ปาร์ค  
 
6.	 การจัดอบรมสัมมนา	
	 6.1	 การจัดกิจกรรมเพื่อสรุปผลการจัดสัมมนาของ	 
	 	 ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัท	 
	 	 ประกันภัย	ปีงบประมาณประจำปี	2552-2553		
  ชมรมบริหารและจัดการความเสี ่ยงของบริษัท  
ประกันภัย (Enterprise Risk Management Club) ได้จัด  
กิจกรรมเพื่อสรุปผลการจัดสัมมนา และรับฟังความคิดเห็น  
จากบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง  
ของธุรกิจประกันวินาศภัยที่ชมรมฯ ได้เผยแพร่ให้แก่สมาชิก  
ตลอดมาระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงมีนาคม 2553   
รวมถึงเพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมของชมรมฯ ต่อไป   
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ณ โรงแรมอะริสตั้น 
 

	 6.2	 จัดประชุมผูป้ระสานงานด้านกฎหมายและกฎ	 
	 	 ระเบียบ	
  จัดประชุมชี้แจงผู้ประสานงานด้านกฎหมายและ  
กฎระเบียบ ซึ ่งเป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงาน  
ระหว่างบริษัทสมาชิกและสมาคมฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม   
2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เพื่อระดมความ  
คิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงเพื่อ  
รับทราบกิจกรรมและความคืบหน้าในการดำเนินการเรื ่อง  
ต่างๆ เกี่ยวกับ 
  1. การเตรียมตัวเป็นบริษัท มหาชน จำกัด และ  
การขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
  2. การจัดหลักสูตร Qualified Legal and   
Compliance ครั้งที่ 1 
  3. ความสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยคุ้มครอง  
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ..... 
 6.3	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “Insurance	 Core	 Principles		 
  and	IAIS	Framework	for	Prudential	Regulation” 
  จัดสัมมนาเรื ่อง “Insurance Core Principles   
and IAIS Framework for Prudential Regulation” โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื ่อชี ้แจงถึงกรอบกฎหมายและกฎระเบียบ  
ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย โดยการ  
เชื่อมโยงระหว่างการกำกับดูแลบริษัทประกันวินาศภัย ตาม  

จัดสัมมนาเรื่อง “Insurance Core Principles and IAIS Framework for Prudential Regulation” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมสุโขทัย  

จัดสัมมนา เรื่อง “Code of Conduct” เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมสุโขทัย 
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แนวทางของ International Association of Insurance   
Supervisions (IAIS), Insurance Core Principles (ICP)   
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (Enterprise Risk   
Management) และกฎหมายอนุบัญญัติต่างๆ ที่ออกตาม  
พระราชบัญญตัทิี่เก่ียวข้องทั้งหมด เพื่อใหบ้รษิทัสมาชกิรบัทราบ  
เกี่ยวกับกฎระเบียบที่ใช้ในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย   
เพื่อให้สามารถนำไปกำหนดเป็นนโยบายในการบริหารงาน  
ของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ  
ที ่จะมีในอนาคต จัดขึ ้นเมื ่อวันที ่ 15 กรกฎาคม 2553 ณ  
โรงแรมสุโขทัย  
 6.4	 จัดสัมมนาเรื่อง	“Code	of	Conduct”	
  จัดสัมมนาเรื ่อง “Code of Conduct” โดยมี  
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ  
ของเจา้หนา้ที่บรษิทัประกนัภยัโดยเฉพาะผู้บรหิารฝา่ยทรพัยากร  
บุคคล เกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้  
สามารถนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ในการคัดสรรและ  
อบรม ให้แก่พนักงานภายในองค์กรได้เข้าใจในจริยธรรมทาง  
ธุรกิจ ซึ ่งเป็นหลักพื ้นฐานที ่สำคัญในการเสริมสร้างและ  
ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม   
2553 ณ โรงแรมสุโขทัย  
 6.5	 จัดสัมมนาเรื่อง	 “การกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม	 
	 	 หลักธรรมาภิบาลของธุรกิจประกันภัย”	
  จัดสัมมนาเรื ่อง “การกำกับดูแลกิจการที ่ดีตาม  
หลักธรรมาภิบาลของธุรกิจประกันภัย” โดยมีวัตถุประสงค์  

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการ  
กำกับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้บริหารระดับ  
สูงของบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม  
สำหรับการเป็นบริษัทมหาชนและบริษัทจดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์ จัดขึน้เมื ่อวันที ่  14 ธันวาคม 2553 ณ   
โรงแรมสวิสโฮเต็ล นายเลิศ ปาร์ค 
	 6.6	 การเตรียมพร้อมสำหรับบริษัทประกันภัย	 เป็น	 
	 	 บริษัทมหาชน	
  คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ได้ร่วมกับ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เสริมสร้างความเข้าใจกับ  
บริษัทสมาชิกในการเตรียมตัวจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัท  
มหาชน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำเสนอ  
โครงการสำหรับบริษัทประกันภัย 2 โครงการคือ 
  (1) จดังาน Exclusive Dinner Talk “ธรุกจิประกนัภยั   
เติบโตอย่างไรให้ยั่งยืน” เป็นการรับประทานอาหารเย็น และ  
ร่วมเสวนาระหว่าง เลขาธิการ คปภ. ที่ปรึกษาทางการเงิน   
ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารบริษัทประกันภัย จัดขึ้นเมื่อ  
วันที่ 14 กันยายน 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน  
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ ส่งเสริมการสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
ที ่ดีตามหลักเกณฑ์บรรษัทภิบาล และเข้าถึงประเด็นการ  
ควบรวมกิจการของบริษัทประกันภัย 
  (2) จัดสัมมนา IPO Focus “เตรียมความพร้อม  
เพื่อเติบโตในตลาดทุน” เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจ  
ประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ   
และเพิ่มศกัยภาพใหแ้กบ่รษิทัประกนัภยั ในการเขา้จดทะเบยีน  
ในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปโดยราบรื่นทั้งก่อนและหลังการ  
ระดมทุน โดยจัดสัมมนา ดังนี้ 
  - จัดสัมมนาเรื ่อง “การเตรียมความพร้อมด้าน  
บัญชี” เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย  

ร่วมกบัสำนักงานคณะกรรมการกำกบัและสง่เสริมการประกอบธรุกจิประกนัภัย   
และสมาคมประกันชีวิตไทย จัดสัมมนาเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการที ่ดี  
ตามหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจประกันภัย” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553   
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล นายเลิศ ปาร์ค 
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  - จัดสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์สู่ตลาดทุน” เมื่อวันที่   
28 ตลุาคม 2553 ณ อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
	 6.7	 จัดอบรมหลักสูตร	 “การกำกับดูแลการปฏิบัต	ิ 
  ตามกฎระเบยีบ	(Qualified	Compliance	Course)” 
  ได้มอบหมายให้สถาบันประกันภัยไทย จัดอบรม  
หลกัสตูร “การกำกบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Qualified  
Compliance Course)” รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารของบริษัทที ่ 
รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยหลักสูตร  
ดังกล่าวเน้นเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย บทบาทของสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั  
ต่อการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ   
บทนำสู ่ GRC และความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ  
บริษัทประกันภัย การดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล   
แนวคิดของการบริหารจัดการความเสี ่ยง การปฏิบัติตาม  
กฎระเบียบ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน  
กำกับดูแล (คปภ.) กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกรรมทาง  

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
ซึ่งผู้ผ่านการอบรมได้รับมอบใบประกาศนียบัตร โดยได้จัด  
อบรมขึ้นระหว่างวันที่ 19–21 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรม  
สุโขทัย 
 6.8 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	 “การบริหาร	 
  ความเสี่ยงองค์กรเชิงกลยุทธ์”	
  ชมรมบริหารและจัดการความเสี ่ยงของบริษัท  
ประกันภัย (Enterprise Risk Management Club) จัด  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารความเสี ่ยง  
องค์กรเชิงกลยุทธ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู ้ 
และพัฒนาทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่บุคลากร  
ของบริษัทประกันภัย ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถประยุกต์ใช้  
แนวคิดและวิธีการบริหารความเสี่ยงในการกำหนดกลยุทธ์   
เพื ่อเชื ่อมโยงเข้ากับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 17 และ 24 มกราคม   
2554 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด  

จัดอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Qualified 
Compliance Course)” รุ ่นที ่ 1 ระหว่างวันที ่ 19–21 กรกฎาคม 2553   
ณ โรงแรมสุโขทัย 
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นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย ทูลเกล้าฯ ถวาย
หนังสือวิชาการประกันภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์
ประกันภัย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัย เป็นผู้แทน
มอบเงินช่วยเหลือผู ้ประสบภัยน้ำท่วมแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 750,000 บาท 
 

1.	 โครงการประกันภัยเพื่อสังคมไทย	
 สมาคมประกนัวนิาศภยั รว่มกบัสำนกังานคณะกรรมการ  
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และภาค  
ธุรกิจประกันภัย ดำเนินโครงการประกันภัยเพื่อสังคมไทย   
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช  
กุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 55 พรรษา โดย  
สมาคมประกันวินาศภัย ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัยเพื่อ  
การกุศล โดยนำรายได้ทั ้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จำนวน   
550,000 บาท สมทบทนุโครงการดงักลา่ว เมื่อวนัที่ 8 สงิหาคม   
255 ณ BLU-O RHYTHM & BOWL @ Esplanade ชั้น 4   
โดยจ่ายสมทบทุนต่างๆ ดังนี้ 
 1. ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี 250,000 บาท 
 2. มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ฯ (กองทุนแขน-ขาเทียม) 
  150,000 บาท 
 3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มูลนิธิ เพื่อกองทุนศูนย์แก้ไข  
  ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 
  150,000 บาท 
  
2.	 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	
 สมาคมประกันวินาศภัย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ  
ผู ้ประสบอุทกภัย จำนวน 750,000 บาท เมื ่อวันที ่ 30   
พฤศจิกายน 2553 ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยมี  
นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ 
 

3. การพจิารณาชดใชค้า่สนิไหมทดแทนและการจา่ยเงนิ	 
 ชว่ยเหลอืแกผู่้เอาประกนัภัยที่ตอ้งประสบความเสยีหาย	 
 จากเหตุการณ์ความไม่สงบในช่วงเดือนพฤษภาคม	
 สมาคมประกันวินาศภัย ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบ  
ธรุกจิประกนัวนิาศภยั มสีว่นรว่มในการชว่ยฟื้นฟคูวามเสยีหาย   
โดยพจิารณาความชว่ยเหลอืใหเ้งนิสนบัสนนุแกผู่้เอาประกนัภยั  
ที ่ต้องประสบความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน  
ช่วงเดือนพฤษภาคม เท่าที่เหมาะสมตามสถานะของบริษัท  
และผู้เอาประกันภัย  
 
4. การประชมุสภาประกนัภัยอาเซยีน	 (The	36th	ASEAN		 
 Insurance	Council	Meeting)	
 สมาคมประกันวินาศภัย เข้าร่วมประชุมสภาประกันภัย  
อาเซียน (The 36th ASEAN Insurance Council Meeting)   
โดยนายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล นายกสมาคมฯ เป็นหัวหน้า  
คณะฯ และนางศิริพร สุโรจนกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิชาการ   
สมาคมประกันวินาศภัย เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที ่ 24–26   
พฤศจิกายน 2553 ณ Makati Shangri-La, Manila, ประเทศ  
ฟิลิปปินส์  
 
5.	 การประชุม	25th	East	Asian	Insurance	Congress	
 สมาคมประกนัวนิาศภยั เขา้รว่มประชมุ 25th East Asian   
Insurance Congress (EAIC) ระหว่างวันที่ 18–22 ตุลาคม   
2553 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีผู้แทนเข้าร่วม  
ประชุมดังนี้ 
 

ายงานกิจกรรมพ.ศ.2553สมาคมประกันวินาศภัย
 

ร
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 1. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล   
  นายกสมาคมฯ เป็น Chief Delegate 
 2. นายทินวัฒน์ ศุภผลศิริ   
  สถาบันประกันภัยไทย เป็นผู้อภิปราย (Panelist) 
 3. นายนพดล สันติภากรณ์   
  ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์  
  เป็นผู้อภิปราย (Panelist) 
 
6. การดำรงเงนิกองทนุตามระดบัความเสี่ยง	 (Risk-Based   
	 Capital:	RBC)	
 ในปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) กำหนดใหบ้รษิทัประกนัภยั  
ดำเนินการทดสอบคู่ขนานการดำรงเงินกองทุนตามระดับ  
ความเสี่ยง (Parallel Test Run) ครั้งที่ 1 โดยใช้ข้อมูล ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นฐาน และต้องนำส่งแบบรายงาน  
เงินกองทุนให้กับสำนักงาน คปภ. ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม   
2553 ที่ผา่นมา ซ่ึงสำนกังาน คปภ. ไดจั้ดประชมุคณะกรรมการ  
ร่วมภาครัฐและเอกชนในการกำหนดนโยบายและแนวทาง  
การกำกับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Steering   
Committee) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เพื่อ  
ใหบ้รษิทัประกนัภยัทกุบรษิทัไดเ้ตรยีมความพรอ้มในดา้นขอ้มลู  
บุคลากร กระบวนการทำงาน และแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม  
เพื่อการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัท  

	 6.1		 ผลการทดสอบคู่ขนานโดยรวม		
  (1) การทดสอบคู ่ขนานครั ้งนี ้มีบริษัทประกัน  
วินาศภัยเข้าร่วมการทดสอบ 66 บริษัทจากจำนวนทั้งหมด   
70 บริษัท ที่ได้นำส่งแบบรายงานเงินกองทุนให้กับสำนักงาน   
คปภ. โดยจำนวนบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงิน  
กองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) เกิน 100% มี  
ทั้งหมด 63 บริษัท  
  (2) องค์ประกอบของเงินกองทุนตามระดับความ  
เสี่ยง (Total Capital Required) ของธุรกิจประกันวินาศภัย  
สรุปได้ ดังนี้ 
 - ความเสี่ยงดา้นการประกนัภยั (Insurance  
Risk) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 โดยมีความเสี่ยงที่สำคัญ คือ   
ความเสี ่ยงจากการรับประกันภัยรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 56 ของความเสี่ยงด้านการประกันภัย 
 -  ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) คิด  
เป็นสัดส่วนร้อยละ 26 โดยมีความเสี่ยงที่สำคัญ คือ ความ  
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตราสารทุน คิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 66 ของความเสี่ยงด้านตลาด 
 - ความเสี่ยงดา้นการกระจกุตวั (Concentration   
Risk) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 โดยมีความเสี่ยงที่สำคัญ คือ   
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของตราสารทุน คิดเป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 79 ของความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว 

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ประกันภัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ สวนอัมพร 

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย เข้าร่วมประชุมสภาประกันภัยอาเซียน (The 36th Asean Insurance Council Meeting) 
เมื่อวันที่ 24–26 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
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ตารางแสดงสถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัยส่วนกลาง	และในส่วนภูมิภาค	ประจำปี	2553	 

รายละเอียด 

สรุปการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วประเทศ	

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2553	ถึง	31	ธันวาคม	2553 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวม 

ดำเนินการจัดสอบจำนวน 70 247 317 

ผู้สมัครสอบจำนวน 3,615 4,888 8,503 

ผู้สมัครสอบประเภท ก. 2,963 3,010 5,973 

ผู้สมัครสอบประเภท ข. 647 1,598 2,245 

ผู้สมัครสอบประเภท ค. 5 280 285 

ผู้เข้าสอบจำนวน 2,890 3,865 6,755 

ขาดสอบจำนวน 725 1,023 1,748 

สอบผ่านจำนวน 1,650 1,970 3,620 

หมายเหตุ	: ผู้สมัครสอบประเภท ก. คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วไป 
 ผู้สมัครสอบประเภท ข. คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยเฉพาะประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ 
 ผู้สมัครสอบประเภท ค.  คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

 -  ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คิด  
เป็นสัดส่วนร้อยละ 14 โดยมีความเสี่ยงที่สำคัญ คือ ความ  
เสี่ยงจากการประกันภัยต่อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 ของ  
ความเสี่ยงด้านเครดิต 
	 6.2		 การเริ่มบังคับใช้กรอบ	RBC		
  ตามที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535   
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัย  
ตอ้งดำรงไวซ้ึ่งเงนิกองทนุตลอดเวลาที่ประกอบธรุกจิประกนัภยั  
เป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือความ  
เสี่ยงตามที่อตัรากำหนด ซึ่งสำนกังาน คปภ. จะตอ้งดำเนนิการ  
ออกประกาศดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามปี หรือภายใน  
เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 โดยสำนักงาน คปภ. มีนโยบายที่  
จะบังคับใช้กรอบ RBC ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554   
เปน็ตน้ไป หลงัจากที่บรษิทัประกนัภยัไดท้ำการทดสอบคู่ขนาน   
ครั ้งที ่  2 และนำส่งแบบรายงานเงินกองทุนภายในวันที ่   
1 กรกฎาคม 2554 และเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสำนักงาน คปภ.   
จะบังคับใช้แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ภาคธุรกิจมีเวลาใน  

การปรับตัว โดยสำนักงาน คปภ. ได้กำหนด Solvency CAR   
เริ ่มต้นในปี 2554 ที่ 125% และขยับขึ้นเป็น 140% ในปี   
2556 เป็นต้นไป  
 
7.	 การจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย	
 จากการประชุมยุทธศาสตร์การประกันภัยแห่งชาติเมื่อ  
วันที่ 12 มีนาคม 2546 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ  
ส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั ได้มอบหมายใหส้มาคม  
ประกันวินาศภัย เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบความรู้เกี่ยวกับการ  
ประกันวินาศภัย เพื ่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน  
วินาศภัย แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย  
 สมาคมประกันวินาศภัย ดำเนินการจัดสอบตัวแทน  
ประกันวินาศภัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม   
2553 ทั ่วทั ้งประเทศมีผู ้สมัครสอบ 8,503 คน มีผู ้สมัครที ่ 
เข้าสอบ 79.4% มีผู้สมัครที่สอบผ่าน 42.6% และมีผู้สมัคร  
ที่ขาดสอบ 20.6% 

ร่วมงานเปิดตัวโครงการมอเตอร์ไซค์ยิ้ม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2553 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
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8.	 ผลการดำเนินงานของสำนักงานอนุญาโตตุลาการ	
 สำนักงานอนุญาโตตุลาการ ได้ดำเนินการมาแล้ว 16 ปี   
ในรอบปี 2553 สำนักงานฯ ได้รับข้อพิพาททั้งสิ้น 8,058 เรื่อง   
น้อยกว่าปี 2553 จำนวน 656 เรื่อง หรือเพิ่มขึ้น 8% จำนวน  
ทนุทรพัยท์ี่มกีารเรยีกรอ้ง ในป ี2553 มจีำนวน 215 ลา้นบาทเศษ   
ข้อพิพาทที ่มีจำนวนทุนทรัพย์สูงสุด ในปี 2553 มีมูลค่า   
4.7 ล้านบาทเศษ และในรอบปี 2553 สำนักงานฯ ได้ทำการ  
พิจารณาข้อพิพาทเสร็จไปรวมทั้งสิ้น 7,927 เรื่อง เสร็จไปโดย  
การชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จำนวน 1,478 เรื ่อง หรือ  
เท่ากับ 18% เสร็จโดยการประนอมข้อพิพาทในชั้นเลขาธิการ   
สำนักงานอนุญาโตตุลาการ จำนวน 5,852 เรื่อง หรือเท่ากับ   
73% เสร็จไปโดยการถอนคำเสนอข้อพิพาทจำนวน 589 เรื่อง   
หรือเท่ากับ 7% จำหน่าย 8 เรื่อง ส่วนมูลค่าทุนทรัพย์ที่ได้  
พิจารณาเสรจ็สิ้นไปในป ี2553 มจีำนวนทั้งสิ้น 75 ลา้นบาทเศษ   
จนถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ยังมีข้อพิพาทคงค้าง  
ดำเนินการ จำนวน 8,703 เรื่อง ค้างระหว่างรอถอนคำเสนอ  
ข้อพิพาท กรณีที่บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด และบริษัท   
พาณิชยการประกันภัย จำกัด เป็นคู่กรณี 4,609 เรื่อง ค้าง  
ระหว่างดำเนินข้อพิพาท 4,094 เรื่อง ระหว่างนัดประนอม  
ข้อพิพาทและยื่นคำคัดค้าน จำนวน 3,502 เรื่อง และค้าง  
ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ จำนวน 592 เรื่อง 
 

9.	 ผลการดำเนินงานของสำนักงานอัตราเบี้ยประกัน	 
	 วินาศภัย	ปี	พ.ศ.	2553	
 ปี พ.ศ. 2553 นับเป็นปีแห่งการเตรียมความพร้อมใน  
หลายๆ ด้านของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย เพื ่อ  
รองรับการเปลี ่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของกฎระเบียบ  
ต่างๆ ของหน่วยงานกำกับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการ  
ดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยง (Risk-Based Capital) ซึ่ง  
จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป   
สำนกังานอตัราเบี้ยประกนัวนิาศภยั ไดเ้ขา้มามบีทบาทอยา่งสงู  
ตั้งแต่ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค (technical support)   
ในชว่งการพฒันากรอบการดำรงเงนิกองทนุในชว่ง 2 ปทีี่ผา่นมา   
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่าข้อกำหนดต่างๆ ในการดำรงเงิน  
กองทุนตั้งอยู่บนฐานความเสี่ยงที่แท้จริงของผู้ประกอบธุรกิจ   
และตลอดป ีพ.ศ. 2553 ที่ผา่นมา สำนกังานฯ ถอืเปน็หนว่ยงาน  
หลักที่ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา รวมทั้งเตรียม  
ความพร้อมให้กับบุคลากรภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามกรอบ  
การดำรงเงินกองทุนที่ทุกฝ่ายเห็นด้วยร่วมกัน 
 นอกจากบทบาทหน้าที่ในเรื ่องสำคัญดังกล่าวข้างต้น  
แล้ว ในปี พ.ศ. 2553 สำนักงานฯ ยังมีโครงการหรือกิจกรรม  
สำคัญๆ อีกหลายด้านที่สนับสนุนภาคธุรกิจและหน่วยงาน  
กำกับดูแล ซึ่งสามารถสรุปได้โดยสังเขปดังนี้ 

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแถลงข่าว 
ผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2552 และแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2553 

การแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัยเพื่อการกุศล หารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนโครงการประกันภัยเพื่อสังคมไทย  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ณ BLU-O RHYTHM & BOWL ศูนย์การค้าเอสพลานาด 
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 โครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัการกำหนดอตัราเบี้ยประกนัภัย 
 • ศึกษาและนำเสนอต้นทุนความเสียหายอ้างอิง   
  (Reference Loss Costs) ของประกันภัยรถยนต์  
  ภาคสมัครใจ เพื่อสนับสนุนให้การกำหนดอัตราเบี้ย  
  ประกันภัยเป็นไปตามความเสี่ยงภัยที่แท้จริง  
 • ร่วมเป็นคณะทำงานในการปรับปรุงพิกัดอัตราเบี้ย  
  ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  
 • ศึกษาและนำเสนอรูปแบบความคุ้มครองและอัตรา  
  เบี้ยประกนัภยัที่เหมาะสม สำหรบัการประกนัภยัแลง้  
  สำหรับข้าวนาปี โดยใช้ดัชนีน้ำฝน (Rainfall Index   
  Insurance) ในพื้นที่นำร่อง 24 จังหวัด ซึ่งขณะนี้อยู่  
  ระหว่างการพิจารณาของภาครัฐ 
 • ศึกษาต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของการประกัน  
  สุขภาพ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  
  และจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2554 
 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข้อมูล 
 สำนักงานฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล  
เพื่อการบรหิารสำหรบัการประกนัภยัรถยนต ์การประกนัอคัคภียั   
และการประกนัความเสี่ยงภยัทรพัยส์นิ พรอ้มกบักำลงัพฒันา  
ระบบการให้บริการข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.  
iprbthai.org โดยสำนักงานฯ จะทยอยเปิดให้บริการดังกล่าว  
ในปี พ.ศ. 2554 
 บริการที่ปรึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	
 ปัจจุบันสำนักงานฯ มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับ  

เฟลโล (Qualified Actuary) ที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ  
การประเมินสำรองประกันภัย (Insurance liabilities   
valuation) รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกำหนดอัตราเบี้ย  
ประกันภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่บริษัทสมาชิก และให้  
บริการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการของ  
บริษัทสมาชิก โดยในปี พ.ศ. 2553 มีบริษัทสมาชิกใช้บริการ  
ด้านนี้ของสำนักงานฯ เป็นจำนวนมาก 
 บริการด้านการพัฒนาบุคลากร 
 1. จัดการบรรยายสรุปเรื่องกรอบการดำรงเงินกองทุน  
ตามความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
ของบริษัทสมาชิก 
 2. จดัการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิารคำนวณสำรองประกนัภยั   
รวมทั้งการจดัทำรายงานการคำนวณเงนิกองทนุตามความเสี่ยง  
ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทั้งในระดับอุตสาหกรรมและ  
ระดับบริษัท 
 3. จัดทำจดหมายข่าว IPRB รายไตรมาสเพื ่อเป็น  
ชอ่งทางในการให้ความรู้ทางเทคนิคด้านคณติศาสตรป์ระกนัภยั   
(Actuarial techniques) และสื ่อสารความเคลื ่อนไหวที ่ 
สำคัญในอุตสาหกรรม 
 กิจกรรมพิเศษ 
 1. ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   
“ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบบริษัทประกันวินาศภัย”   
สำหรับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เมื ่อวันที่ 25-29 มกราคม   
2553 จัดโดยสถาบันประกันภัยไทย 

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม 25th EAST Asian Insurance Congress 
หรือ EAIC ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 18–22 ตุลาคม 2553 ณ Bali International Convention Centre (BICC) เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  
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 2. ร่วมกับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง  
ประเทศไทย จัดการประชุม “Non-Life Insurance Forum   
2010: After the Storm” เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เพื่อ  
เปิดเวทีในการแลกเปลี ่ยนและเรียนรู ้ในประเด็นซึ ่งเป็นที ่ 
สนใจร่วมกันของบุคลากรในอุตสาหกรรม  
 
10.	ผลการดำเนินงานสโมสรสมาชิกประกันภัย	
 สโมสรสมาชิกประกันภัย จัดกิจกรรมกีฬาและสันทนา  
การเพื่อเสรมิสรา้งสขุภาพและความสามคัคขีองบรษิทัสมาชกิ   
รวมทั ้งสร้างความคุ ้นเคยระหว่างกันเพื ่อประโยชน์ในการ  
ประสานงาน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
	 10.1	จัดแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย	
  จัดแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24   
เมษายน 2553 ณ S.F. สไตรค์โบว์ล ศูนย์การค้าเดอะมอลล์  
งามวงศ์วาน มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 150 คน 
	 10.2	จัดแข่งขันฟุตซอลประกันภัย	
  จัดแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ประเภททีมชาย และ  
ทีมหญิง ครั้งที ่ 1 ชิงถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ   
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 5–6   
วนัที่ 12–3 และวนัที่ 19–20 มถินุายน 2553 ณ สนามจนัทน-  
ยิ่งยง (ภายในสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน) มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
ประเภททีมชาย 38 ทีม จำนวน 456 คน ประเภททีมหญิง   
5 ทีม จำนวน 60 คน รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 516 คน  
	 10.3	การฝึกสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ	
  จัดงานฝึกสอนลีลาศเพื ่อสุขภาพ ครั ้งที ่  3 จัด  
สัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันจันทร์และวันพุธ ระหว่างเวลา 18.00–  

20.00 น. ณ สมาคมประกันวินาศภัย เป็นเวลา 20 วัน เริ่ม  
วันจันทร์ที ่  5 กรกฎาคม 2553 รวมผู ้เข้ารับการฝึกสอน  
จำนวน 45 คน 
	 10.4	จัดแข่งขันฟุตบอลประกันภัย	7	คน	
  จดัแขง่ขนัฟตุบอลประกนัภยั 7 คน ประเภททมีชาย   
ทีมหญิง และทีมผู้บริหารระดับสูง-อาวุโส ครั้งที่ 1 ชิงถ้วย  
ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร  
ราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 7–8 และวันที่ 21-22 สิงหาคม   
2553 ณ สนามเทพหสัดนิ (ภายในสนามกฬีาแหง่ชาตปิทมุวนั)   
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภททีมชาย 39 ทีม จำนวน 468 คน   
ประเภททีมหญิง 4 ทีม จำนวน 48 คน ประเภททีมผู้บริหาร  
ระดบัสงู-อาวโุส 11 ทมี จำนวน 132 คน รวมผู้เขา้รว่มแขง่ขนั   
จำนวน 648 คน  
	 10.5	จัดแข่งขันบาสเกตบอลประกันภัย	
  จัดแข่งขันบาสเกตบอลประกันภัย ประเภททีมชาย   
และประเภททีมหญิง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16–17 ตุลาคม 2553   
ณ สนามกฬีามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน มผีู้เขา้รว่ม  
แข่งขันประเภททีมชาย 12 ทีม จำนวน 144 คน ประเภททีม  
หญิง 9 ทีม จำนวน 108 คน รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน   
252 คน  
	 10.6	จัดแข่งขันแบดมินตันประกันภัย	
  จัดแข่งขันแบดมินตันประกันภัย ประเภทชายคู ่   
ประเภทหญิงคู่ ประเภทคู่ผสม และประเภทชายคู่อาวุโส อายุ   
50 ปีขึ้นไป ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 ณ สนาม  
กีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
ประเภทชายคู่ 25 คู่ ประเภทหญิงคู่ 16 คู่ ประเภทคู่ผสม   
18 คู่ และประเภทชายคู่อาวุโส อายุ 50 ปีขึ้นไป 5 คู่ รวม  
ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 128 คน  
	 10.7	กจิกรรมสนัทนาการและชว่ยเหลอืสงัคม	(CSR)	
  จัดกิจกรรมสันทนาการและช่วยเหลือสังคม (CSR)   
เมื่อวนัที่ 19–20 กมุภาพนัธ ์2554 ณ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
 

งานสัปดาห์ประกันภัย เมื่อวันที่ 2–4 กันยายน 2553  
ณ อิมแพค เมืองทองธานี 
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เสนอ  คณะกรรมการและสมาชิก สมาคมประกันวินาศภัย 

 

 

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	 และ	 2552	 บัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย	 และงบทุนสะสม	 

สำหรับปีสิ ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ	 สมาคมประกันวินาศภัย	 ซึ ่งผู ้บริหารของสมาคมเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ	 

ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี	้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน	 

ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า		

 

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป	 ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ	 

ปฏิบัติงานเพื ่อให้ได้ความเชื ่อมั ่นอย่างมีเหตุผลว่า	 งบการเงินแสดงข้อมูลที ่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่		 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน		 

การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้	 และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ	ซึ่ง	 

ผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น	ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม	ข้าพเจ้า	 

เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

 

	 ขา้พเจา้เหน็วา่	งบการเงนิดงักลา่วขา้งตน้	แสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	และ	2552	ผลการดำเนนิงาน	 

สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ	สมาคมประกันวินาศภัย	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชี	 

ที่รับรองทั่วไป	

 

 

   

 

(นายวิชัย		จตุรานนท์)				

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		เลขที่	1431	

 

 

 

บริษัท	เอเอสที	มาสเตอร์	จำกัด	

วันที่	8	กุมภาพันธ์	2554	

ายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ร
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	 บาท	

	 สินทรัพย์	 หมายเหตุ	 2553	 2552	

สินทรัพย์หมุนเวียน	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 4	 	17,181,364.47			 	96,266,708.93	

	 เงินลงทุนชั่วคราว	 	 25,000,000.00	 10,000,000.00	

	 รายได้ค่าบำรุงค้างรับ	-	สุทธิ	 5	 36,293,758.00	 	38,524,925.00		

	 เงินทดรองจ่าย	 	 610,458.00		 743,909.58		

	 เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ	 	 	131,539.25		 20,730.90		

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	79,217,119.72		 145,556,274.41	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						

เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	 6	 175,314.45		 173,226.18			

	 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	-	สุทธิ	 	 	3,233,697.44	 903,276.92		

	 เงินมัดจำและเงินประกัน	 	 	99,345.00	 	201,010.00			

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	3,508,356.89	 1,277,513.10		

รวมสินทรัพย์	 	 82,725,476.61		 146,833,787.51		

	 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

	 	

	

	

	

	

(นายจีรพันธ์		อัศวะธนกุล)	
นายกสมาคม	

สมาคมประกันวินาศภัย

งบดุล
ณวันที่31ธันวาคม2553และ2552
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สมาคมประกันวินาศภัย

งบดุล
ณวันที่31ธันวาคม2553และ2552

	 บาท	

	 หนี้สินและทุนสะสม	 หมายเหตุ	 2553	 2552	

หนี้สินหมุนเวียน	

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	 	 	2,949,989.12			 2,225,817.37		

	 เงินรับฝากค่าธรรมเนียมจากบริษัทสมาชิก	 	 5,931,620.54		 72,320,147.97	 	

	 สำรองค่าใช้จ่าย	 7	 	

	 	 คณะกรรมการรวม	7	คณะ		 	 33,921,579.50		 	31,169,070.49		

		 	 ส่วนกลาง	 		 15,065,375.58		 	21,027,139.42		

 รวมสำรองค่าใช้จ่าย	 	 	48,986,955.08		 52,196,209.91		

	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 	57,868,564.74		 126,742,175.25	

หนี้สินไม่หมุนเวียน	

	 เงินสำรองชดเชยพนักงาน	 	 580,316.00		 	580,316.00		

	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 		 580,316.00		 	580,316.00		

รวมหนี้สิน	 	 	58,448,880.74		 127,322,491.25	

ทุนสะสม	 	 	 	 	 	

	 เงินทุนรับโอนจากสมาคมประกันภัยเดิม	 		 331,818.43		 	331,818.43			

	 สำรองทั่วไป	 	 	1,221,670.91		 	1,062,887.68		

	 กองทุนสะสม	 8	 	12,242,118.04		 13,382,097.24			

	 เงินกองทุนหมุนเวียน	 9	 	1,000,000.00		 1,000,000.00		

	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 	 	9,480,988.49		 3,734,492.91		

	 	 รวมทุนสะสม	 	 	24,276,595.87		 19,511,296.26		

รวมหนี้สินและทุนสะสม	 		 82,725,476.61	 146,833,787.51		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี	้ 	

	

	

	

(นายจีรพันธ์		อัศวะธนกุล)	
นายกสมาคม	
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สมาคมประกันวินาศภัย

บัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2553และ2552

	 บาท	

	 	 2553	 2552	

รายได้	 	

	 ค่าบำรุงตามข้อบังคับ	9.1		 	 -	 100,000.000	

	 ค่าบำรุงตามข้อบังคับ	9.2	 	 1,945,000.00			 1,975,000.00		

	 ค่าบำรุงตามข้อบังคับ	9.3	 		 73,410,013.00		 	74,004,818.00			

	 ค่าบำรุงตามข้อบังคับ	9.4	

	 	 -		 ภัยทรัพย์สิน	 		 2,757,677.00		 1,664,043.00		 	

	 	 -		 ภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	 	 	1,384,626.00		 218,982.00		

	 	 -		 ภัยยานยนต์	 	 	23,334,108.00		 	24,942,541.00		

	 	 -		 ภัยเบ็ดเตล็ด	อุบัติเหตุและสุขภาพ	 		 2,331,253.00		 1,871,359.00	

	 รายได้ของคณะกรรมการต่าง	ๆ	 	 	476,349.55		 	676,508.23	

	 รายได้อนุญาโตตุลาการ		 	 6,790,215.19		 6,962,298.91		

	 รายได้สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย	 	 2,499,842.09		 645,000.00		 	

	 ดอกเบี้ยรับ	 	 	 437,317.95		 	651,306.84	

	 รายได้เบ็ดเตล็ด	 	 	206,856.40		 	375,816.46			

	 	 รวมรายได้	 	 115,573,258.18			 114,087,673.44	

ค่าใช้จ่าย	

	 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์		 	 13,333,699.70		 29,527,445.88	

	 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการการบัญชี–การเงิน	และการลงทุน	 	 1,228,314.01		 119,134.50	

	 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ		 	 2,571,513.75		 1,331,533.36	

	 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน	 	 2,175,537.27		 2,553,627.64		

	 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	 		 1,422,308.02		 	1,094,205.68		

	 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์	 	 	21,369,637.80		 	26,648,095.94		

	 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	อุบัติเหตุและสุขภาพ	 	 1,752,692.39	 1,991,472.47	

	 ค่าใช้จ่ายสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย	 		 30,249,783.73	 26,385,740.70	

	 ค่าใช้จ่ายสำนักงานอนุญาโตตุลาการ	 		 8,556,163.24	 	8,808,705.64		

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		 	 26,812,062.03			 23,327,573.62		

	 หนี้สงสัยจะสูญ	 	 	3,044,091.06			 30,000.00			

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	 		 520,214.43			 795,695.18		

	 	 รวมค่าใช้จ่าย	 		 113,036,017.43			 122,613,230.61	 	

รายได้สงู(ตำ่)กวา่คา่ใชจ้า่ยกอ่นหกัสำรองคา่ใชจ้า่ยสว่นกลางและคณะกรรมการ	 2,537,240.75	 	(8,525,557.17)	

บวก	สำรองค่าใช้จ่ายส่วนกลางและคณะกรรมการ		 	 3,209,254.83	 	8,741,272.34	

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	 	 5,746,495.58	 215,715.17	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	

	
	

	

	

(นายจีรพันธ์		อัศวะธนกุล)	
นายกสมาคม	
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บาท	

เงินทุนรับโอน	

จากสมาคม	

ประกันภัยเดิม	

สำรองทั่วไป	 รวม	
กองทุน	

สะสม	

เงินกองทุน	

หมุนเวียน	

เงินทุนจากการ	

จดัประชมุ	EAIC 

ครั้งที่	22	

รายได้สูงกว่า	

ค่าใช้จ่ายสะสม	

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2552	 331,818.43		 837,384.90		 11,207,905.58		 1,000,000.00		 6,000,000.00		 3,518,777.74		 22,895,931.65		

บวก		 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ระหวา่งป	ี -	 225,502.78		 2,174,146.66		 -	 (6,000,000.00)		 -	 (3,600,350.56)	

	 รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ยประจำป	ี -	 -	 -	 -	 -	 215,715.17		 215,715.17		

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2552	 331,818.43		1,062,887.68		 13,382,097.24		 1,000,000.00			 -	 3,734,492.91		 19,511,296.26	

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่	1	มกราคม	2553	 331,818.43		 1,062,887.68		 13,382,097.24		 1,000,000.00		 -		 3,734,492.91		 19,511,296.26	

บวก	 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	ระหวา่งป	ี	 -	 158,783.23		 (1,139,979.20	)	 -	 -		 -	 (981,195.97)	

	 รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ยประจำป	ี -	 -	 -	 -	 -	 5,746,495.58		 5,746,495.58	

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2553	 331,818.43		1,221,670.91		 12,242,118.04		 1,000,000.00		 -	 9,480,988.49		 24,276,595.87		

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงนินี	้ 	

	

	

	

	

(นายจีรพันธ์		อัศวะธนกุล)	
นายกสมาคม	

สมาคมประกันวินาศภัย

งบทุนสะสม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2553และ2552
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1.	 ข้อมูลทั่วไป	

	 สมาคมประกันวินาศภัย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย	ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการ		

กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 สังกัดกระทรวงการคลัง	 ให้การสนับสนุนสถาบันประกันภัย																									

ทำการประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนผู้เอาประกันเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	 สมาคมไม่มีวัตถุประสงค์ในการ		

แสวงหากำไร	
	

	 สมาคมจัดตั้งและอาศัยตามที่อยู่ที ่ได้จดทะเบียนไว้คือ	 เลขที	่ 223	 ซอยร่วมฤดี	 ถนนวิทย	ุ แขวงลุมพินี	 เขตปทุมวัน			

กรุงเทพมหานคร	
	

	 สมาชิกสมาคมประกอบด้วย	บริษัทประกันวินาศภัยจำนวน	68	บริษัท	

	

2.	 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน	

	 งบการเงินของสมาคมได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 ซึ่ง		

หมายความถึงมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	 2547	สมาคมเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน		

การบัญชีหนึ่งฉบับ	คือ	ฉบับที่	25	งบกระแสเงินสด	การเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้	เป็นไปตามประกาศ		

ที่เกี่ยวกับการยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีกับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน	จำกัด		

	

3.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ	

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน				

3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้		

	 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี	 “เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน”	 ภายใต้		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบดุล	
	

	 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย	

	 รายได้และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง	ยกเว้นดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์เงินสด	
	

	 ค่าเสื่อมราคา	

	 ค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงานตัดบัญชีโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย	์	

เป็นเวลา	5	ถึง	10	ปี	

		

4.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

	 บาท	
 2553	 2552	

เงินสด	 31,972.50	 39,685.00	

เงินฝากกระแสรายวัน	 2,613,384.44	 1,872,142.29	

เงินฝากออมทรัพย์	 	 3,536,007.53	 73,354,881.64	

เงินฝากประจำ	(ไม่เกิน	3	เดือน)	 11,000,000.00	 21,000,000.00	

รวม 17,181,364.47 96,266,708.93 

สมาคมประกันวินาศภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่31ธันวาคม2553และ2552
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5.	 รายได้ค่าบำรุงค้างรับ	-	สุทธิ		

	 บาท	
 2553	 2552	

รายได้ค่าบำรุงค้างรับ	 46,973,760.06	 46,130,836.00	

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (10,680,002.06)	 (7,605,911.00)	

สุทธิ 	36,293,758.00	 38,524,925.00	

 

6.	 เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน		

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	 และ	 2552	 สมาคมได้นำเงินฝากประจำ	 จำนวน	 175,314.45	 บาท	 และจำนวน		

173,226.18	บาท	ตามลำดับ	วางเป็นหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร	

	

7.	 สำรองค่าใช้จ่ายคณะกรรมการรวม	7	คณะ	และสำรองค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	

	 บาท	
 2553	 2552	

สำรองค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ	 	 	

	 -		พัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์	 8,382,571.90	 8,660,704.13	

	 -		การบัญชี–การเงิน	และการลงทุน	 2,793,974.99	 3,880,865.50	

	 -		กฎหมายและกฎระเบียบ		 2,727,098.45	 1,669,466.64	

	 -	 ประกันภัยทรัพย์สิน	 3,053,881.62	 2,412,338.19	

	 -	 ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์		 774,171.72	 798,396.68	

	 -	 ประกันภัยยานยนต	์ 13,772,076.02	 11,909,736.59	

	 -	 ประกันภัยเบ็ดเตล็ด	อุบัติเหตุและสุขภาพ	 2,417,804.80	 1,837,562.76	

	 รวม	 	 33,921,579.50 31,169,070.49 

สำรองค่าใช้จ่ายส่วนกลาง		 15,065,375.58	 21,027,139.42	

	 รวม	 	 48,986,955.08 52,196,209.91 

 

	 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	 ครั้งที่	 24/2550-52	 เมื่อวันที่	 4	 มีนาคม	 2552	 ได้มีมติให้ปรับปรุงโครงสร้าง		

สมาคม	 โดยปรบัเปลี่ยนคณะอนกุรรมการสาขาตา่งๆ	จาก	6	สาขา	 เปน็	7	สาขา	พรอ้มทั้งปรบัเปลี่ยนชื่อ	จากคณะอนกุรรมการ		

ประกันภัยเป็นคณะกรรมการประกันภัย	และรวมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย	และคณะอนุกรรมการประกันภัย		

สัมพันธ์เข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์	
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8.	 กองทุนสะสม	

	 บาท	
 2553	 2552	

ยอดคงเหลือต้นปี	 13,382,097.24	 11,207,950.58	

ตั้งงบประมาณเพิ่มร้อยละ	2	ของปีงบประมาณ	เข้าบัญชีหมวดทุนสะสม	 2,346,960.00	 2,218,517.00	

	 -	 ปี	2553	ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ	เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2553	 	 	

	 -		ปี	2552	ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ	เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2552		 	 	

ภาษีเงินนิติบุคคลที่จะต้องชำระร้อยละ	2	จากรายรับทุนสะสม	 (46,939.20)	 (44,370.34)	

	 -		ทุนสะสม	ปีงบประมาณ	2553-2554	 	 	

	 -	 ทุนสะสม	ปีงบประมาณ	2552-2553	 	 	

จ่ายเงินชดเชยผู้อำนวยการบริหาร	 	 	

	 -		ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ		

						เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2553	

(3,440,000.00)	 -	

 12,242,118.04 13,382,097.24 
	 	

9.	 เงินกองทุนหมุนเวียน	
	 เงินกองทุนหมุนเวียน	ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมกรรมการ	เพื่อใช้จ่ายซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	การว่าจ้าง	หรือบริการ	ฯลฯ	และเมื่อ		
ใช้ไปแล้วให้เบิกมาชดเชยให้ครบ	1,000,000.00	บาท	
	
10.	 เครื่องมือทางการเงิน	
	 เครื่องมือทางการเงิน	 หมายถึง	 สัญญาใด	 ๆ	 ที่ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงินหรือ				
ตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน	
	
	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	(Interest	Rate	Risk)	
	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ		
ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของสมาคม	 สมาคมมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคารใน		
ประเทศไทย	
	
	 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีสาระสำคัญของสมาคม	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2553	และ	 2552	และอัตรา		
ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย	สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี	สรุปได้ดังนี้	
	

 ยอดคงเหลือ	

(บาท) 

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย		

(ร้อยละ) 

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553	 	 	

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีสาระสำคัญ	 	 	

เงินฝากธนาคาร	 	 42,324,706.42	 0.75	-	2.00	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2552	 	 	

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีสาระสำคัญ	 	 	

เงินฝากธนาคาร	 106,400,250.11	 0.75	-	4.00	
	
11.	 การอนุมัติงบการเงิน	
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมเมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2554	
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 The improvement in economy has affected a   

growth in general insurance business. According to the   

figures released by the Office of Insurance Commission   

(OIC), the premium income in general insurance   

business in the first half of 2010 grew by 7.4%, compared   

with the same period of 2009, the strongest growth since   

2005. Marine and transportation led other segments with   

an impressive growth of 21.2%, compared with fire, motor   

and miscellaneous insurance. However, motor insurance   

remains on the top with net premium income which   

accounted for about 70% of total income. The combined   

premium income of property, third party liability, personal   

accident and health insurances in the first half of 2010   

constituted 21.4% of the entire direct income. It is   

expected that in 2011, the general insurance business   

will grow by about 7.4%, compared with premium   

income of 2010. I am, therefore, confident that the   

general insurance business still has more room to grow   

as many agencies have already projected continuing   

growth in all sectors of economy such as investment and   

imports and exports of industrial and agricultural   

products. The expansion in these sectors will drive the   

general insurance business to grow further, particularly   

the Marine Insurance and Logistics and Property   

Insurance. Improvement in service quality, technology   

and personnel quality can effectively support and ensure   

the growth in sustainable manner.  

 In 2010, the overall Thai economy had been   

directly and indirectly affected by several social and   

economic situations, especially the political unrest in last   

May when the country saw major loss of life, injuries   

and properties. The general insurance business had  

participated by providing a primary relief in the form of   

financial support to retail insured who were affected   

by the unrest as seen appropriate according to the  

business condition of the company, although the losses   

were not  covered by the policy.  

 

 Economic experts from the of the Fiscal Policy   

Office (FPO), the Office of the National Economic and   

Social Development Board (NESDB), the Bank of   

Thailand (BoT) and the World Banks assessed that the   

Thai economy in the past year in general grew in a range   

between 5.0%–7.5%, based on many key indexes such   

as an expansion of export volume of more than 7.0% and   

the rate of consumption in business sector which was   

one of the key economic driving forces. According to the   

FPO, the rate of private consumption constituted more   

than a half of the country’s gross domestic product   

(GDP). Private consumption that began to pick up since   

a period of January to June accounted for an increase of   

5.3%. 

 

essage from the President M 
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In the past year, the Association has organized  

many and diverse activities in response to the needs of   

our member companies, including activities for senior   

operational executives, especially in the development of   

information system, personnel, working procedures and   

financial resource in preparation for the enforcement of   

Risk-Based Capital regulatory policy by the Office of   

Insurance Commission (OIC). The first parallel test run  

was been performed during the months of June to July   

2010. The General Insurance Association also assigned   

a number of representatives to work in the Accounting   

Standard Working Group to prepare the industry for the   

enforcement of new accounting standard. Other   

interesting projected organized by our association   

include Rice Crop Insurance Research Project,   

organized in response to the “Strong Thailand” project   

initiated by the government with an aim to undergo   

a comprehensive reform of Thai rice farmers’ risk   

management process. The responsible agency for this   

project is the Fiscal Policy Department, the Ministry of   

Finance. Other research projects include those   

undertook by the Agricultural Promotion Department and   

Naresuan University in which the General Insurance   

Association has assigned representatives to be the   

members of the working and study group. In addition,   

the association also implemented a micro insurance   

project called “Smiling Motorcyclists” to provide   

personal insurance schemes to about 103,000 “For   

Hired” motorcyclists in Bangkok area who registered   

with the Bangkok Metropolitan Administration 

 Other activities include the organization of many   

seminars such as the Insurance Core Principles and  

IAIS Framework for Prudential Regulation, organized to  

  

prepare non-life insurance companies for converting   

their private company status to public company and how   

to effectively regulate companies under the concept of   

good governance. The purpose of these activities were   

to provide knowledge and understanding and to prepare   

the business sector on various changing regulations.   

The 3rd Genius Insurance Youth Project which has been   

organized every year was organized to stimulate interest   

in insurance among the youth. The association also   

launched campaigns to provide knowledge and   

understanding on insurance to the public through   

various mediums such as Insurance Journal and annual   

report. The association has enjoyed good cooperation   

from the OIC and other government agencies who  

granted us the opportunities to join their activities and to   

hear our views on the drafts of all regulations to be   

issued by the agencies. 

 

 I would like to thank all agencies in both, the   

government and private sectors and all member   

companies for the contribution to the success of all   

activities, implemented out by the association. I also   

would like to thank all members of our Executive Board   

and staff whose full supports have resulted in the   

success of our association.  

   
 

Thank you 
 

 

 
Jiraphant Asvatanakul 

President of the General Insurance Association 
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verview of General Insurance Business in 2010 O 

 In 2010, Thai economy grew at a rate of 5.0-7.5% and the Gross Domestic Products (GDP) was at 8%.  

Consumption rates in all sectors increased, especially the government sector who has provided continuous supports   

and promotions to the business and industrial sectors, despite the effects of political unrest in the beginning of   

the year. 

 

 In a period of 11 months in 2010, the general insurance business, especially in marine and transport  

insurance segment continued to grow at a rate higher than that in the previous year. This condition indicates that the   

exporters and importers are buying insurance coverage from local insurers. The key performer in the industry is motor   

insurance whose market share is 59.50%. In 2010 (January-November), the general insurance business saw a total   

premium income of 111,589.817 million Baht or an increase of 12.62% over the previous year. 

   
Table Showing Direct Premium Income in January–November 2010 

 

Types 2009 
Premium (1,000 Baht) 

Growth Rates 
Jan-Nov 2009 Jan-Nov 2010 

Fire 7,786,556 7,216,396 7,249,389 00.46 

Marine & Transport 3,633,181 3,303,518 3,947,023 19.48 

Motor  65,425,099 58,605,418 66,622,406 13.68 

Miscellaneous 33,000,593 29,962,492 33,771,000 12.71 

Total 109,845,428 99,087,823 111,589,817 12.62 

Source: The Office of Insurance Commission 

 

 Claim payments in a period of 11 months of 2010 was 50,727.18 million Baht while the loss ratio in the same   

period was 54.04%, an increase from 51.84% in the same period of last year. Followings are detail of the claim   

payments in 2010. 
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Table Showing Claim Payments in General Insurance Industry (Jan-Nov 2010) 

(Unit: Million Baht) 

Types of Insurance 
Direct Premium 

Income 
Claim Payments 

Loss Ratio 

2010 

11 month (%) 

Loss Ratio 

2009 

11 month (%) 

Fire 7,249.39 955.15 19.54 19.39 

Marine and Transport 3,947.02  1,010.57 27.56 27.40 

Hull     358.04  180.15 34.72 70.42 

Cargo 3,588.98 830.42 27.24 25.28 

Motor 66,622.41 35,822.55 58.23 56.85 

Compulsory 10,110.01 4,300.80 49.41 40.42 

Voluntary 56,512.39 31,521.75 59.96 60.23 

Miscellaneous 33,771.00 12,938.91 53.07 46.49 

Personal Accident 11,346.79 3,717.58 44.28 42.25  

Health insurance 3,843.76 1,989.43 57.48 62.86 

Other 18,580.45 7,231.91 61.35 43.00 

Total 111,589.82   50,167.64   54.04  51.84 

Source: The Office of Insurance Commission 

 

 In 2010, competition in general insurance remained strong while many new channels of distribution have been  

introduced such as direct marketing, tele-marketing, convenient store  or pay-point service. All general insurance   

companies stepped up their advertisement and public relations efforts and develop new products for all groups of   

customers. As a result of these, the premium income of all products increased at a satisfactorily level while the   

number of claims was not so high, despite a severe flooding situation. 

 

 It is expected that in the year 2011, the overall Thai economy will expand by about 4.0–5.0%. However,  

although the economy is improving better than projected, there are still several issues that require close attention   

from the government such as the stability of world economic growth. Although, there are clear indications that the US   

economy is continuing to recover but its speed is still not moving fast enough to significantly improve the   

unemployment problem. Moreover, the pressure of inflation may cause the Bank of Thailand to adjust the policy   

interest rate. The instability of political conditions is also an important factor, effecting the effectiveness of the   

government in handling economic policies and to gain confidence of private sector. 
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2 
 Although the general insurance business is still facing economic problem, but the going economic recovery  

would cause many business sectors to improve. The government spending under “Prachawiwat” project would help   

the general insurance business to further expand. It is expected that the growth rate will be about 8–10% as a result   

of an increase in automobile sales, higher employment, increased exports and imports, improved tourism activities   

and increased consumers and investors confidence.  

 
Table Showing Projected Premium Income in 2011 

(Unit: Million Baht) 

Type of Insurance 
2010f 

2011f 
Lower Case Higher Case 

Fire Premium 8,014 8,049 8,313 

 (%) of Change 2.9 3.4 3.4 

Marine and Transport Premium 4,553 4,626 4,841 

 (%) of Change 25.3 27.3 6.1 

Motor Premium 75,472 76,726 80,845 

 (%) of Change 15.4 17.3 6.7 

Miscellaneous Premium 38,123 38,307 41,968 

 (%) of Change 14.9 15.4 9.8 

Total Premium 126,162 127,708 135,967 

 (%) of Change 14.7 16.1 7.4 

Source: Research Bureau, Thai-Reinsurance PCL. 
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010-2011 Activities Calendar                2 
2010 

Date Activities Venue 

March 5-6 The Application of the Special Clauses 
With Marine and Logistics Insurance

   Villa Paradis Khao Yai Hotel            
Nakhon Ratchasima 

April 1  A Discussion on “The Installation of Fire Preventive and 
Extinguishing System in Business Establishments”

The General Insurance Association

April 9 Training on “Business Interruption Insurance” (BI) The General Insurance Association

 April 21 A Seminar on “Chemical Substance Risk Management 
In Business and Transport Establishments”

Swissotel Le Concorde

April 23-24 Training and In-Depth Workshop on “Training for the Trainers 
in Inland Transit Cargo Insurance & Carrier’s Liability Insurance”

The Tide Resort Cholburi

April 27 Concluding the results of a seminar and a hearing 
of member companies on Risk Management

Ariston Hotel

April 29 Co-hosting and Conducting Seminar 
of Engineering Institute of Thailand 

Lak Si Office Thai Airways Pcl.

May 6-9 Put Up Exhibition Booth at the 10th Money Expo Sirikit Convention Center

May 21 Consultation Meeting of the Board on 
How To Manage Domestic Unrest Situation

The Radison Hotel

May 25 Consultation Meeting of Member Companies On
How To Manage Domestic Unrest Situation

The General Insurance Association

May 26 Meeting of Legal and Rules and Regulations Co-ordinators Swissotel Le Concorde

June 15 Meeting of Supervisory Board for System Development on 
National Single Window

Customs Department

June 15-16 A workshop on RBC Parallel Test Run Swissotel Le Concorde

June 16-17 Attend Seminar on “Research Project on Natural Disaster
Insurance for Annual Rice Farming”

Agriculatural Promotion Department

June 17-20 The 3rd Training on Insurance Knowledg For 
Young Insurance Ambassador Club

Rimkhopfa Scout Camp 
Ancient City

June 18 and 21 Workshop on “Creative Innovation” Ariston Hotel

July 1-4 An Exhibition Booth In the Insurance Road Show Songkhla Province

July 6-9 A Workshop on  “Financial Instrument Valuation Technique” Swissotel Le Concorde

July 7 A Seminar on “Special Clauses on Marine Insurance and Logistics” 
(Cont)

Swissotel Le Concorde

July 10-11 Joining the 7th Insurance Brotherhood Project Uthai Thani Province

July 15 “A Consultation Meeting To Invite Representatives of Member  
Companies and Loss Adjusters To Be Members of the 

Working Group Set Up by Claims Committee in 
Event of Domestic Social Unrest”

The General Insurance Association

A Seminar on “Insurance Core Principles IAIS Framework for 
Prudential Regulation”

Sukhothai Hotel

July 16 Consultation Meeting on Compulsory Motor Insurance Swissotel Le Concorde

A Brainstorming Meeting Among Member Companies
to Review and Improve Standard Provision of Third Party Liability 

Insurance and Endorsement

Swissotel Le Concorde

July 19-21 A Training Course on  “Qualified Compliance Course” Sukhothai Hotel
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Date Activities Venue 

July 23 Assigning A Speaker to Speak On Roles of Insurance on Logistics Tak Province
Chamber of Commerce

July 29 Joining Workshop No. 1/2553 of the Cargo Transports by 
Truck Service Standard Development Committee

Rama Garden Hotel

August 2 Joining the Seminar and Public Hearing On National Action Plan  
(2010-2015) For Development of National Single Window for 
Imports and Exports and Logistics to Facilitate the Exchange 
and Linkage of Information between ASEAN members and 

other countries in the region

BITEC Exhibition 
and Convention Center

August 6 Joining the Press Conference and Presentaion of Claim Payment 
of Weather Index Insurance (Corn Farming and Animal Raising) 

to the Insured

Nakhonthai School  
Pitsanulok Province

August 8 Charity Bowling Tournament to Commemorate the 55th Birthday of 
HRH Princess Sirindhorn

Esplanad Shopping Center

August 10 Attend A Presentation on “Natural Disaster Model” conducted 
by the southeast Asia START Regional Center

Chulalongkorn University

August 11 Organize a Seminar on “Claim Management of Cases 
with Political Risk”

The General Insurance Association

August 12 The 11st Youth Love Safety Activities Dusit Zoo

August 18 A seminar on “Changes and Direction of Insurance Business 
in the Future”

Pullman King Power Hotel

August 24 Insurance Managment Development Program (The 16th IMDP) The General Insurance Association

ABAC Transport Safety Forum Organized by 
APEC Business Advisory Council

InterContinental Hotel

August 31 Taining on “Insurance Business Process for HR People” Bangkok Centre Hotel

September 9 Consultation Meeting on Crop Insurance Project Based on 
Weather Index for 2011

Swissotel Le Concorde

September 10-12 The 4th Opening the World of Insurance Asia Hotel

September 12 The Inauguration of “Smiling Motorcycles” Project Thai-Japanese Sport Center, 
Din Daeng

September 14 Exclusive Dinner Talk “How Insurance Business Could Grow 
in Sustainable Manner”

Dusit Thani Hotel

September 15 Seminar on “The Trend of Severe Weather Risk” and 
Earthquake Risk In Thailand”

Swissotel Le Concorde

September 17–18 A Semina on “Development of Personality and Service-Minded” The Royal Hill Golf & Spa Resort

September 21 A Lecture on “International Cargo Transport Insurance” EXIM Building

A Workshop On Development of International Cargo Truck 
Transport Standard No. 2/2553

The Rama Gardens Hotel

September 24-26 An Exhibition on Insurance and Country’s Development Building 9, Impact, 
Muangthong Thani

September 27-28 A Workshop on “Book Keeping In Newly Improved Accounting 
Forms For Insurance Companies”

Swissotel Le Concorde

September 29 Fiscal Policy Forum (FPO Forum) Seminar The Fiscal Policy Office

October 1 A Seminar on Properties and Miscelleneous Insurance Kantary Hill Hotel Chaingmai

October 2 The 3rd Quiz Contest Under Genius Insurance Youth 
Project (Northeast)

Charoen Thani Hotel Khon Kaen 
Province

October 7 A Seminar on Cancer and Medical Wonder for Alzheimer Swissotel Le Concorde
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Date Activities Venue 

October 8–10 The 4th Korat Money Expo The Mall Korat Shopping Center

October 14 A Seminar on Code of Conduct Sukhothai Hotel

October 15 A Seminar on Properties and Miscelleneous Insurance The Kantary Hotel Ayudhaya

Donation of 150,000 Baht for Flood Victims Rayong Province

October 16 The 3rd Student Contest
Under Genius Insurance Youth Project (Central)

Woraburi Ayodhaya Convention 
Ayudhaya

October 18–22 The 25th East Asian Insurance Congress Indonesia

October 23 The 3rd Student Contest 
Under Genius Insurance Youth Project (Bangkok/Vicinity)

Kasetsat University

October 27 A Seminar on Accounting Preparation The Securities and Exchange of 
Thailand

October 28 A Seminar on “Strategy Toward Stock Market” The Securities and Exchange of 
Thailand

October 28–31 The 4th Young Insurance Ambassador Project The Military Cadet Academy 
Nakhon Nayok

October 29 Donation of 150,000 Baht to Flood Victims Chaiyaphum

Donation of 100,000 Baht to Police Under Car and Motorcycle 
Theft Prevention and Suppression Project

Region 2 Police Headquarters

A Seminar on Properties and Miscellaneous Insurance Charoen Thani Princess Hotel Khon 
Kaen Province

November 5–6 The 23rd Insurance Seminar on “ 2015 And Beyond” Dusit Thani Hua Hin Hotel 
Petchburi

November 9 A Meeting on “Motor Insurance” Swissotel Le Concorde

November 13 The 3rd Student Contest
Under Genius Insurance Youth Project (North)

Payap University Chaingmai

November 16 Religious Ceremony for the Anniversary of GIA The General Insurance Association

November 18 A Seminar on Risk Management & Business Continuity Plan for HR The General Insurance Association

A Seminar on Marine Cargo Claims for the beginner Swissotel Le Concorde

November 23 A Meeting on Claim Payments for Floods Victims The General Insurance Association

November 24 Training course on “Insurance for Communities”
Opening the Door to the Youth in Trang

Songkhla Nakarin University
Trang Campus

Presentation of 200,000 Baht Scholarship 
to Songkhla Nakarin University, Trang Campus

Songkhla Nakarin University
Trang Campus

The 3rd Student Contest
Under Genius Insurance Youth Project (South)

Songkhla Nakarin University
Trang Campus

November 24–26 The 36th ASEAN Insurance Council Meeting The Philippines

November 24–25 Meet the Farmers Meeting Under A Pilot Project
Of Rice Insurance Based on Virtual Weather Index

Kampaengpet Province

November 25 A Meeting to Clarify the Notification of the Marine Department 
No. 273/2553 On Criteria for Applying an Approval to Transfer or 

to Move Dangerous Material

The General Insurance Association

November 26 A Seminar on “Severe Losses Incurred to Business Places 
By Violent Incidents”

Swissotel Le Concorde

November 26–27 A Seminar on “AQ (Adversity Quotient):
An Ability to Conquer Obstacles”

The Springfield @ Sea and Resort
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R 
Date Activities Venue 

November 26–28 A Training and Presentation of Certificates 
to the 16th Group of IMDP Trainees

The Springfield Village Hotel

November 30 A Seminar on IAS 19: Employees Benefits The Amari Boulervard Hotel

Donation of 750,000 Baht To Rajprachanukrao Foundation Rajprachanukrao Foundation

December 8 A Seminar on “Properties Insurance and Natural Disaster” Swissotel Le Concorde

December 13 A consultation Meeting with the Revenue Department
On Collateral for Back Tax Payment (In Instalments)

The Revenue Department

December 14 A Seminar on “Corporate Good Governance
in Insurance Companies”

Swissotel Nai Lert Park

December 20–21 Donation of 2,000 Blankets Nong Khai, Udorn Thani

2011 

Date Activities Venue 

January 13 Donation of 2,000 Blankets Mae Hong Sorn Province

January 18 A Seminar on “Floods and Thailand’s Water Management: 
Korat & Haad Yai Case Studies 2011”

Swissotel Le Concorde

January 19 A Training Center on “IQ & EQ and PR Development” The Bangkok Center Hotel

January 20 A Press Conference Announcing the Championship Round of the 
3rd Genius Insurance Youth Contest  And Press Thank You Party

Swissotel Le Concorde

January 22 The 18th Training Course “Public Relations for Insurance Staff” Chulalongkorn University

January 23 A Workshop on “Fruadulent Claims Auditing Techniques” Ing Tarn Resort Nakhon Nayok

January 25–29 A Workshop on
“Knowledge for Insurance Auditor for Revenue Personnel”

The Revenue Department

January 28–29 Study Tour and Seminar Incoterm New Version 2010 Wangyao River Resort 
Nakhon Nayok

January 29 The 3rd Insurance Student Contest 
Under Genius Insurance Youth Project

The Emerald Hotel

February 7 A Seminar on “Thailand Non-Life Insurance Human Capital
Management 2011 & Beyond” (Survey Non-Life Insurance Industry)

Swissotel Le Concorde

February 11–-12 Study Tour, Mangrove Tree Planting Activities
And HRI Club Get Together

Samut Songkram
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eport of the Property Insurance Committee R 

1. Terrorism and Political Violence Insurance Pool 

 As assigned by the Executive Board to conduct a   

feasibility study on the setting up of the Terrorism and   

Political Violence Insurance Pool, the Property Insurance   

Committee met and sought information related to these   

issues from 3 reinsurance broker companies, i.e., JB   

BODA & CO (S) PTE LTD (Singapore) on August 4,   

2010, the GUY CARPENTER (Singapore) on September   

22, 2010 and AON RE on December 1, 2010. 

 According to these companies’ recommendation,   

before the establishment of such pool can be made,   

consultation with the Office of Insurance Commission   

must make a clarification on protection to facilitate   

reinsurance process, the types of insurance that could   

be included in the pool such as fire and IAR, with a clear   

coverage limit per policy, and such conditions should be   

included in all policies because if applied only to   

voluntary plan, it shall be difficult to implement and there   

shall not be enough spreading of risks. Moreover, there   

must be a careful analysis on PML and must find   

reinsurer with reasonable reinsurance premium. The   

process is being studied by the Committee. 

 

2.  More Additional Perils Added Into Residence Fire   

 Insurance Policy 

 In addition to the 6 perils which are currently covered   

by residence fire insurance, the Property Insurance   

Committee has proposed to increase additional perils to   

be under the coverage of this type of insurance policy.   

The 5 new perils are: flood, earthquake, storm, hail storm   

and terrorism. The premium rates for these perils shall   

be adjusted to suit the level of increased risk. Under this   

plan, the increased premium from these additional perils   

shall be separately maintained as a pool to be used in   

reinsurance and to collect statistical data.  

 

3.  Micro Residence Fire Insurance 

 The Committee completed the design of micro   

residence fire insurance including its summary,   

insurance policy brochure and premium rating which   

have been approved by the Insurance Commissioner on  

March 18, 2010. There were 55 companies filed for the   

approval of the Insurance Commissioner.  

 

4.  Micro Fire Insurance for Retail Shops 

 The Committee completed the design of micro fire   

insurance for retail shops including its summary,   

insurance policy brochure and premium rating which   

have been filed for the approval by the Insurance   

Commissioner. 

 

5. Revision of Policy, Schedule Wordings, Residence   

 Fire Insurance Schedule and Micro Residence Fire   

 Insurance Schedule 

 Since the existing Schedule Wordings of Residence   

Fire Insurance and Micro Residence Fire Insurance have   

been in use for a long time, the Property Insurance   

Committee decided to revise the format and wordings in   

the fire insurance schedule, Residence Fire Insurance   

Schedule and Micro Residence Fire Insurance Schedule.   

The revised schedules have been approved by the   

Insurance Commissioner since June 11, 2010. There   

were 57 companies filed for the approval. 

 

6. Improvement of Fire Insurance Policy’s Endorsement  

  and Residence Fire Insurance Policy’s Endorsement,  

 Property Insurance Policy’s Endorsement and   

 Fire Insurance and Property Insurance Policy’s   

 Endorsement 

 The Committee completed the improvement of the   

Fire Insurance Policy’s Endorsement and Residence Fire   

Insurance Policy’s Endorsement, Property Insurance   

Policy’s Endorsement and Fire Insurance and Property   

Insurance Policy’s Endorsement. They are now being   

reviewed for the approval by the Insurance Commissioner. 

 

7. The translation of Contract Work Insurance Policy   

 into Thai Version 

 Since there is not Thai version of the contract work   

insurance standard policy, the Committee has arranged   

for the translation of such policy which has been   

completed. The translated standard policy is being 
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reviewed by the committee and shall be filed for an   

approval by the Insurance Commissioner. 

 

8. Actions Taken by the Property Insurance Committee   

 During the Domestic Political Unrest Situation 

 8.1 Consultation Meeting to Find the Ways to   

  Respond to the unrest  Situation 

  A consultation meeting between members of   

the Property Insurance Committee was held on May 21,   

2010 at the Radison Hotel to find ways to respond to the   

situation. 

 8.2 Consultation Meeting with Member Companies 

  A consultation meeting with member companies   

was held on May 25, 2010 at the Meeting Room of the   

General Insurance Association to jointly find ways to   

respond to the unrest situation. 

 8.3  Information on retail businesses affected by   

  political unrest situation 

  After the end of domestic political unrest, the   

Office of Insurance Commission asked for co-operations   

from member companies to provide assistance to the   

affected persons. The Property Insurance Committee   

asked member companies to provide information on   

retail property insurance cases with less than 5 million   

Baht of sum-insured in the areas that were affected by   

the situation. A number of 44 companies provided the   

information and the Committee has sent the gather   

information to the OIC and member companies. 

  

9. Supporting a Seminar Organized by the Engineers   

 Institute of Thailand 

 Jointly hosted a seminar organized by the Engineers   

Institute of Thailand Under the Royal Patronage and   

assigned Mr. Arnon Opaspimoltum, the Chairman of the   

Property Insurance Committee to be the moderator for a   

panel discussion on “Safety Engineering: Safety   

Engineering and Disaster Crisis” at the 2nd National   

Safety Engine Meeting held on April 29, 2010 at the Lak   

Si Office of the Thai Airways International Plc. 

 

10. Assistance to the Public Warehouse Organization 

 In response to a request from the Public Warehouse   

Organization for a renewal of Rice Stockpile Fire   

Insurance made under the Annual Rice Crop Pledge   

Project for the year 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007,   

2005/2006 and the Off Season Rice Crop Pledge Project   

for the year 2009, 2008, 2007 and 2006, the Committee,   

invited member companies to participate in the project.   

A number of 7 companies, or 90% of the sum-insured   

agreed to join. The Public Warehouse Organization   

agree to a self-insurance of the balance of 10%. 

 

11. Meetings, Trainings and Seminars 

 11.1 Consultation Meeting To Allocate Reinsurance 

  In view of an increase in the number of losses  

caused by natural disaster and to set the guidelines for   

member companies to follow in case of filing for claim   

payment from re-insurer, the Committee convened a   

meeting on November 15, 2010 at the meeting room of   

the General Insurance Association to discuss the issue.  

  For this purpose, the Committee also gather   

information on the floods that occurred in the past from   

many sources and made available to the member   

companies to use for their underwriting process. 

 11.2  Inviting Member Companies and Loss Adjusters   

  to Be Members of Claim Club’s Working Group 

  As a result of the domestic political unrest, the   

General Insurance Association had informed member   

companies of its progress. However, the review of claim   

payments to those affected by the event could not be   

made because of several reasons. The Claims Club,   

therefore, gather information related to the incurred   

losses from loss adjuster who were invited to be   

members of the working group and invited member   

companies who have insured these losses but are not   

represented in GIA’s Boards to take part as member of   

the Claim Working Group. The meeting was held on July   

15, 2010 at the Meeting Room of the Association. 

 11.3  Natural Disaster Models 

  The Committee members met with Dr. Anon   

Sanitwong na Ayutthaya, an expert on natural disaster   

model design from the Southeast Asia START Regional   

Center, Chulalongkorn University on August 10, 2010 to   

get information, to learn and to exchange opinions. At   

the initial stage, the Southeast Asia START Regional   

Center has some information on flood model. The group   

also discussed the fee for carrying out the project. 

 11.4 Discussion on “Fire Prevention and Distinguishing   

  System for Workplaces” 

  The Insurance Risk Management Club organized   
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a training and seminar on “Fire Prevention and   

Distinguishing System for Workplaces” to promote   

knowledge and techniques for members of the club and   

staff of member companies with a goal to enable the   

participants to disseminate the knowledge to staff who   

work in the area of property insurance. The seminar   

was held on April 1, 2010 at the General Insurance   

Association’s Meeting Room. 

 11.5  “Business Interruption (BI) Insurance” Training 

  The Insurance Risk Management Club organized   

a training session on “Business Interruption (BI) Insurance”   

on April 9, 2010 at the Meeting Room of the General   

Insurance Association. The guest speaker was Mr. Arnon   

Opaspimontum. 

 11.6 A Seminar on “Dangerous Chemical Substance   

  in Business Places and Transport Risk   

  Management Standard” 

  The Insurance Risk Management Club organized   

a seminar on “Dangerous Chemical Substance in   

Business Places and Transport Risk Management   

Standard” to provide participants with the knowledge on   

the storage of chemical substance in business places,   

the transportation of chemical substance, safety system   

and safety equipment and case studies on past major   

losses. The seminar was organized on April 21, 2010 at   

the Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok. 

 11.7 A Seminar on “Claim Management of Political   

  Risk-Related Cases” 

  The Claims Club organized a seminar on “Claim   

Management of Political Risk-Related Cases” on August   

11, 2010 at the Meeting Room 2 of the General Insurance   

Association. The guest speakers were Mr. Patiphan   

Sudaram of Crawford and Company (Thailand) Ltd. and   

Mr. Stuart Devine, Cunningham Lindsey (Thailand) Ltd.  

 11.8 A Seminar on “Trends of Risks Related to Severe   

  Weather and Earthquake Risk in Thailand” 

  A Seminar on “Trends of Risks Related to   

Severe Weather and Earthquake Risk in Thailand” was   

organized to learn about the trends related to severe   

weather risks and earthquake risk in Thailand and loss   

assessment from the damages, caused by earthquake   

was held on September 15, 2010 at the Swissotel Le   

Concorde Hotel. The guest speaker were Dr. Anon   

Sanitwong na Ayutthaya, the Director, Mr. Suppakorn   

Chinvanno, an Advisor of the Southeast Asia START   

Regional Center and Dr. Pennung Warnitchai, Head of   

Structural Engineering Department, the Faculty of   

Engineering and Technology the Asian Institute of   

Technology (AIT). 

 11.9 Consultation Meeting on Claim Payment for   

  Losses Caused by Floods 

  The Claims Club organized a consultation on   

Claim Payment for Losses Caused by Floods because   

member companies still have different understanding on   

claim payment standard, particularly in the area of sub-  

limit and deductible in claim payment for losses caused   

by floods. The event was held on November 23, 2010 at   

the Meeting Room 2 of the Association. 

 11.10 A Seminar on “An In-depth Study on Risks   

  Involved in Severity Losses in Business   

  Places” 

  The Insurance Risk Management Club organized   

a seminar on “An In-depth Study on Risks Involved in   

Severity Losses in Business Places” on November 26,   

2010 at the Swissotel Le Concorde, Bangkok to educate   

the participants of Severity Losses occurred in work   

places in the past through case studies. The objectives   

were to train the participants to be able to analyze and   

identify a risk area in production process, fire prevention   

and fire risk management and fire protection. 

 11.11 A Seminar on “Property Insurance and Natural   

  Disaster” 

  A Seminar on “Property Insurance and Natural   

Disaster” was organized on December 8, 2010 at the   

Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok to provide   

knowledge and information from experts on the   

occurrence of flood disaster and prevention measures.   

The guest speaker was Associate Prof. Dr. Seree   

Suparatit, the Director of the Center of Energy for   

Environment, the Sirindhorn International Environment   

Park. 

 11.12 A Seminar on “Floods and Water Management   

  System in Thailand: Korat and Haad Yai   

  Floods in 2010 Case Studies” 

  A Seminar on “Floods and Water Management   

System In Thailand: Korat and Haad Yai Floods in 2010   

Case Studies” was held on January 18, 2011 at the   

Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok to study about   

the impacts of weather change, especially the floods   

occurred in 2010, water management system of   
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Thailand, the application of satellite images in insurance  

business and case study of major floods in 2010. The   

guest speakers were Dr. Anon Sanitwong na Ayutthaya,   

the Director of the of the Southeast Asia START Regional   

Center, Dr. Royol Chitradon, Director of the Hydro and   

Agro Informatics Institute and the Head of Operation,   

Geo-Informatics and Space Technology Development   

Office. 

 11.13 Seminars on “Property Insurance” in 5 Regions  

  The Property Insurance Committee and the   

Miscellaneous, Accident and Health Insurance   

Committee jointly organized seminars to provide   

knowledge on property and miscellaneous insurance to   

staff of member companies in 5 regions as follows. 

  The 1st Seminar for 16 Northern provinces was   

held on October 1, 2010 at the Kantary Hill Hotel,   

Chaingmai. There were 113 participants. 

  The 2nd Seminar for 18 Central provinces was   

held on October 15, 2010 at the Kantary Hill Hotel,   

Ayudhaya. There were 125 participants. 

  The 3rd Seminar for 19 Northeastern provinces   

was held on October 29, 2010 at the Charoen Thani   

Princess Hotel, Khon Kaen. There were 130 participants. 

  The 4th Seminar for 8 Eastern provinces will be   

held on March 4, 2011 at the Sun Beam Hotel, Pattaya,   

Cholburi.  

  The 5th Seminar for 14 Souther provinces will be   

held on March 18, 2011 at the Phuket Merlin Hotel,   

Phuket. 
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eport of the Marine Insurance and Logistics Committee R 

1. The Drafting of the English Version of Transporter   

 Liability Insurance Policy and Premium Rating 

 The Committee completed the drafting of the   

English Version of Transporter Liability Insurance Policy   

and Premium Rating to be used as a standard for   

underwriting process by member companies. The draft   

was submitted for an approval by the Insurance   

Commissioner on June 1, 2010. Fifty member companies   

submitted the policies and were approved. 

 

2. The Drafting of Domestic Cargo Insurance Endorsement   

 (English Version) and Premium Rating 

 The Committee completed the drafting of the Domestic   

Cargo Insurance Endorsement (English Version) and   

Premium Rating to be used by as a standard for underwriting   

process by member companies and was approved by   

the Insurance Commissioner on June 11, 2010. Fifty   

three (53) companies filed and were approved. 

 

3. Study Tour at Bangkok Port 

 The Committee organized the 2nd study tour at the   

Bangkok Port on March 23, 2010 to improve knowledge   

and real experience of general insurance personnel on   

cargo transportation and working process in the   

Bangkok Port. 

 

4. Marine Insurance and Logistics Policy 

 4.1 Transporter Liability Insurance Policy and Manual 

  The 3rd edition of transporter liability insurance   

policy and manual in which the English version of the   

policy, approved by the Insurance Commissioner has   

been added, totaling 1,000 volumes were printed for   

sales at 80 Baht per volume to the interested parties. 

 4.2 Domestic Cargo Insurance Policy and Manual 

  The 3rd edition of Domestic Cargo insurance   

policy and manual in which the English version of the   

policy, approved by the Insurance Commissioner has   

been added, totaling 1,000 volumes were printed for   

sales at 100 Baht per volume to the interested parties. 

 4.3 Multimodal Transport Book 

  The 2nd edition of Multimodal Transport Book,  

totaling 1,000 volumes were printed for sales at 200 Baht   

per volume to the member companies and interested   

parties. 

 

5. Publication of Marine Insurance and Logistics   

 Brochures 

 A number of 10,000 brochures to promote cargo   

insurance, transporter liability insurance and domestic   

cargo insurance were printed. 

 

6. The 7th Thailand International Logistics Fair 2010   

 (TILOG 2010) 

 Supporting to the organization of the 7th Thailand   

International Logistics Fair 2010 (TILOG 2010) by providing   

1,000 brochures on promote cargo insurance, transporter   

liability insurance and domestic cargo insurance to be   

distributed to the participants of the fair organized by the   

Department of Exports Promotion which between   

October 7-11, 2010 at the BITEC Center. 

 

7. Support to Marine Department 

 The Committee donated 50 volumes of a book entitled   

“Multimodal Transport”, written by Prof. (Special)   

Pramual Chancheeva, the Board’s Advisor to be   

distributed to the participants of an international workshop   

on multimodal transport held between December 20-24,   

2010 in Vientiene, Lao People’s Democratic Republic. 

 

8. International Cargo Transport Speaker 

 8.1 Speaker for the “International Cargo Transport”   

  Training 

  Ms. Roongfah Pipatsirisak, member of the  

Committee was assigned to be a speaker on “International   

Cargo Transport” at a training course on “Certificate for   

Preparing Export Documents” held on September 21,   

2010 at the Anchai-Supanika Room of EXIM Building,   

Bangkok by the EXIM Bank. 

 8.2 Support Panel Discussion on “Roles of Insurance   

  on Logistics” 

  Prof. (special) Pramual Chancheeva, an advisor   

to the Committee joined a panel discussion on “Roles of  
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Insurance on Logistics” as a speaker. The event was   

organized by the Office of Insurance Commission, Take   

Province on July 23, 2010 at Tak Province Chamber of   

Commerce as part of the project to integrate the networks   

that promote safety in transportation and decrease the   

risks by insurance in Tak Province. 

 

9. Meetings, Trainings and Seminars for Member   

 Companies 

 9.1 A Seminar on “Application of Special Clauses   

  for Marine Insurance and Logistics” 

  A seminar on “Application of Special Clauses   

for Marine Insurance and Logistics” was organized   

between March 5-6, 2010 at the Villa Paradis, Khao Yai,   

Nakhon Ratchasima to provide fundamental knowledge   

on marine insurance and logistics to staff of member   

companies whose works are related to marine insurance   

and logistics, especially an understanding on how to   

apply the special clauses in underwriting process. The   

event was also aimed at promoting good relationship   

among the participants.  

 9.2 A Seminar on “How to Apply Special Clauses   

  to Marine Insurance and Logistics” 

  A seminar on “How to Apply Special Clauses to   

Marine Insurance and Logistics” (A Follow-up To the 1st   

Seminar) was organized on July 7, 2010 at the Swissotel   

Le Concorde, Bangkok to create understanding and   

knowledge on the how to apply special clauses to   

marine insurance and logistics.                                                                                                           

 9.3 “Training for the Trainers in Inland Transit   

  Cargo Insurance & Carrier’s Liability Insurance” 

  The “Training for the Trainers in Inland Transit   

Cargo Insurance & Carrier’s Liability Insurance” was   

organized between April 23-24, 2010 at the Tide Resort,   

Bang Saen, Cholburi to promote understanding and to   

train the participants to be able to effectively convey the   

knowledge they gained from the training to other staff in   

their companies and other people, in addition to the   

existing number of trainers. 

 9.4 “Marine Cargo Claims for the beginner” 

  A seminar on “Marine Cargo Claims for the   

beginner” was held on November 18, 2010 at the   

Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok with the aims to   

develop and promote knowledge and ability of the   

underwriting and claim staff of member companies. 

 9.5 A Meeting to Clarify the Notification of the   

  Marine Department No. 273/2553 On Criteria   

  for Applying an Approval to Transfer or to Move   

  Dangerous Material. 

  The Committee organized a meeting to explain   

to member companies the implications of the Marine   

Department’s Notification No. 273/2553 On Criteria for   

Applying an Approval to Transfer or to Move Dangerous   

Material at the Meeting Room of the General Insurance   

Association on November 25, 2010. 

 9.6 A Study Tour and A Seminar on “Incoterm New   

  Version 2010” 

  A study tour to Agility Co., Ltd., and a seminar   

on “Incoterm New Version 2010” were organized   

between January 28-29, 2011 at the Wang Yao Riverside   

Resort in Nakhon Nayok Province to provide knowledge   

on marine insurance and logistics and other related   

knowledge to staff of member companies following an   

agreement reach recently by the Trade Council known   

as “Incoterm 2010” and has been effective since   

January 1, 2011. 

 

10. Assigning Representatives to Attend Seminars and   

 Meetings 

 10.1 Seminar on “Thailand’s Maritime Commerce   

  Development Strategy” Study Findings 

  The Committee assigned representatives to   

attend a seminar and hearing on the drafted findings   

report of a study on “Thailand’s Maritime Commerce   

Development Strategy” organized by the Marine   

Department on March 24, 2010 at the Swissotel Le   

Concorde, Bangkok. 

 10.2 National Single Window Meeting 

  The Committee assigned representatives to   

attend the meeting of the National Single Window   

Supervisory Board organized by the Customs Dapartment   

on June 15, 2010 at the Pasakornwong Meeting Room,   

of the Customs Department.  

 10.3  A Seminar on National Action Plan 2010-2015   

  for the Development of the National Single   

  Window for Imports, Exports and Logistics In   

  Support of the International Linkage of Information   

  in ASEAN and Other Regions 

  The Committee assigned representatives to   

attend a seminar on National Action Plan 2010-2015 for   
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the Development of the National Single Window for   

Imports, Exports and Logistics In Support of the   

International Linkage of Information in ASEAN and Other   

Regions organized by the Customs Department on   

August 2, 2010 at the GH 2-1-203 Convention Hall,   

BITEC Exhibition Center. 

 10.4 The Workshop on Development of International   

  Cargo Truck Transport Standard No. 1/2553 

  The Committee assigned representatives to   

attend the workshop on “Development of International   

Cargo Truck Transport Standard Classified by Industrial   

Groups No. 1/2553 organized by the Office of Cargo   

Transport, Land Transport Department on July 29, 2010   

at the Rama Garden Hotel, Bangkok. 

 10.5 The Workshop on Development of International   

  Cargo Truck Transport Standard No.2/2553 

  The Committee assigned representatives to   

attend the workshop on “Development of International   

Cargo Truck Transport Standard Classified by Industrial   

Groups No. 2/2553 organized by the Office of Cargo   

Transport, Land Transport Department on September   

21, 2010 at the Rama Garden Hotel, Bangkok. 

 10.6 “ABAC Transport Safety Forum” Meeting 

  The Committee assigned representatives to   

attend a meeting on “ABAC Transport Safety Forum”   

organized by the APEC Business Advisory Council of   

Thailand on August 24, 2010 at the InterContinental   

Hotel, Bangkok. 
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eport of the Motor Insurance Committee R 

1. Improve Motor Insurance Premium Rates  

 The Motor Insurance Committee and the Office of   

Insurance Commission (OIC) had worked together to   

improve policy types, policy wordings and premium   

rates of motor insurance so that they are conform to the   

current situation and actual risks as prescribed in the   

Order of the Insurance Commissioner No. 6/2548 dated   

May 13, 2005. 

 Since the current motor insurance premium rates   

have been used for many years, the OIC therefore set up   

a joint working group to review and to issue new premium   

rates. After the review, the working group viewed that the   

current rates are conform to current situation and has   

proposed the opinion to the Motor Insurance Committee,   

who agreed to adjust the premium rate for Code 420 tow   

truck. 

 

2. A Project to Study and Distribute Technical Information   

 Related to the Risks Involved in Motor Insurance  

 The General Insurance Association and the Motor   

Insurance Committee commissioned the Thatcham   

(Thailand) Co., Ltd. to conduct a study and research on   

automobile’s technical information that are related to   

insurance risk. The main objective is to control the claim   

costs through the dissemination of risk-related technical   

information such as thief prevention and the level of loss   

per incident. To achieve this, a central body, representing   

the business and the public shall be set up to provide   

technical information, prevention and correction measures   

to car manufacturers, auto parts manufacturers and   

garages. The project shall include the setting up of a   

body to inspect and to certify the quality of duplicated   

parts to be sold in the country to ensure that their quality   

is standardized and can be trusted by the users. The   

project is scheduled to complete in 2 years. 

 

3. Anti-Forgery Motor Insurance Policy 

 As the public and insurance companies are affected   

by the rampant forgery of compulsory and voluntary   

motor insurance policies is rampant, the general   

insurance association decided to select a number of    

printing shops to ensure that the policies, printed by   

them are conform to the standard and requirements of   

the association. The selected 4 printers are: 

 1) The Chanvanich Security Printing Co., Ltd 

 2) The TKS Siam Press Management Co., Ltd. 

 3) The Thai British Security Printing Co., Ltd. 

 4) The Siriwatana Security Print Co., Ltd. 

 The use of new policies shall start as of April 1, 2011.   

The Association shall launch a public relations campaign   

through radio, television, newspaper and billboard.  

 

4. Supports Given to Government and Private Agencies 

 4.1 Support to Police Investigation-Related   

  Expenses  

  Donated 20,000 Baht to the Investigation Center   

of the Metropolitan Police Headquarters to help with the   

expense incurred from investigation effort by the police   

on a case involving a group of criminals who fraudulently   

solicited car buyers to buy the cars and pay only the   

down payment in the used cars tents. 

 4.2 Awards to Outstanding Police Officers 

  Provide the following amount of financial supports   

to police officers with outstanding performance during   

the launch of “No Drunk Driving” Project. 

  (1) Donated 3 money rewards, totaling 45,000   

Baht to the Command Division 5, Traffic Police Headquarters,   

Tung Mahamek and Bang Yi Rua Police Stations for   

outstanding performance during the Songkran Festival  

in 2010 on February 1, 2011. 

  (2) Donated 4 money rewards, totaling 55,000   

Baht to the Command Division 5, Traffic Police Headquarters,   

Wang Thong Lang, Chok Chai Police Stations and the   

Command Division 1, Traffic Police Headquarters for   

outstanding performance during the Songkran Festival  

in 2010 on February 1, 2011. 

  The donation was accepted by Pol. Maj. Gen.   

Panu Kerdlabphol, Deputy Commander of the Metropolitan   

Police and Pol. Maj. Gen. Uthaiwan Kaewsa-ard, the   

Traffic Police Commander. 
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 4.3 Support to Police Activities 

  Donated 100,000 Baht to police officers at the   

Saen Pu Dard Police Station, Chacherngsao Province to   

support their works in the prevention and suppression of   

auto and motorcycle theft. The donation was accepted   

by Pol. Lt. Gen. Ta-ngai Prasachaksattru, the Commander   

of Police Region 2 on October 29, 2010 at the Region 2   

Police Command Headquarters, Cholburi Province. 

 4.4 Joining the Insurance Week Event 

  Joined the Insurance Week Event, organized   

by the OIC between September 24-26, 2010 at Impact   

Muangthong Thani to provide knowledge on various   

types of motor insurance policies and to sell cheap   

helmets to the public. 

 4.5 Joining the “Safe Driving, No Drunk Driving and   

  No Motorcycle Racing” Project  

  Joined the Traffic and Transport Office, the   

Bangkok Metropolitan Administration and a network of   

partners in the “Safe Driving, No Drunk Driving and No   

Motorcycle Racing” which wasn a campaign to promote   

driving discipline and consciousness among the drivers   

in order to reduce traffic accidents. Exhibition booth was   

set up to provide information and to sell cheap helmets. 

 4.6 Donating Cheap Motorcycle Helmets 

  Donated a number of cheap motorcycle helmets   

to the Branch Office of the Insurance Commission in   

Chiangmai and Payao Provinces as part of a campaign   

to reduce traffic accident casualties and to create public   

awareness on road safety. The OIC Branch office sell the   

donated helmets to the public during New Year and   

Songkran festivals. 

 

5. Meeting and Seminars for Member Companies 

 5.1 Consultation Meeting on Compulsory Motor   

  Insurance 

  A consultation meeting on “Compulsory Motor  

Insurance” was held on July 16, 2010 at the Swissotel   

Le Concorde, Bangkok in order to set up practical   

guidelines for complying with the laws and regulations   

such as the Notification of the Insurance Commissioner   

that required general insurance company to report motor   

insurance information in pursuance to the Road   

Accident’s Victim Act, B.E. 2535, dated April 2010. This   

notification requires insurance company to provide   

information to the Commissioner through electric   

medium immediately. The meeting also discussed ways   

to prevent forgery of motor insurance policies and the  

development of compulsory motor insurance underwriting   

system. 

 5.2 A Consultation Meeting on “Motor Insurance” 

  A consultation meeting on “Motor Insurance”   

was convened on Tuesday, November 9, 2010 at the   

Swissotel Le Concorde Hotel to discuss how to solve the   

problem related to the forgery of motor insurance   

policies and to explain the analysis of information relating   

to compulsory and voluntary motor insurance, the study   

and dissemination of technical information of automobiles   

in relation to insurance risks and the “Knock for Knock”   

agreement. 

 5.3 A Workshop on “Techniques for Inspection and  

  analysis of Fraudulent Claims” 

  A Workshop on “Techniques for Inspection and   

analysis of Fraudulent Claims” was organized between   

January 21-22, 2011 at the Ing-Tarn Resort, Nakhon   

Nayok Province in order to discuss, to conduct workshop  

and to exchange views and experiences among staff of   

member companies on fraudulent frauds and how to   

examine, investigate or gather evidences for use in  

appropriate legal proceedings. 
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eport of the Miscellaneous, Accident and 
 Health Insurance Committee 

R 

1.  Weather Index Insurance For Crops Project 

 In collaboration with the Office of Insurance Commission   

(OIC), the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives   

(BAAC), the Thai Reinsurance Public Co., Ltd., and the   

World Bank, the Miscellaneous, Accident and Health   

Insurance Committee, as a central body of insurance   

business had completed the feasibility study of weather   

index insurance for crops project as well as the drafting   

of policy and the premiums rating for crops insurance,   

using rainfall and drought indexes (Maize). In carrying   

out the preparation, the Committee took into account the   

purchasing power of the farmers and the increasing   

costs of production as well as the ability to retain the risks   

by the insurance companies. At present, 7 insurance   

companies have participated in the project. In 2010, the   

total area of land under the insurance project was 60,688   

Rai in 7 provinces, i.e., Lopburi, Petchabun, Nakhon   

Sawan, Saraburi, Nakhon Ratchasima, Nan and   

Pitsanuloke (15 rainfall measuring stations) and a total of   

3,194 farmers participated in the project. The total   

amount of sum-insured was 72,142,823  baht and total   

premiuwas 6,068,800 Baht. The Committee participated   

in the press conference organized to promote the project   

and to present partial loss claim payment to 863 farmers,   

totaling 4,326,451.74 Baht on August 6, 2010 at the   

Nakhon Thai School, Pitsanulike Province. 

 The performance of project showed that there were   

several problems and obstacles. The Bank of Agriculture   

and Agricultural Cooperatives, therefore, organized a   

seminar to gather views and opinions on the problems   

and obstacle found in the implementation of this project   

on July 13, 2010 at the Top Land Hotel, Pitsanuloke   

Province and on July 29, 2010 at the Sima Thani Hotel,   

Nakhon Ratchasima Province. Moreover, a consultation   

meeting was also organized by the Miscellaneous,   

Accident and Health Insurance Committee and the   

OIC, BAAC and representatives of foreign reinsurers   

(AON) on September 9, 2010 at the Swissotel Le   

Concorde, Bangkok, in order to find ways to enable the   

project implementation to continue in a sustainable   

manner. 

2. Crops Insurance Research  

 As part of the government’s policy to implement the   

“Strong Thailand” project by assigning the Fiscal Policy   

Office, Ministry of Finance to carry a study and research   

on crops insurance for rice and maize, basing on   

weather index with a view to reform risk management   

system of Thai farmers who grow cash crops, particularly   

rice and miaze, the Miscellaneous, Accident and Health   

Insurance Committee participated in the project by   

joining as member of the Working Committee and have   

already provided support and took part in the study   

project. 

 2.1 The Fiscal Policy Office who is the host agency   

for developing a national strategic plan for crops insurance   

has set up a working group, comprising representatives   

from the Agricultural Promotion Department, the Ministry   

of Agriculture and Cooperatives, the Irrigation Department,   

the Meteorological Department, the Office of Agricultural   

Economics, the Bank for Agriculture and Agricultural   

Cooperatives (BAAC), the Office of Insurance Commission   

(OIC) and the General Insurance Association. This group   

will work together to formulate a strategic plan to develop   

crops insurance that is suitable to Thailand, to carry out   

research and study project, to set up information database,   

to create awareness and understanding, to develop   

distribution of insurance product through intermediary or   

agent and the expansion of rainfall gauging stations. 

 2.2 The Agricultural Promotion Department is   

commissioned to carry out a study and research project   

on crops insurance for annual rice farming by implementing   

the virtual crops insurance scheme (no premium or claim   

payments). The Miscellaneous, Accident and Health 

Insurance Committee joined a meeting to prepare staff   

who were assigned work in the experimental areas   

between June 16–17, 20110 at the Agricultural Promotion   

Department. Representatives of the Committee also   

provided supports and went to the crops insurance   

experimental areas to provide knowledge and to sell   

virtual insurance product to a sample group of 270   

farmers between July 6-7 and 12-13, 2010 in Khon Kaen   

and Utaradit Provinces.  
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 2.3 Naresuan University’s team, led by Associate   

Prof. Dr. Chada Narongrit conducted the Annual Rice 

Crop Insurance Using Weather Index Pilot Project,   

funded by the Thailand Research Fund. The study team   

began collecting information from target farmers group   

in Kampaengpet Province in 2010. The Committee also   

provided some information on insurance. The signing   

ceremony for the cooperation on the research project   

and its support in Kampaengpet province was signed on   

September 7, 2010 at the Office of Thailand Research   

Fund. The Committee also joined meetings with the   

target farmers groups who participated in the virtual crop   

insurance pilot project to collect information from the   

target groups as well as information on rainfalls and   

natural waters level on October 8, 2010 and between   

November 24–25, 2010 at Kampaenpet Province. A   

number of 68 farmers participated in the event. 

 

3. The Setting Up of Working Group To Conduct Feasibility   

 Study of  Weather Index Insurance for Rice 

 The Chairman of Miscellaneous, Accident and Health   

Insurance was assigned to be a member of the Working   

Group to conduct Feasibility Study of  Weather Index   

Insurance for Rice set up by the Minister of Finance.   

The team comprises representatives from the Office of   

Fiscal Policy, the Bank of Agriculture and Agricultural   

Coorperatives, the Office of Insurance Commission, the   

Ministry of Agriculture and Cooperatives, the Meteorological   

Department, the Actuarial Society of Thailand and the   

General Insurance Association. The goal of the project is   

to create risk prevention system for the farmers. The   

Weather Index Insurance for Rice Plan is now being   

developed by the General Insurance Association and the   

Sompo Japan Insurance (Thailand) Co., Ltd. for 24 pilot   

provinces. The conditions for each area will not be   

overlapping and the areas in the South are not included   

in this stage of the project. 

 A number of 10 member companies have, so far,   

confirmed their participation in this project. The GIA will   

organize a meeting to discuss the plan with these   

companies in mid January 2011. 

 

4. Report on Insurance for Building and Entertainment   

 Establishments 

 In response to a request by the Office of Insurance   

Commission to provide comments or recommendations   

on the Building and Entertainment Establishment Liability   

Insurance Report Form, classified by Insurance Codes   

that the OIC had drafted, the Committee recommended   

the report should include the liability insurance cases   

with sum-insured of 5,000,000 Baht and more only. The   

OIC has informed member companies of the recommended   

requirements. 

 

5. Participating in The Process To Draft A Legislation   

 To Establish Nuclear Power Plant and Insurance  

 In response to a plan of the Nuclear Power Plant Board,   

Ministry of Energy (Dr. Manoon Aramrat) to draft a law to   

establish a nuclear power plant and to consult with the   

General Insurance Association on how to develop a   

framework for public liability insurance that could be   

included in the legislation to be drafted, the Executive   

Board of the General Insurance Association, therefore,   

set up a working group to study the project and to develop   

a suitable features for insurance plan. The Miscellaneous ,  

Accident and Health Insurance Committee joined as   

member of this working group and after a preliminary   

meeting with the representative from the Office of   

Nuclear for Peace, the Committee shall take the following   

actions. 

 1. The guideline for preparing insurance framework   

for the law to establish nuclear power plant. At present,   

there are 436 nuclear power plants in the world and each   

of these nuclear power plants are insured by a pool of   

insurers. At present, the working group is seeking additional   

information such as insurance in foreign countries, overseas   

partners, related laws and comparing how claim   

payments are made in the Motor Insurance Act. 

 2. Direction for developing insurance policy to provide   

protection for radio-active material and nuclear reactor to   

be used as a part of the Ministerial Regulation to prescribe   

Conditions and Methods for License Application and   

How To Process Special Nuclear Material, Source Material,   

By Products or Atomic Energy, B.E. 2550 issued under   

the Nuclear Energy For Peace Act, B.E. 2504, Chapter 4,   

Section 1, conditions that the license applicants for by   

products and atomic energy from reactor must comply.   

The Committee has begun the study on details and risks   

and is in the process of gathering information for 

insurance product development. 
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6. Liability Insurance for Liquefied Petroleum Gas 

 The Energy Business Department had invited the 

Office of Insurance Commission and representatives of   

the Committee to a consultation meeting on the drafting   

of the Ministry of Energy’s Notification on Criteria and   

Methods for Providing Public Liability Insurance to   

Persons Affected by the Accidents Occurred in Type 3   

Controlled Business Operation Related to Liquefied   

Petroleum Gas, B.E…. The purpose of the plan is to   

provide preliminary cure to the persons affected by the   

operation of LPG and related insurance. The Committee   

was requested to review the drafted notification and to   

draft a Third Party liability policy including the suitable   

premium rates. The drafting have been completed and   

the notification is awaited to be officially issued. 

 

7. Unemployment Insurance 

 The Department of  Labour Protection and Welfare   

has consulted the Committee on the feasibility of providing   

unemployment insurance as another option to the   

establishment of Government’s unemployment fund. After   

the Committee has prepared information and submitted   

recommendations to the Executive Board of the General   

Insurance Association, the Board requested for more   

study on the issue and asked the Committee to further   

develop suitable insurance plans. The Committee is in   

the process of consulting related agencies. 

 

8. Insurance for Tax Return Filers and Back–Tax Payers 

 In response to the Revenue Department’s plan to   

implement insurance plan for tax return filers and back   

tax payers, the Committee had joined a meeting to   

review an issue related to the guaranteeing of back tax   

payments in pursuance to the Revenue Departments   

Regulations on Back Tax Payment, B.E. 2545 and the   

Tax Return Payment, issued under the Revenue   

Department’s regulations on Value Added Tax B.E. 2539   

and Financial Tax B.E. 2539. The Committee viewed   

that’s the plans shall promote the development of   

insurance products and provide business opportunity   

for member companies. However, more study on the   

issue, including impacts on underwriting process is   

needed. In the initial stage, the Committee has solicited   

member companies who would be interested in the   

project and shall organize a meeting to discuss it. 

9. Reviewing and Improving Third Party Liability Policy 

 The Liability Insurance Club has reviewed and   

improved a standard third party liability policy and   

endorsements to be in lined with current situation and to   

make it clearer in terms of legal interpretation. The policy   

has also been improved according to the standard   

framework set for member companies. The Liability   

Insurance Club organized a meeting to exchange views   

on the issue on July 16, 2010 at the Swissotel Le   

Concorde Hotel, Ratchadapisek Rd., Bangkok. The draft   

policy is being reviewed by the Insurance Commissioner. 

 

10. Micro-Insurance  

 In response to the implementation of Insurance   

Business Development Plan by the Office of Insurance   

Commission, the Committee has develop micro-insurance   

plan for grass-root population all over the country in   

2010. This product has been develop according to the   

risks and demand of the public and entrepreneurs with 

protections that include death, loss of organs, disability,   

daily hospital compensation and funeral expenses. The   

plan carries a premium of 450 Baht, including duty   

stamp and tax. Since June 16, 2010, the Insurance   

Commissioner has already approved insurance policy 

submitted by 52 member companies. 

 

11. “Smiling Motorcylists”: Micro-Insurance Plan for   

 Hired Motorcyclists 

 In response to the plan to implement the “Smiling   

Motorcyclists” by the Bangkok Metropolitan Administration,   

the Committee has worked with the Thai Life Assurance   

Association and the Office of Insurance Commission to   

develop and offer the “Smiling Motorcyclists Insurance   

Plan” for about 103,000 hired motorcyclists who have   

registered with the various district offices all over   

Bangkok. This PA micro-insurance plan provides   

protection on death, permanent disability, loss of organs,   

daily hospital compensation at 300 Baht per day for a   

maximum of 30 days per treatment. The premium is 500   

Baht per year (Special rate of 450 Bath on launch date).   

The protection begins at 12.00 hrs. of the next day after   

the premium is paid at the company, the Road Accident   

Victims Protection Co., Ltd. and 7-11 convenient store 

counters. 

 This project is jointly implemented by the General   
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Insurance Association and the Thai Life Assurance   

Association. The Road Accident Victims Protection Co.,   

Ltd. has been assigned to be the project manager in   

charge of underwriting and claim process. So far, 12   

companies have joined the project (8 non-life and 4 life   

companies) who share the risks at equal proportion. The   

MOU was signed by both organizations on April 23, 2010   

and the project was officially launched on September   

12, 2010 at the Thai-Japan Youth Cultural Center. 

 Since the project has been implemented, 233   

motorcyclists have bought insurance protections with a   

total premium income of 110,000 Baht. So far, a total of   

100,600 Baht claim payments have been made to 2   

cases (Death and Injury). The representatives of General   

Insurance Association joined the claim payment presentation  

event organized at the Bangkok Metropolitan Administration   

on October 12, 2010. 

 

12. “Travel With Peace Of Mind by Travel Accident (TA)   

 Insurance 2010 Project” 

 The “Travel With Peace Of Mind by Travel Accident   

(TA) Insurance Project” was implemented during major   

holidays throughout the year 2010 by the Committee and   

member companies who joined the events by either   

putting public relation boards or by selling Travel   

Accident (TA) policies at their headoffices in Bangkok or   

branch offices in the provincial areas. Seven companies   

have joint the project as follows: 

 

No. Event Date 

1. Songkran and Summer School Holiday April 1-May  
31, 2010 

2. Arsanhabucha, Lent and Mother’s Day July 25-August  
15, 2010 

3. New Year  December 1 
-January 31, 2010 

  

13. Foreign Workers PA Insurance 

 In response to the initiative of the Department of   

Employment, the Ministry of Labor to provide personal   

accident insurance to foreign workers, the Committee   

joined the Thai Life Assurance Association and the   

Office of Insurance Commission to develop the “Migrant   

Workers PA Insurance Plan” for 932,255 foreign workers   

who are under the government’s 2 year leniency program.   

This plan covers death, loss of organs, loss of sight,   

permanent disability, funeral expenses for death from   

illness (Except death from illness within first 90 days)   

and all accidental cases. The package comprises 3 plans,   

i.e. one with sum-insured of 50,000 Baht, 40,000 Baht   

and 30,000 Baht and the premium of 400, 320 and 240   

Bht., respectively. 

 

14. PA Insurance Plan for the Disables 

 In response to the policy of the Senate’s Social   

Development and Child, Youth, Women, Senior Citizen,   

the Disables and the Deprives Persons Committee and   

the Office of Insurance Commission, the Committee   

jointly worked with the Thai Life Assurance Association to   

develop an underwriting guideline for insurance personal   

Accident insurance, life insurance, health insurance and   

endorsement to cover the disables. The Committee has   

approached member companies, some of whom already   

express their readiness in this underwriting guideline. 

 

15. Income Compensation While Being Hospitalized   

 Endorsement 

 The Office of Insurance Commission has asked for   

the views on the drafted amendments the conditions or   

endorsements of the income compensation while   

hospitalized insurance policy. The Committee has   

already submitted the views to the OIC, along with the   

views of member companies. 

 

16. File and Use Premium Rates 

 The PA and Health Insurance Club has completed   

the premium rating for the file and use policies to   

support the insurance policies announced to be used by   

the Office of Insurance Commission. The premium rate   

can also be used by member companies to improve their   

health insurance business operation. The Committee is   

in the process of consulting with 10 member companies   

who offer the product and with the OIC. 

 

17. PA and Health Insurance E-Learning 

 The PA and Health Insurance Club implemented the   

PA and Health Insurance E-Learning Project in order to   

increase knowledge and understanding on underwriting   

and claim process to staff of member companies who   

could apply the gained knowledge into their works and   
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to improve their professionalism. The Club has gather   

information on medical knowledge, treatment, views of   

medical experts on personal accidents and health care   

as well as underwriting and claims technics and post   

them on the association’s webpage www.thaigia.com   

under the manu “Articles and Interesting Contents on   

Non-Life Insurance”.  

 

18. Seminars on Miscellaneous Insurance in 5 Regions. 

 The Committee organized seminars to provide   

knowledge and understanding on Property and Miscellaneous   

Insurance to staff of member companies and the OIC   

Offices in the provinces. The seminar contents include   

professional underwriting techniques for miscellaneous   

insurance, property insurance and claim process. The   

seminars were organized in the 5 regions as follows: 

 1st Seminar: 16 Northern Provinces. October 1, 2010   

at the Kantary Hill Hotel, Chaingmai. 

 2nd Seminar: 18 Central Provinces. October 15, 2010   

at the Kantary Hill Hotel, Ayudhaya. 

 3rd Seminar:  16 Northeastern Provinces. October 29,   

2010 at the Charoenthani Princess Hotel, Khon Kaen 

 4th Seminar:  8 Easttern Provinces. March 4, 2011 at   

the Sun Beam Hotel, Pattaya. 

 5th Seminar:  14 Southern Provinces. March 18, 2011   

at Phuket Merlin Hotel, Phuket. 

 

19. Seminar on Cancer and Brain–Diseased Medical   

 Miracle 

 The PA and Health Insurance Club organized a seminar   

on Cancer and Brain-Diseased Medical Miracle for   

member companies on October 7, 2010 at the Swissotel   

Le Concorde. The guest speaker was Tongpriew   

Prempree, M.D. and Dithapong Bunamphol M.D. of   

Piyavej Hospital. 

 

20. Speaker at the FPO Forum 

 The Office of Fiscal Policy organized the FPO Forum   

on September 29, 2010 at the OFP and had invited   

representative from the General Insurance Association,   

Mr. Thanad Jeerachaipaisarn, an advisor to the Miscellaneous,   

Accident and Health Insurance Committee to be a joint   

speaker with other speakers from the Bank of Agriculture   

and Agricultural Cooperatives, the Office of Fiscal Policy   

and the OIC. 
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eport of the Development and Public Relations Committee R 

1. Joining the Money Expo 

 1.1 The 10th Money Expo 2010 

  The General Insurance Association joined the   

10th Money Expo 2010, organized by the Money and   

Banking magazine at the Sirikit Convention Center   

between May 6-9, 2010 by setting up exhibited booth,   

showing video presentations, activities and projects   

implementations, technical books shown and distribution   

of free insurance booklets, and souvenir. 

 1.2 The 4th Korat Money Expo 

  The General Insurance Association set up   

exhibition boot at the Money and Banking magazine   

organized the 4th Korat Money Expo at the Mall Korat   

Shopping Center between October 8-10, 2010. Activities   

at the exhibition booth included video presentation of   

activities implemented by the association, book sales,   

looklets on insurance giveaway and souvenir. 

 

2. Presentation of Scholarships 

 2.1 The 20th ISJ Advanced Course 

  The General Insurance Association of Japan   

gave scholarship as part of the 20th ISJ Advanced   

Course to staff of general insurance companies in Thailand   

to attend a training course on “Non-Life Insurance and   

Risk Management” held in Tokyo, Japan between May   

17-28, 2010. The chosen attendants were: 

  1) Mrs. Nitiporn Tritiptewin 

   Muangthai Insurance Plc.  

  2) Dr. Chotima Puasiri 

   Nam Sin Insurance Plc. 

 2.2 The 38th ISJ General Course  

  The General Insurance Association of Japan  

gave 2 scholarships as part of the 38th ISJ General Course   

to staff of general insurance companies in Thailand to   

attend a training course on “Non-Life Insurance Business   

in Japan” held in Tokyo, Japan between November 8-19,   

2010. The chosen attendants were: 

  1) Ms. Supawan Nakpanan 

   MSIG Insurance (Thailand) Co., Ltd. 

  2) Mr. Anich Wanglee 

   Navakij Insurance Plc. 

 2.3  Insurance Study Scholarship 

  In an effort to promote the development of   

insurance professionals which is very important to the   

insurance business, the general insurance association,   

therefore, donated 2 scholarships worth 100,000 Baht   

each to students at Songkhlanakarin University in Trang   

Province who are studying insurance subjects in master   

degree level. 

 

3. Insurance Road Show Project 

 The Development and Public Relations Committee   

joined the Insurance Road Show organized by the Office   

of Insurance Commission at the Lotus Pond, Songkhla   

Province by setting up booths to provide insurance-  

related information to the public and to create public   

awareness on the benefits of insurance in providing   

security to their families and properties. 

 

4. Insurance Dictionary Project 

 The Committee assigned Mr. Kheedhej Anansiriprapha   

and Mrs. Duangdaow Vichakacharu to be the members   

of the working group to develop new insurance   

dictionary set up by the Royal Institute. The working   

group meets every 1st and 3rd weeks of the month. The   

General Insurance Association also set up a working   

group, comprising invited experts in all areas of insurance   

from all committees and agencies to contribute to the   

improvement of insurance dictionary. The group shall   

submit their input to the Royal Institute. 

 

5. Insurance CSR projects 

 The Committee organized a charity bowling tournament   

to commemorate the 55th birthday of HRH Princess   

Sirindhorn on August 8, 2010 at the BLU-O RHYTHM &   

BOWL@Esplanade on Ratchdapisek Road. The event   

was presided over by Mrs. Chantra Purnariksha, the   

Secretary General of the Office of Insurance Commission. 

 

6. The 11th  Youth for Safety Day 

 The 11th Youth for safety Day was organized by the   

Department of Public Disaster Prevention and Mitigation  
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on August 12, 2010 at the Dusit Zoo to publicize the   

activities related to accident prevention activities and   

to create awareness on public safety to commemorate   

the birthday of HM the Queen. 

 

7. Insurance Week 

 Joined the Insurance Week by set up an exhibition   

under the concept of “Insurance and the Country’s   

Development” to provide knowledge and understanding   

on general insurance and to promote safe driving. The   

activities included simulation of safe motorcycle driving,   

sales of cheap helmets (99 Baht), video presentation   

and the sales of publications published by the   

Association and the Insurance Premium Rating Bureau.   

The event was held between September 24-26, 2010 at   

Impact Muangthong Thani and presided over by HRH   

Princess Sirindhorn. 

 

8. Genius Insurance Youth Project 

 The Committee organized the 3rd Genius Insurance   

Youth Project by inviting youth who study in secondary   

level from all over the country to enter the insurance quiz   

show whose scholarship prizes are worth more than   

270,000 Baht and an honorable plaques of HRH   

Princess Somsawalee, the Minister of Finance and   

President of the General Insurance Association. Each   

school nationwide can send a team of 2 students to the 

contest. The winning team from each of the 5 regions,   

i.e. the North, the South, the Northeast, the East and   

Bangkok and vicinity have been selected.  In the first   

round, there will be a written test where the top 10 wining   

schools of each region shall compete to be the only two   

representatives of the region who would then enter the   

national championship contest. 

 The Committee has selected winners from the 5   

regions and held the championship round of contest on   

Saturday, January 29, 2011 at the Emerald Hotel,   

Bangkok. The winner: Sattasamut School, Samut   

Sangkram received 100,000 Baht reward and an   

honorable plaque from HRH Princess Somsowali while   

the 1st runner-up: Bunyawat Witthayalai School, Lampang   

received a 50,000 Baht scholarship and a plaque  

from the Minister of Finance and the 2nd runner-up:  

Hatyaiwittayalai School, Songkhla received a 30,000   

Baht scholarship and a plaque from the President of the  

General Insurance Association. 

 

9. The Project To Disseminate Insurance Knowledge in   

 Educational Institutions 

 9.1 The 4th “Opening the World of Insurance” project   

was organized between September 10-12, 2010 at Asia   

Hotel, Rajthevi, Bangkok. The invited participants were   

students in higher secondary level or equivalent who   

sent their drawing works under the theme “Insurance:   

Environmental Friendly” to the contest. The students   

whose works were selected were invited to a camp to   

undergo training on insurance subjects and cartoon and   

short stories writing techniques. The 3 winners of the   

contest were:  

 First Prize: 10,000 Baht Scholarship 

  Ms. Piyarat Waewjabok, Soengsang School,  

  Nakhon Ratchasima Province 

 First Runner-up: 7,500 Baht Scholarship 

  Mr. Adisak Jaimon 

  Khukhan School, Sisaket 

 Second Runner-up: 5,000 Baht Scholarship 

  Mr. Nukul Khamlert 

  Romklao School, Sakhon Nakhon 

Complimentary Prizes: 2,000 Baht Scholarship 

 1) Ms. Tanawan Piapukhiew  

  Soengsang School, Nakhon Ratchasima 

 2) Mr. Nitikhon Boonaksorn 

  Boonwattana School, Nakhon Ratchasima 

 3) Ms. Wipaporn Meemak 

  Soengsang School, Nakhon Ratchasima 

 4) Ms. Usana Pimporn  

  Khukhan School, Sisaket 

 5) Mr. Subunkrit Kraikhum 

  Boonwattana School, Nakhon Ratchasima 

 6) Mr. Arisra Simuang  

  Patumkongka School, Amnat Charoen 

 7) Mr. Somrudee Unsa-ard 

  Chumphae School, Khon Kaen 

 9.2 Young Insurance Ambassador Project 

  This is a project that take students who winners   

under the 4th “Opening the World of Insurance” project to  

a youth camp for 4 days and 3 nights to attend a training   

courses on insurance, advanced cartoon drawing   

techniques and a cartoon contest. The winning cartoons   

will be published and distributed to nationwide schools.  
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Each of the 5 winners of cartoon contest will receive a   

10,000 Baht scholarship. Followings are schedule of the   

events under the Young Insurance Ambassador Project. 

  - The 3rd Young Insurance Ambassador Project   

on June 17-20, 2010 at the Rimkopfa Camp, Ancient   

City, Samut Prakan. 

  - The 4th Young Insurance Ambassador Project   

on October 28-31, 2010 at the Chulachomklao Royal   

Military Academy, Nakhon Nayok. 

 9.3 Academic Services for Communities Project 

  The Committee organized the “Opening the   

Door of Insurance for Students in Trang Province”   

between November 24, 2010 at Songkhla Nakarin   

University, Trang Campus to provide “Training for the   

Trainers” for 1-4 year students. After the training, these   

university students will go out to disseminate insurance   

knowledge to students at secondary level.  

 

10. The 16th IMDP Project 

 The Committee and the Faculty of Commerce and   

Accountancy, Chulalongkorn University organized Insurance   

Management Development Program (IMDP) whose   

curriculum is based under the Mini MBA program   

between August 24 to November 28, 2010, totaling 162   

hours. The training courses were offered on every   

Tuesday and Thursday between 17.30-20.30 hrs. and on   

Saturday between 09.00-16.00 hrs. at the General   

Insurance Association. 

 

11. The 18th Public Relations for Insurance Staff Training   

 Course 

 The Committee and the Faculty of Commerce and   

Accountancy, Chulalongkorn University organized the   

18th “Public Relations for Insurance Staff” training   

course between January 22 to March 12, 2011 between  

09.00–16.00 hrs. at the General Insurance Association.   

The total hours of training is 48 and it is held only on   

Saturday.  

 

12. Support for Singha U Stars Soccer Team  

 PA policies (Each with 100,000 Baht sum-insured   

and 10,000 Baht health care expense compensation)   

were given to each of the members of Singha U Stars   

soccer team.  

 

13. The 7th Insurance Brotherhood project 

 The Insurance PR Club joined the 7th Insurance   

Brotherhood Project held between July 10-11, 2010 at   

the Ban Mai Klong Anwa School, Kaen Makrud Sub-  

District, Ban Rai District, Uthai Thani. 

 

14. Study Tour, Mangrove Tree Planting Activity and   

 the HRI Club Get Together. 

 The HRI Club organized a study tour, the mangrove   

tree planting activity and the HRI Club members get   

together event in Samut Songkram Province between   

February 11-12, 2011. The objectives are to promote   

friendship among the HRI club members who are   

personnel manager of member companies and to do   

social activities together. 

 

15. Social and Charity Activities 

 15.1 Assistance for Flood Victims  

  (1) On October 15, 2010, the Committee   

donated 350 survival kits, worth 150,000 Baht to District   

Chiefs of the Wang Chan District, Rayong province.  

  (2) On November 12, 2010, the Committee   

donated 300 survival kits, worth 150,000 Baht to   

Mr. Winthai Prapaipis, the Deputy Governor of Chaiyaphum   

Province. 

 15.2 Donation of Blankets  

       The Committee approved the budget to buy   

blankets for the needy people in the following areas in   

the North during winter.  

  (1) On December 20, 2010, the Committee   

donated 1000 blankets worth 140,000 Baht to the people   

in Fao Rai District, Nong Khai Province  

  (2) On December 21, 2010, the Committee   

donated 1000 blankets worth 140,000 Baht to the people   

in Pen District, Udorn Thani Province. 

  (3) On January 13, 2011, the Committee donated   

1000 blankets worth 140,000 Baht to the people in Mae   

Sarieng District, Mae Hongsorn Province. 

  (4) On January 14, 2011, the Committee donated   

1000 blankets worth 140,000 Baht to the people in Sob   

Maei District, Mae Hongsorn Province     
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16. Religious Ceremony for the “43rd Anniversary of   

 the General Insurance Association”  

 A religious ceremony was organized on November   

16, 2010 to commemorate the 43rd anniversary of the   

General Insurance Association  at the GIA Office.   

 

17. Meetings, Trainings and Seminars for Staff of Member   

 Companies 

 17.1 A Workshop on “The Power of Creative and   

  Innovative Thinking” 

  The HRI Club organized 2 workshops   

on “The Power of Creative and Innovative Thinking”, each   

for 30 participants. The first workshop was held on June   

18, 2010 and the second on June 21, 2010 at the Ariston   

Hotel. The objectives were to provide opportunity for the   

participants to learn about the process of innovative and   

creative thinking to be used for improving their works   

effectively and systematically. 

 17.2 Insurance Business Process for HR People     

  The HRI Club organized a training course on   

“Insurance Business Process for HR People” on August   

31, 2010 at the Bangkok Centre Hotel, Bangkok with   

the objectives to provide overview of insurance  

business, including the business structure, roles of   

involved agencies and related publicatios to the   

participants. A Seminar on “Personality and Service-  

Minded Development” 

 17.3 A Seminar on “Changes and Direction of   

  Insurance Business in the Future” 

  The Young Insurer Club organized a seminar   

on “Changes and Direction of Insurance Business in the   

Future” on August 18, 2010 at the Infinity Room 2, the   

Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok. 

 17.4 A Seminar on “Personality and Service-Minded   

  Development” 

  The Insurance PR Club organized a seminar on   

“Personality and Service-Minded Development” between   

September 17-18, 2010 at the Royal Hill Golf Resort and   

Spa Hotel, Nakhon Nayok. 

 17.5 The 23rd Insurance Seminar 

  The 23rd Insurance Seminar under the theme   

“2015 And Beyond” was held between November 5-7,   

2010 at the Dusit Thani Hotel, Hua Hin, Petchburi   

Province to provide the opportunity for senior executives   

of insurance companies to exchange views, to prepare   

for the implementation of the free trade agreement and   

to strengthen the Thai insurance business to world class   

standard. The event was presided over by Mrs. Chantra   

Purnariksha, the Secretary General of the Office of   

Insurance Commission. Mr. Kiet Sitiamorn, Thai Trade   

Representative also joined as a special speaker. 

 17.6 A Training on “Risk Management & Business   

  Continuity Plan for HR” 

  The HRI Insurance Club organized a training   

on “Risk Management & Business Continuity Plan for   

HR” on November 18, 2010 at the meeting room 2 of the   

General Insurance Association to provide knowledge   

and understanding on risk management and the   

realization and awareness in risk management and   

preparation of plans to deal with the incidents   

appropriately. 

 17.7 A Seminar on “How to Cope with Obstacle” 

  The Young Insurer Club organized a seminar   

on “How to Cope with Obstacles” between November   

26-27, 2010 at the Springfield@Sea and Resort,   

Petchburi Province. 

 17.8 A Seminar on “IQ & EQ and PR Capability   

  Development” 

  The Insurance PR Club organized a seminar on   

“IQ & EQ and PR Capability Development” on January   

19, 2011 between 09.00–16.00 hrs. at the Bangkok   

Centre Hotel to develop and to promote knowledge and   

ability of public relations personnel related to the control   

of emotion, how to win obstables and how to use wisdom   

in controlling the emotion of other persons. 
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1. The Proposal to Amend A Provision on Insurance   

 Reserve by General Insurance Company in the   

 Revenue Code 

 Prepare a proposal to request the government sector   

to review the current regulation on allocation of general   

and life insurance reserve under the Revenue Code to   

be in line with the basis prescribed by the Office of   

Insurance Commission in which insurance reserve is   

regarded as corporate tax expense because of the   

changes in life and non-life insurance business operation   

such as the insurance plans and changes in regulations   

of the OIC such as RBC in order to strengthen the   

financial status of the insurance companies and for the   

benefits of the insured and the beneficiaries. 

 

2. Submit Industry’s Opinions on the OIC Drafted   

 Notification on “Criteria, Methods, Conditions and   

 Time Frame for the Preparation and Submission of   

 Balance Sheet and Operational Report of General   

 Insurance Companies (No. 2), B.E. 2553” 

 In response to the plan of the Office of Insurance   

Commission to issue the OIC Notification on “Criteria,   

Methods, Conditions and Time Frame for the Preparation   

and Submission of Balance Sheet and Operational   

Report of General Insurance Companies (No. 2), B.E.   

2553” in accordance with the requirement of the Federation   

of Accounting Professions, the Accounting Committee,   

Accountant Club and representatives of the auditors,   

therefore, prepared a proposal to express the industry’s   

opinion on such drafted notification. 

 

3. Expression of Opinions on the Drafted OIC Notification   

 Prescribing Types of Capital Fund and Criteria,   

 Methods and Conditions for Calculation of Capital   

 Fund by General Insurance Companies” 

 In response to the plan of the Office of Insurance 

Commission to issue a Notification Prescribing Types of   

Capital Fund and Criteria, Methods and Conditions for   

Calculation of Capital Fund by General Insurance   

Companies, in accordance to the provision in Section 27   

of the General Insurance Act (No. 2) B.E. 2551, the   

Accounting Committee, the Legal and Compliance   

Committee and the RBC Working group have gathered   

opinions and recommendations on the draft of this   

notification to ensure that the companies maintain   

adequate capital fund in case of unexpected risks that   

may cause losses beyond the ability of the company to   

absorb. 

 

4. Opinions on the Drafted OIC Notification Prescribing   

 Criteria, Methods, Conditions and Time Frame for   

 Submitting Annual Report on the Calculation of   

 Insurance Policy Liabilities 

 The Committee has submitted views and opinion  

on the drafted OIC Notification Prescribing Criteria,   

Methods, Conditions and Time Frame for Submitting   

Annual Report on the Calculation of Insurance Policy   

Liabilities in order to enable the general insurance   

companies to prepare the balance sheet that are in   

conform to the generally accepted accounting standards   

and to request for the flexibility in time frame that the   

general insurance companies are required to prepare   

and submit the balance sheet and operational report, in   

case of urgency such as in the event of major disaster or   

incident that greatly affect the public. 

 

5. Opinions on the Annual Report  

 In response to the request of the Office of Insurance   

Commission to get opinions of the industry on the   

drafted annual report form for general insurance   

companies, the Accounting Committee organized a   

seminar to explain the detail of the regulation and to   

solicit opinions and recommendations from member   

companies on November 17, 2010 at the Kessiree   

Narongdej Training and Seminar Center, the Federation   

of Accounting Professionals. 

 

6. Joining the Working IFRS Group 

 The Accounting Committee assigned representatives   

to be the member of the IFRS Working Group set up by   

the Office of Insurance Commission to prepare for the   

new accounting standards improved and amended by   

eport of the Accounting, Finance and Investment Committee 
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the Federation of Accounting Professionals in pursuance  

to the International Financial Reporting Standards (IFRSs)   

which will affect the accounting system of insurance   

companies in many aspects such as the valuation of   

financial strength based on RBC, calculation of income   

tax and tax benefit eligibility of the insured. The new   

standard will also affect the compatibility of insurance   

companies against other financial institutions. 

   

7.  Speaking at Workshop on “Necessary Knowledge for   

 Insurance Companies’ Auditors” 

 The Committee assigned a representative to be a   

speaker at a workshop on “Necessary Knowledge for   

Insurance Companies’ Auditors” organized by the Thai   

Insurance Institute under the commission of the Revenue   

Department, the Ministry of Finance between January   

25-29, 2010 at the Revenue Department. The workshop   

was organized to enhance knowledge and understanding   

for staff of the Revenue Department and insurance   

companies on many areas such as reserve calculation   

methods, actuarial works and qualifications, book   

keeping, payment of agent and broker commission, etc. 

 

8. Trainings and Seminars 

 8.1 A Seminar on “The 1st RBC Parallel Test Run” 

  Following a meeting organized by the Office   

of Insurance Commission on April 7, 2010 to prepare   

general insurance companies for the 1st Parallel Test   

Run, the Accounting Committee, the OIC and the   

Insurance Premium Rating Bureau jointly organized a   

workshop on “The 1st RBC Parallel Test Run” on the 8   

and between June 15-16, 2010 at the Chao Phraya Park   

Hotel and the Swissotel Le Concorde, respectively. The   

workshops were arranged for 3 separate groups of   

participants to allow closer interaction with the experts. 

 8.2 A Workshop on “Financial Instruments Valuation   

  Techniques” 

  A workshop on “Financial Instruments Valuation   

Techniques” was organized between July 6-9, 2010 at   

the Swissotel Le Concorde. The participants were   

divided into 2 groups to allow closer interaction with the   

expert speakers from the Earnst and Young Co., Ltd. 

 8.3 A Workshop on “Book Keeping In Newly   

  Improved Accounting Forms for Insurance   

  Companies” 

  The Accounting Committee, the Office of   

Insurance Commission and Earnst and Young Co., Ltd.   

organized a workshop on “Book Keeping In Newly   

Improved Accounting Forms for Insurance Companies”   

to explain book keeping methods according to the   

accounting forms newly improved in 2009 which will be   

effective in the 1st quarter of 2010. The workshop was   

held at between September 27-28, 2010 at the Swissotel   

Le Concorde.  

 8.4 A Seminar on “IAS 19: Employee Benefits” 

  A seminar on “IAS 19: Employee Benefits” was   

organized on November 30, 2010 at the Amari Boulevard   

Hotel, Sukhumvit, Bangkok to promote understanding on   

accounting practices with a focus on “employee benefits”   

which requires that the result of a calculation based   

actuarial calculation method must be kept in the book.   

Therefore, the accountant must have an understanding   

on the background, Calculation method and book  

keeping method. The seminar was divided into 2 parts.   

The first part was a practical session on book keeping,  

led by a team of experts from Earnst and Young Co., Ltd.  

and the second part is a training course on actuary by  

Mr. Suteem Pataramalai from the Actuarial Society of   

Thailand as a lecturer. 
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 R eport of the Legal and Compliance Committee 

1. Expression of Views on OIC Notification on “Reinsurance   

 of Insurance Company, B.E…” 

 The Office of Insurance Commission is in the process   

of drafting a notification on “Reinsurance of Insurance  

Company, B.E…” and had requested for opinions from the   

General Insurance Association. In realizing the importance   

of such regulation to the insurance business, the Legal   

and Compliance Committee convened meetings among   

member companies and all committees to solicit for their   

opinions and recommendations. The objective was to   

ensure that this regulation will be suitable and provides   

maximum benefits to the insurance business. The   

acquired opinions and recommendations have been   

sent to the OIC. 

 

2. Request for Views on Problems and obstacles   

 Related to Insurance Laws and Regulation in the   

 Operation of Insurance Business 

 The Office of Insurance Commission (OIC) has set a   

plan to complete a plan to reform insurance master laws   

to conform to international standard within the years   

between 2010–2014 and has asked the business   

through the General Insurance Association to submit   

opinions and recommendations on the problems and   

obstacles to the operation of insurance business created   

by the existing laws and regulations. In realizing the   

need to reform the current key insurance related   

legislations, to ensure that they are up to international   

standard and to lessen the problems that insurance   

companies are facing today because they are unable to   

comply with these laws, the Committee therefore   

arranged to gather opinions and recommendations on   

how to reform the current insurance laws from member   

companies and legal experts as follows: 

 1) Regulations of insurance companies 

 2) Regulations of insurance intermediaries and   

personnel such as agents, brokers, actuaries and assessors. 

 3) Protection of Public right 

 4) Enforcement of law and penalties. 

 5) Others 

 

3. The Drafted Private Information Act B.E….. 

 In response to an approval of the Cabinet on the drafted   

Private Information Act, B.E…. proposed by the members   

of the House of Representatives to be enforced in the   

future, the Legal and Compliance Committee, in realizing   

its importance and a direct effect on insurance business,   

has set up a working group to study the drafted legislation   

and convened a meeting to inform and prepare member   

companies of the implications of such law on May 26,   

2010 at the Swissotel Le Concorde, Bangkok. 

 

4. E-Law Library 

 E-law library has been established to provide a   

database that contains all insurance related laws and   

regulations such as the General Insurance Act, B.E.   

2535, amended by the General Insurance Act (No. 2),   

B.E. 2551, the Insurance Commission Act, B.E. 2535,   

amended in B.E. 2540, 2550 and 2551, the Road Accident   

Victims Act, B.E. 2550, subordinate laws, the Insurance   

Core Principles (ICP) and other insurance related laws,   

including the judgments of arbitrators. The objective is to   

provide legal information and regulations to members   

and the general public. The E-Law Library is opened for   

access since September 16, 2010. 

 

5. “Corporate Good Governance and Code of Good   

 Practice for Insurance Companies Manual” 

 A manual on “Corporate Good Governance and Code   

of Good Practice for Insurance Companies” in both English   

and  Thai versions is being prepared by the Thai Insurance   

Institute and is expected to be completed in January 2011.   

The manual will be distributed to member companies of   

the General Insurance Association. 

 A press conference to publicize this manual was   

held on December 14, 2010 at the Ballroom AB of the   

Swissotel Nai Lert Park, Bangkok. 

 

6. Trainings and Seminars 

 6.1 The Enterprise Risk Management Club organized   

an activity to announce the results of the seminar and to   

hear feedbacks and views of the member companies on   
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the information on enterprise risk management that the   

Committee had distributed to member companies in the   

period between November 2009 and March 2010, including   

a meeting to schedule activities to be implemented by   

the Club on April 27, 2010 at the Kong Tong Room, Ariston   

Hotel, Bangkok. 

 6.2 A Meeting of Legal and Compliance Coordinators 

  A meeting to clarify the details of the responsibilities   

to the legal and compliance coordinators who represent   

member companies was held on May 26, 2010 at the   

Salon A, the Swissotel Le Concorde, Bangkok. The event   

was also held to solicit views on legal and compliance   

aspects including activities and the progress of the   

following issues: 

  1) Preparing insurance companies to be ready   

for converting from private company to public company   

and to list in the stock market. 

  2) The organization of the 1st Qualified Legal   

and Compliance 

  3) The  significance of the Private Information   

Act, B.E…… 

 6.3 A Seminar on “Insurance Core Principles and   

  IAIS Framework for Prudential Regulation” 

  A seminar on “Insurance Core Principles and   

IAIS Framework for Prudential Regulation” was organized   

to explain the framework of laws and regulations used by   

the regulatory agency which are based on International   

Association of Insurance Supervisions (IAIS), Insurance   

Core Principles (ICP), the Enterprise Risk Management   

and sub-ordinate laws, issued under all insurance related   

laws. The goal is to inform staff of member companies of   

these laws and regulations so that they can be applied   

as part of their corporate policies that are in conform to   

the existing and future laws and regulations. The seminar   

was held on July 15, 2010 at the Ballroom of Sukhothai   

Hotel, Bangkok. 

 6.4 A Seminar on “Code of Conduct” 

  A seminar on “Code of Conduct” was organized   

on October 14, 2010 at the Ballroom of Sukhothai  Hotel,   

Bangkok to develop and to promote an awareness and   

ability of the staff of member companies, especially the   

human resource executives on business ethics. The goal   

is to encourage these executives to apply the knowledge   

they gained from the seminar into practice and to   

disseminate them to other staff in their companies. 

 6.5 A Seminar on “Corporate Good Governance and   

  Code of Good Conduct for Insurance Companies” 

  A seminar on “Corporate Good Governance   

and Code of Good Conduct for Insurance Companies”   

was organized on December 14, 2010 at the Ballroom   

AB, Swissotel Nai Lert Park, Bangkok to develop and to   

promote knowledge and  ability on corporate good   

governance and code of good conduct to senior executives   

of general insurance companies. The goal is to prepare   

these executives for the conversion of private company   

status to public company. 

 6.6 A Seminar To Prepare for Conversion of Private   

  Company To Public Company  

  The Legal and Compliance Committee and the   

Securities Exchange of Thailand have worked together  

to create understanding and to prepare insurance   

companies to convert their private status to public   

company. As a result, the Committee had organized  

the following 2 events as recommended by the SET. 

  (1) An exclusive dinner talk on “How Insurance   

Business Could Grow in Sustainable Manner” on   

September 14, 2010 in which the Secretary–General of   

the OIC, financial consultants, legal consultants and   

company executives were invited. The purpose of   

organizing the event was to promote investments in   

stock exchange, to promote corporate good governance   

and the conversion of private company status to public   

company. 

  (2) A series of seminar on “IPO Focus: Preparing   

for Growth in Stock Market” to prepare insurance companies   

and to create understanding and ready the insurance   

companies to list in the stock market were held as   

follows: 

  - A seminar on “Preparing Accounting   

System” was held on October 27, 2010 at the Meeting   

Room No. 1101, the Securities and Exchange Commission   

Building. 

  - A seminar on “Strategy Towards Stock   

Market” was held on October 28, 2010 at the Meeting   

Room No. 1101, the Securities and Exchange Commission   

Building. 

 6.7 A Seminar on “Qualified Compliance Course” 

  The Committee assigned the Thai Insurance   

Institute to organize a training course on “The 1st Qualified   

Compliance Course” for member companies’ executives  
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who are responsible to legal and compliance activities.   

The training course focus on important areas such as  

the roles of the Office of Insurance Commission in   

compliance, the introduction to GRC and its importance   

to insurance business in Thailand, corporate good   

governance, risk management concept, compliance to   

OIC regulations, laws on electronic transaction and   

computer and workshop. The executives who completed   

the training, held between July 19–21, 2010 at the   

Ballroom of Sukhothai Hotel, received certificates. 

 6.8 A Seminar on “Enterprise Risk Management” 

  The Enterprise Risk Management Club organized   

a workshop on “Strategic Enterprise Risk Management”   

between January 17–24, 2011 at the Salon A, Swissotel   

Le Concorde to promote awareness and skills on risk   

management among staff of member companies. 
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 R eport of the Association’s Activities  

1. Insurance for Society Project 

 The General Insurance Association, the Office of   

Insurance Commission (OIC) and general insurance   

industry implemented the Insurance for Society Project   

to commemorate the 55th birthday of HRH Princess 

Sirindhorn by organizing a charity bowling tournament   

on August 8, 2010 at the BLU-O RHYTHM & BOWL @   

Esplanade on Ratchdapisek road. The event generated   

a total of 550,000 Baht. The proceeds shall be donated   

as follows: 

 1) Charity fund for HRH Princess Sirindhorn 250,000   

Baht 

 2) Mahavajiralongkorn Foundation (Artificial leg/arm)   

150,000 Baht 

 3) Chulalongkorn Hospital Foundation (For Craniofacial   

Foundation) 150,000 Baht 

 

2. Relief for Flood Victims 

 The General Insurance Association donated an   

amount of 750,000 Baht on November 30, 2010 to the   

Rajaprachanukrau Foundation through Mr. Kwankaew   

Watcharothai, the Chairman of the Foundation. 

 

3. Claim Payments and Financial Assistance To the   

 Insured Affected by Political Unrest in May 2010. 

 The General Insurance Association had requested   

insurance companies to participate in a project to   

provide financial assistance to the insured who were   

affected by the political unrest during the month of   

May 2010 as deemed appropriate by those companies. 

 

4. The 36th ASEAN Insurance Council Meeting 

 Mr. Jiraphant Asvatanakul, President of the General   

Insurance Association and Mrs. Siriporn Surotjanakul,   

Assistant Manager for Technical Department, attended   

the 36th ASEAN Insurance Council Meeting at Makati   

Shangri–La, Manila, Philippines between November   

24–26, 2010. 

5. The 25th East Asian Insurance Congress 

 The General Insurance Association assigned the   

following delegates to attend the 25th East Asian Insurance   

Congress (EAIC), held between October 18–22, 2010 in   

Bali, Indonesia. 

 1. Mr. Jiraphant Asvatanakul, President as Chief   

  Delegate 

 2. Mr. Tinawat Supapholsiri as  the Panelist 

 3. Mr. Nopadol Santipakorn, Chairman of Motor   

  Insurance Committee as the Panelist. 

 

6. Risk-Based Capital: RBC 

 In 2010, the Office of Insurance Commission (OIC)   

instructed insurance companies to carry out the 1st RBC   

Parallel Test Run, based on the business information   

as of December 31, 2009 and to submit the results of the   

test-run to the OIC within July 31, 2010. After that, the   

RBC Steering Committee had organized the meeting   

No.1/2553 on October 28, 2010 to discuss the plan to   

help insurance companies prepare their personnel,   

information system, working procedures and capital   

fund for the implementation of RBC. 

 6.1 Results of the Parallel Test Run 

  (1) A number of 66 general insurance companies   

out of the total 70 companies joined the 1st RBC Parallel  

Test Run and all have submitted the results to the   

Office of Insurance Commission. The number of companies   

with Capital Adequacy Ratio (CAR) exceeding 100% is   

63. 

  (2) Total Capital Requires in general insurance   

business are as follows: 

   - Insurance risk is 40% with auto insurance   

as a major risk and accounted for 56% of total insurance   

risk. 

   - Market risk was 26% with the risk involving   

with bond price change as major risk that accounted for   

66% of market risk. 

   - Concentration risk was 20% with bond   
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concentration risk as major risk that accounted for 79%   

of concentration risk. 

   - Credit risk was 14% with reinsurance risk   

as major risk, accounted for 37% of credit risk. 

 

 6.2  Implementation of RBC  

  According the General Insurance Act B.E. 2535,   

amended in 2551, general insurance company is   

required to maintain a capital ratio that is in proportional   

to the assets, liabilities and obligations or at the prescribed   

level and the Office of Insurance Commission must issue   

all related regulations within 3 year or within January   

2011. The OIC had announced that it will start the   

implementation of RBC on September 1, 2011 after   

insurance companies completed their 2nd parallel test   

run and submit the reports within July 1, 2011. however,   

it is now clear that the OIC will implement the measure   

on a gradual basis in order to allow more time for the   

industry to adjust to the new regulation. The OIC plans to   

require the insurance company to have solvency CAR at   

125% in 2011 and 140% in 2013, henceforth. 

7. General Insurance Agency License Examination 

 At a meeting to discuss the National Insurance   

Strategic Plan organized on March 12, 2003, the OIC   

has agreed to assign the General Insurance Association   

to provide pre-recruitment examination for the applicants   

of general insurance agency license on behalf of the   

OIC. 

 During a period between January 1, 2010 to December   

31, 2010, a total number of 8,503 persons applied for the   

exams provided by the General Insurance Association   

nationwide. Of this total number, 79.4% actually sat for   

the exams and 42.6% of them passed the exams while   

20.6% did not show up for the tests. 

 

Table: Statistics of Agency License Examination in Central Region and in the Provinces in 2010.  

Description 

Statistics of Agency License Examination Nationwide During 

January 1, 2010 to December 31, 2010 

Central Provincial Areas Total 

No. of Exams 70 247 317 

No. of Applicants 3,615 4,888 8,503 

Type A Applicants 2,963 3,010 5,973 

Type B Applicants 647 1,598 2,245 

Type C Applicants 5 280 285 

No. of Testers 2,890 3,865 6,755 

No. of Applicants Did Not Show Up 725 1,023 1,748 

No. of Passed Applicants 1,650 1,970 3,620 

Note: Type A  Applicants are general insurance agents. 

 Type B  Applicants are PA and Health Insurance Agents. 

 Type C  Applicants are agents under the Victims of Auto Accident Victim Protection Act. 
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8. Activities Implemented by the Office of Arbitration 

 The Office of Arbitration has been in operation for 16   

years. The number of dispute cases it handled in 2010   

was 8,058, a decrease of 656 cases or 8% increase,   

compared with the previous year. The total amount of   

claim in these dispute cased in 2010 was 215 million   

Baht. The highest amount in a single case was 4.7   

million Baht. The Office completed handling a total of   

7,927 dispute cases which 1,478 cases or 18% reached   

final decisions while 5,852 cases or 73% were compromised   

by the Office of the Secretary-General of the Arbitrator,   

589 cases, or 7% withdrawn while 8 cased were disposed   

of. The total financial value of all cases handled in 2010   

was about 75 million Baht and as of the end of December   

2010, 8,703 cases  are cased in which Samphan Insurance   

Co., Ltd. and Panichkarn Insurance Co., Ltd. are the   

dispute parties and 4,069 cases pending, 4,094 cases   

are awaited to be settled and contested and 592 cases   

are being reviewed by the arbitrators. 

 

9. The Insurance Premium Rating Bureau (IPRB)   

 Operating Performance 2010 

 Due to regulatory changes, especially the Risk-Based   

Capital (RBC) regime which will be enforced in 2011, the   

general insurance industry went through a series of   

preparations and adaptations in 2010. In the last 2 years,   

The Insurance Premium Rating Bureau (IPRB) played an   

important role in providing technical support during   

the implementation of RBC to ensure that the capital   

requirement appropriately reflects the risk profile of the  

business. Moreover, in the last year, IPRB advised GIA   

members and helped them prepare their personnel for   

the compliance of RBC framework. In addition, IPRB   

initiated and participated in many projects and activities   

that help support the General Insurance Industry as well   

as the regulator. In the last year IPRB accomplished the   

following tasks: 

 Ratemaking Projects 

 1. Studied and provided reference loss costs for   

  voluntary motor insurance ratemaking 

 2. Actively participated in the voluntary motor working   

  group to update the tariff 

 3. Studied and proposed appropriate Rainfall Index   

  Insurance product for major rice in 24 provinces.   

  The proposed product is now in consideration by  

  the government.  

 4. Studied the reference loss cost for health insurance   

  products. The task is expected to be completed   

  in 2011. 

 Information Services 

 IPRB is now developing and improving its management   

information system services for motor insurance, fire and   

IAR insurance businesses. The service will be available   

through www.iprbthai.org and is expected to be launched   

in 2011. 

 Actuarial Services 

 With a qualified actuary, IPRB can provide GIA’s   

members with a range of actuarial services which   

include but are not limited to insurance liabilities   

valuation and ratemaking consultation. Such services are   

now in high demand as evidenced by the large number   

of members who used IPRB’s actuarial services in 2010. 

 Human Resources Development Services 

 1. Organized an information briefing on RBC for   

  directors and executives of GIA’s members 

 2. Organized workshops on insurance liabilities   

  valuation and RBC to operation staffs in the   

  industry   

 3. Published IPRB newsletters on a quarterly basis   

  to promote the education of actuarial science in   

  Thailand and to summarize major activities in the   

  industry 

 Other Activities 

 1. Provided a speaker to a workshop titled “Essential   

  Knowledge for Non-life Insurers’ Auditors” for   

  The Revenue Department’s staffs during January   

  25–29, 2010. The event was organized by   

  Thailand Insurance Institute (TIINS) 

 2. Co-hosted with The Society of Actuaries of   

  Thailand (SOAT) in organizing “Non-life Insurance   

  Forum 2010: After the Storm” on 12 November   

  2010. The forum was successful in facilitating  

  the exchange of views, networking, and opening  

  discussion on issues of common interest, especially   

  the issues concerning RBC  

 

10. Activities Implemented by the Insurance Member   

 Club 

 The Insurance Member Club organized sports and   

recreational events to promote good health and unity   
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among its members as follows: 

 10.1 Insurance Bowling Tournament 

  Organized the 4th Insurance Bowling Tournament   

on Sunday, April 24, 2010 at the Strike Bowl, at the Mall   

Ngarm Wong Wan. 156 bowlers joined the activity. 

 10.2 Insurance Futsal Tournament 

  Organized the 1st Male and Female Insurance   

Futsal Tournament for the Trophy of HRH Princess   

Somsowali between June 5–6 and 12–13, and 19–20,   

2010 at the Chandana Ying Yong Stadium (Inside   

National Stadium in Pathumwan), Bangkok. There were   

38 male team, totaling 456 players and 5 female team,   

totaling 60 players. Total participants was 516. 

 10.3 Insurance Ballroom Dance 

  The 3rd ballroom dance for health training   

classes were held twice a week, on Monday and   

Wednesday between 18.00 to 20.00 hours at the Auditorium   

(2nd Fl.) of the General Insurance Association in Soi   

Ruamrudee, Wireless Road for 20 days, starting from   

July 5, 2010.  There were 45 participants. 

 10.4  The 7 Men Soccer Tournament 

  The 1st 7 men male, female and senior soccer   

tournament to win the trophy of HRH Princess Somsowali   

were held on August 7–8 and 21–22, 2010 at the   

Dhebhasdin Stadium (Inside the National Stadium).   

A total of 39 male teams with 468 players, 4 female  

teams with 48 players and 11 senior player teams with  

132 players joined the tournament. Total number of   

players was 648. 

 10.5 Insurance Basketball Tournament 

  The 4th Male and Female Basketball Tournament   

were held between October 1–17, 2010 at Kasetsat   

University, Bangkhen, Bangkok. There were 12 male   

team, totaling 144 players and 9 female team, totaling   

108 players. Total participants was 252. 

 10.6  Insurance Badminton Tournament 

  The 3rd Badminton Tournament featuring double   

male, double female, mixed doubles and senior male  

(50 up) teams were held on January 29, 2011 at the   

Kasetsat University Sport Field. There were 25 male   

double teams, 16 female double, 18 mixed doubles and   

5 senior, totaling 128 players joined the tournament. 

 10.7  CSR Activity 

  A CSR activity was organized between February   

19–20, 2011 in Ayudhaya province.   
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 F inancial Statement and Auditor’s Report 

To  Board of Directors and the Member Companies of  

 The General Insurance Association 

 
 I have audited the balance sheets as at 31 December 2010 and 2009, and the statements of income and  

expenditure and accumulated capital budget of the year that ended on the same date of each of the stated years  

of the General Insurance Association. The Association’s management is responsible for the correctness and  

completeness of information in these financial statements. My responsibility is to express an opinion on these  

financial statements based on my audits. 

 

 I conducted my audits in accordance with generally accepted auditing standards. Those standards require  

that I plan and perform an audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of   

material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and   

disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and   

significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.  

I believe that my audits provide a reasonable basis for my opinion. 

 

 In my opinion, the financial statements referred to above present financial status as of 31 December 2010 and   

2009 of the General Insurance Association correctly in accordance with generally accepted accounting principles. 

 

 

              
(Vichai Jaturanoonda)                                             

Certified Public Accountant 

Registration No. 1431  

 

AST Master Co., Ltd. 

February 8, 2011 

Report of External Auditor 
(Translation Only) 
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 Baht 

 Assets Notes 2010 2009 

Current Assets

Cash and Cash Equivalent 4  17,181,364.47    96,266,708.93 

 Temporary Investment Fund  25,000,000.00 10,000,000.00 

 Accrued Revenue from Membership Fees-Net 5 36,293,758.00  38,524,925.00  

 Cash Advance  610,458.00  743,909.58  

 Stationary Inventory   131,539.25  20,730.90  

  Total Current Assets   79,217,119.72  145,556,274.41 

Non-Current Assets      

Fixed Deposit Account with Guaranty Obligation 6 175,314.45  173,226.18   

 Furniture, Fixture and Office Equipment–Net   3,233,697.44 903,276.92  

 Security Deposit   99,345.00  201,010.00   

  Total Non–Current Assets   3,508,356.89 1,277,513.10  

Total Assets  82,725,476.61  146,833,787.51  

 Note to financial statement is a part of the financial statement    

  

 

 

(Jiraphant Asvatanakul) 

President 

The General Insurance Association 

Balance Sheet 
As at December 31, 2010 and 2009 
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The General Insurance Association 

Balance Sheet 
As at December 31, 2010 and 2009 

 Baht 

 Accumulated Liabilities and Capital Notes 2010 2009 

Current Liabilities  

 Accrued Expenses   2,949,989.12   2,225,817.37  

 Membership Fee Deposit  5,931,620.54  72,320,147.97  

 Reserve for Expenses 7  

  Seven Committees  33,921,579.50   31,169,070.49  

   Central Administrative Expenses   15,065,375.58   21,027,139.42  

 Total Reserve for Expenses   48,986,955.08  52,196,209.91  

  Total Current Liabilities   57,868,564.74  126,742,175.25 

Non-Current Liabilities 

 Staff Pension Fund Reserve  580,316.00   580,316.00  

  Total Non-Current Liabilities   580,316.00   580,316.00  

Total Liabilities   58,448,880.74  127,322,491.25 

Accumulated Capital      

 Funds Received from previous insurance Association   331,818.43   331,818.43   

 General Reserve   1,221,670.91   1,062,887.68  

 Accumulated Fund 8  12,242,118.04  13,382,097.24   

 Working Found 9  1,000,000.00  1,000,000.00  

 Excess of Income Over Expenditures   9,480,988.49  3,734,492.91  

  Total Accumulated Capital   24,276,595.87  19,511,296.26  

Total Liabilities and Accumulated Capital   82,725,476.61 146,833,787.51  

 

Note to financial statement is a part of this financial statement  

 

 

 

(Jiraphant Asvatanakul) 

President 
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The General Insurance Association 

Statement of Profit and Loss 
For the Year Ended on December 31, 2010 and 2009 

 Baht 

   2010 2009 

Income  

 Membership Fee Under Section 9.1   - 100,000.000 

 Membership Fee Under Section 9.2  1,945,000.00   1,975,000.00  

 Membership Fee Under Section 9.3   73,410,013.00   74,004,818.00   

 Membership Fee Under Section 9.4 

  -  Property Insurance   2,757,677.00  1,664,043.00   

  -  Marine Insurance and Logistics   1,384,626.00  218,982.00  

  -  Motor Insurance   23,334,108.00   24,942,541.00  

  -  Miscellaneous, Accident and Health Insurance   2,331,253.00  1,871,359.00 

 Income from Committees   476,349.55   676,508.23 

 Income from Arbitration office  6,790,215.19  6,962,298.91  

 Income from The Insurance Premium Rating Bureau  2,499,842.09  645,000.00   

 Interest Receivables  437,317.95   651,306.84 

 Other Income   206,856.40   375,816.46   

  Total Income  115,573,258.18   114,087,673.44 

Expenditure 

 Expenses of the Development and Public Relations Committee   13,333,699.70  29,527,445.88 

 Expenses of the Accounting, Finance and Investment Committee  1,228,314.01  119,134.50 

 Expenses of the Legal and  Compliance committee   2,571,513.75  1,331,533.36 

 Expenses of the Property Insurance Committee  2,175,537.27  2,553,627.64  

 Expenses of the Marine Insurance and Logistics Committee   1,422,308.02   1,094,205.68  

 Expenses of the Motor Insurance Committee   21,369,637.80   26,648,095.94  

 Expenses of the Miscellaneous, Accident and Health Insurance Committee 1,752,692.39 1,991,472.47 

 Expenses of the Insurance Premium Rating Bureau   30,249,783.73 26,385,740.70 

 Expenses of the Arbitration Office   8,556,163.24  8,808,705.64  

 Administrative Expenses  26,812,062.03   23,327,573.62  

 Doubful Debts   3,044,091.06   30,000.00   

 Other Expenses   520,214.43   795,695.18  

  Total Expenditure   113,036,017.43   122,613,230.61  

Excess of Income Over Expenditure Before Reserve for Administrative 2,537,240.75  (8,525,557.17)  

        Expenses and Committees  

Add Reserves for Administrative Expenses and Committee   3,209,254.83  8,741,272.34 

Excess Income Over Expenditure  5,746,495.58 215,715.17 

Note: This note to the financial statement is part of this financial statement 

 
 

(Jiraphant Asvatanakul) 

President 
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Baht 

Funds recived
From Pervious

Insurance
Accumulated

Excess of 
Income

Over expenditure

General
Reserve

Accumulated
Fund

Working
Fund

22nd EAIC
Fund

Total

Balance as at January 1, 2009 331,818.43  837,384.90  11,207,905.58  1,000,000.00  6,000,000.00  3,518,777.74  22,895,931.65  

Add  Yearly Increase (Decrease) - 225,502.78  2,174,146.66  - (6,000,000.00)  - (3,600,350.56) 

 Income Higher than Yearly Expense - - - - - 215,715.17  215,715.17  

Balance as at December 31, 2009 331,818.43  1,062,887.68  13,382,097.24  1,000,000.00   - 3,734,492.91  19,511,296.26 

Balance as at January 1, 2010 331,818.43  1,062,887.68  13,382,097.24  1,000,000.00  -  3,734,492.91  19,511,296.26 

Add Yearly Increase (Decrease) - 158,783.23  (1,139,979.20 ) - -  - (981,195.97) 

 Income Higher than Yearly Expense - - - - - 5,746,495.58  5,746,495.58 

Balance as at December 31, 2010 331,818.43  1,221,670.91  12,242,118.04  1,000,000.00  - 9,480,988.49  24,276,595.87  

Note to the financial statement is part of this financial statement  

 

 

(Jiraphant Asvatanakul) 

President 

The General Insurance Association 

Accumulated Capital Statement 
As at December 31, 2010 and 2009 
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1. General Information 

 The General Insurance Association’s objectives are to promote general insurance business, to coordinate with   

the Office of Insurance Commission, the Ministry of Finance, to support the operation of the insurance institute, to   

conduct public relations activities to promote the business and to create public awareness and fairness for all and to   

serve as a non-profit organization. 
 

 GIA was established and located at the registered address at 223 Soi Ruamruedee, Wireless Road, Lumpini,   

Pathumwan, Bangkok. 
 

 GIA has 68 general insurance companies as members  

 

2. Basis of Financial Statements Preparation 

 This financial statement is prepared in compliance with the generally accepted accounting principles under the   

Accounting Act, B.E. 2543 (2001) and accounting standards, prescribed in the Accounting Profession Act, B.E. 2547   

(2004), except certain accounting standards whose enforcement are exempted on businesses which are not public   

companies. 

 

3. Summary of Significant Accounting Policies: 

 Cash and Deposit at Financial Institutions: 

 Cash and deposit at financial institutions means cash and bank deposits whose period of payback is not longer   

than 3 months after the acquired date and without a limit on withdrawal. 

 Deposit at financial institutions with limitation on use is shown separately in “Deposit with Guaranteeing   

Obligations” under other non-current assets in the balance sheet. 
 

 Revenue and Expense Recognition: 

 Revenue and expense are recognized on accrual basis, except the interest which is recognized on a cash   

basis. 
 

 Depreciation 

 GIA calculated depreciation value of fixed assets by straight-line method according to useful lives of the assets 

approximated at 5 to 10 years. 

 

4.  Cash and Deposits at Financial Institutions: 

 Baht 
 2010 2009 

Cash 31,972.50 39,685.00 

Current Account 2,613,384.44 1,872,142.29 

Saving Account  3,536,007.53 73,354,881.64 

3 months fixed Deposit at bank 11,000,000.00 21,000,000.00 

Total 17,181,364.47 96,266,708.93 

                                                                                                                                                                         

The General Insurance Association 

Note to Financial Statement 
(Translation Only) 

As at December 31, 2010 and 2009 
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5. Accrued Revenue from Membership Fee-Net  

 Baht 
 2010 2009 

Accrued Membership Fee  46,973,760.06 46,130,836.00 

Less  Allowance for doubtful accounts (10,680,002.06) (7,605,911.00) 

Net 36,293,758.00 38,524,925.00 

 

6. Fixed Deposit with Guarantying Obligations  

 As of December 31, 2010 and 2009, the total amounts of fixed deposit were 175,314.45 Baht and 173,226.18   

Baht respectively were used as collateral of letter of guarantees issued by the banks.  

 

7. Reserve for Administrative and 7 Committees’ Expenses 

 Baht 
 2010 2009 

Reserve for Committee   

 -  Development and Public Relations 8,382,571.90 8,660,704.13 

 -  Account, Finance & Investment Insurance 2,793,974.99 3,880,865.50 

 -  Legal and Compliance Insurance  2,727,098.45 1,669,466.64 

 - Property Insurance 3,053,881.62 2,412,338.19 

 - Marine Insurance and Logistics 774,171.72 798,396.68 

 - Motor Insurance 13,772,076.02 11,909,736.59 

 - Miscellaneous, Accident & Health Insurance 2,417,804.80 1,837,562.76 

 Total   33,921,579.50 31,169,070.49 

Reserve for Administrative Expenses  15,065,375.58 21,027,139.42 

 Total   48,986,955.08 52,196,209.91 

 

 The Executive Board, at the meeting No. 24/2550-2552 on March 4, 2009, resolved to reorganize GIA structure   

by adding 1 new sub-committee to the existing 6 sub-committee and changed the status of the Insurance   

Sub-Committee to the Insurance Committee and merged the Insurance Promotion Sub-Committee and the Public   

Relations Sub-Committee and renamed as, the Development and Public Relations Committee. 
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8. Accumulated Fund 

 Baht 
 2010 2009 

Balance as at beginning of the year. 13,382,097.24 11,207,950.58 

2% of the Association budget were reserved in the Accumulated Fund 2,346,960.00 2,218,517.00 

- For 2010 in pursuance to the resolution of the Annual General 

Meeting on March 29, 2010 

  

-  For 2009 in pursuance to the resolution of the Extra Ordinary 

Meeting on June 24, 2009  

  

2% Corporate Tax of Income on Reserve (46,939.20) (44,370.34) 

-  Accumulated Fund in budget years 2010–2009    

- Accumulated Fund in budget years 2009–2010   

Compensation Paid to Executive Director   

- In pursuance to Executive Board Resolution on November 5, 2010 (3,440,000.00) - 

 12,242,118.04 13,382,097.24 
 

9.  Working Fund 

 Working fund is set up according to the resolution of the Board to be used for purchasing consumable material,   

hiring or servicing, etc. The amount of fund that has been spent will be recompensed to full amount of 1,000,000.00   

Baht  

 

10. Financial Instruments: 

 Financial instrument means any contract that causes the value of financial asset of one organization and   

financial liabilities or equities of another organization to be increased at the same time. 
 

 Interest Rate Risk 

 Interest rate risk is caused by the volatility of future interest rate in the market that will affect the performance and   

cash flow of GIA. Our association has interest rate risk because of the fixed deposit account at the banks in Thailand.  

 The significant financial assets of GIA as of December 31, 2010 and 2009 and the average interest rate for each   

of the year that ended on the same date can be summarized as follows:  
 

 Balance 
(Baht) 

Average Interest Rate 
(%) 

As at December 31, 2010   

Significant Financial Assets       

Deposit at banks  42,324,706.42 0.75 - 2.00 

As at December 31, 2009   

Significant Financial Assets      

Deposits at banks 106,400,250.11 0.75 - 4.00 

 
11.  Approval of Financial Statements 

 This financial statement was approved and allowed to be published by the General Insurance Association’s   

Board of Directors on February 8, 2011.  
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ายชื่อบริษัทสมาชิก
 (ListofMemberCompanies)

ร
1.	 บริษัท	กมลประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 1.	 Kamol	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 361	ถนนบอนด์สตรีท	ต.บางพูด	อ.ปากเกร็ด		 	 361	Bond	Street	Road,	Bangpoot,	Pakkred,		 	 	
	 จ.นนทบุรี	11120	 	 Nonthaburi	11120	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2502-2888,	0-2502-2999	 	 Tel.	 :	 0-2502-2888,	0-2502-2999	
	 โทรสาร	 :	 0-2502-2955	 	 Fax.	 :	 0-2502-2955	
2.	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 2.	 Bangkok	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคารกรุงเทพประกันภัย	 	 Bangkok	Insurance	Building,	 	 	
	 25	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	 	 25	Sathontai	Road,	Thungmahamek,	Sathorn,		 	 	
	 กรุงเทพฯ	10120	 	 Bangkok	10120	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2285-8888	 	 Tel.	 :	 0-2285-8888	
	 โทรสาร	 :	 0-2610-2100	 	 Fax.	 :	 0-2610-2100	
3.	 บริษัท	กรุงไทยพานิชประกันภัย	จำกัด	 3.	 Krungthai	Panich	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคาร	208	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี		เขตปทุมวัน		 	 208	Bldg.,	Wireless	Road,	Lumpini,		 	 	
	 กรุงเทพฯ	10330	 	 Pathumwan,	Bangkok	10330	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2302-0111,	0-2651-5500	 	 Tel.	 :	 0-2302-0111,	0-2651-5500	
	 โทรสาร	 :	 0-2651-5511	 	 Fax.	 :	 0-2651-5511	
4.	 บริษัท	กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	จำกัด	 4.		 Road	Accident	Victims	Protection	Co.,	Ltd.	 	 	
	 44/1	อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล	ชั้น	11	ถนนรัชดาภิเษก		 	 44/1	Rungrojthanakul		Building	11th	Floor.		 	 	
	 เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	 	 Ratchadapisake	Road,	Huay-Khwang,	Bangkok	10310	
	 โทร.	 :	 0-2100-9191	 	 Tel.	 :	 0-2100-9191	
	 โทรสาร	 :	 0-2643-0293-4	 	 Fax.	 :	 0-2643-0293-4	
5.	 บริษัท	คิวบีอี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำกัด	 5.		 QBE	Insurance	(Thailand)	Co.,	Ltd.	   
	 ชั้น	15		อาคารอื้อจือเหลียง		 	 968	U	Chu	Ling	Building,	15th	Floor,	 	 	
	 เลขที่	968	ถนนพระราม	4	แขวงสีลม	 	 Rama	IV	Road,	Silom		 	 	
	 เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	 	 Bangrak,		Bangkok	10500	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2238-0999	 	 Tel.	 :	 0-2238-0999	
	 โทรสาร	 :	 0-2238-0836	 	 Fax.	 :	 0-2238-0836	
6.	 บริษัท	คูเนีย	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำกัด	 6.	 Kurnia	Insurance	(Thailand)	Co.,	Ltd.	 	 	
	 849	อาคารวรวัฒน์	ชั้น	9–10	ถนนสีลม	 	 849	Vorawat	Building,	9-10th	Floor,	 	 	
	 แขวงสีลม	เขตบางรัก	 	 Silom	Soad,	Silom,	Bangrak,	 	 	
	 กรุงเทพฯ	10500	 	 Bangkok	10500	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2635-1555	 	 Tel.	 :	 0-2635-1555	
	 โทรสาร	 :	 0-2635-1298-9	 	 Fax.	 :	 0-2635-1298-9	
7.	 บริษัท	จรัญประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 7.	 Charan	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 408/1	ถนนรัชดาภิเษก	สามเสนนอก		เขตห้วยขวาง		 	 408/1	Ratchadaphisek	Road,	Samsennok,	Huay	Kwang,									
	 กรุงเทพฯ	10310	 	 Bangkok	10310	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2276-1024	 	 Tel.	 :	 0-2276-1024	
	 โทรสาร	 :	 0-2275-4919	 	 Fax.	 :	 0-2275-4919	
8.	 บริษัท	เจนเนอราลี่	ประกันภัย	(ไทยแลนด์)	จำกัด	 8.	 Generali	Insurance	(Thailand)	Co.,	Ltd.	
 ชั้น	16	ยูนิต		1601-1602		 	 16th	Floor,	Unit	1601-1602,		 	 	
	 อาคารซีอาร์ซี	ทาวเวอร์	ออลซีซั่น	เพลส	 	 CRC	Tower,	All	Seasons	Place,	87/2	Wireless	Road,				
	 87/2	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	 	 Lumpini,	Pathumwan,	Bangkok	10330	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2685-3828	 	 Tel.	 :	 0-2685-3828	
	 โทรสาร	 :	 0-2685-3830	 	 Fax.	 :	 0-2685-3830	
9.	 บริษัท	เจ้าพระยาประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 9.	 Chao	Phaya	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 3675	อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์		 	 3675	Krugthai	Tractor	Bldg.,	Rama	IV	Rd,	Prakhanong,			
	 ถนนพระราม	4	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	 	 Klongteoy,	Bangkok	10110	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2648-6666	 	 Tel.	 :	 0-2648-6666	
	 โทรสาร	 :	 0-2665-6734	 	 Fax.	 :	 0-2665-6734	
10.	 บริษัท	ชับบ์ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำกัด	 10.	 Chubb	Insurance	Co.,	(Thailand)	Ltd.	 	 	
	 อาคารธนิยะพลาซ่า	บิสซิเนส	คอมเพล็กซ์	ชั้น	27	 	 Thaniya	Plaza	Business	Complex,	27th	Floor,	 	 	
	 52	ถนนสีลม	กรุงเทพฯ	10500	 	 52	Silom	Road,	Bangkok	10500	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2231-2640	 	 Tel.	 :	 0-2231-2640	
	 โทรสาร	 :	 0-2231-2654	 	 Fax.	 :	 0-2231-2654	
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11.	 บริษัท	ชาร์ทิส	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำกัด	 11.	 Chartis	Insurance	(Thailand)	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคารสยามทาวเวอร์	(สยามดิสคัฟเวอรี่	เซ็นเตอร์)	 	 21st-23rd	Floor,	Siam	Tower,	989	Rama	1	Road,	 	 	
	 ชั้นที่	21-23	เลขที่	989	ถนนพระราม	1	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	 	 Patumwan,	Bangkok	10330	 	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2649-1000	 	 Tel.	 :	 0-2649-1000	
	 โทรสาร	 :	 0-2658-0640	 	 Fax.	 :	 0-2658-0640	
12.	 บริษัท	ไชน่าอินชัวรันส์	(ไทย)	จำกัด	 12.	 China	Insurance	Co.,	(Siam)	Ltd.	 	 	
	 อาคาร	พี.เอส	ทาวเวอร์	ชั้นที่	20	 	 PS	Tower	20th	Floor		 	
	 36/68-69	ถนนอโศก	(สุขุมวิท	21)	เขตคลองเตย		 	 36/68-69	Asoke	Road	(Sukhumvit	21)		 	 	
	 กรุงเทพฯ	10110	 	 Bangkok	10110	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2259-3718-9,	0-2261-3680-9	 	 Tel.	 :	 0-2259-3718-9,	0-2261-3680-9	
	 โทรสาร	 :	 0-2259-1402	 	 Fax.	 :	 0-2259-1402	
13.	 บริษัท	ซิกน่า	ประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 13.	 Cigna	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคารคิวเฮ้าส์	เพลินจิต	ชั้น	7			 	 7th	Floor,	Q.House	Ploenjit	Building	598	Ploenjit	Road,				
	 598	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	 	 Lumpini,	Pathumwan,	Bangkok	10330	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2651-5995	 	 Tel.	 :	 0-2651-5995	
	 โทรสาร	 :	 0-2650-9600,	0-2650-9720	 	 Fax.	 :	 0-2650-9600,	0-2650-9720	
14.	 บริษัท	โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย	จำกัด	 14.	 Tokio	Marine	Sri	Muang	Insurance	Co.,	Ltd.	   
	 195	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์	ชั้น	40	 	 Empire	Tower	40th	Floor,	 	 	
	 	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	 	 195	South	Sathorn	Rd,	Yannawa,	Sathorn,	Bangkok	10120				
	 โทร.	 :	 0-2686-8888	 	 Tel.	 :	 0-2686-8888	
	 โทรสาร	 :	 0-2686-8601-2	 	 Fax.	 :	 0-2686-8601-2	
15.	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 15.	 The	Dhipaya	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 63/2	ถนนพระรามที่	9	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	 	 63/2	Rama	9	Road,	Huay	Kwang,	Huay	Kwang,		 	 	
	 กรุงเทพฯ	10320	 	 Bangkok	10320	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2248-0059	 	 Tel.	 :	 0-2248-0059	
	 โทรสาร	 :	 0-2248-7873	 	 Fax.	 :	 0-2248-7873	
16.	 บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 16.	 The	Deves	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 97	และ	99	อาคารเทเวศประกันภัย	ถนนราชดำเนินกลาง		 	 97,	99	Deves	Insurance	Building,	Ratchadamnoen	Klang					
	 แขวงบวรนิเวศ	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	 	 Road,	Borwornnives,	Phranakorn,	Bangkok	10200	 	 	
	 โทร.		 :	 0-2280-0985-96	 	 Tel.	 :	 0-2280-0985-96	
	 โทรสาร	 :	 0-2280-0399,	0-2281-2445	 	 Fax.	 :	 0-2280-0399,	0-2281-2445	
17.	 บริษัท	ไทยประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 17.	 The	Thai	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 34/3	ซอยหลังสวน	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน		 	 34/3	Soi	Lungsuan	Lumpini,	Pathumwan	District,		 	 	
	 กรุงเทพฯ	10330	 	 Bangkok	10330	 	 	
	 โทร.		 :	 0-2613-0100	 	 Tel.	 :	 0-2613-0100	
	 โทรสาร	 :	 0-2652-2873	 	 Fax.	 :	 0-2652-2873	
18.	 บริษัท	ไทยประกันสุขภาพ	จำกัด	 18.	 Thai	Health	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 121/89	อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์	ชั้น	31	 	 121/89	R.S.Tower	Building,	31st	Floor,	 	 	
	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง		 	 Ratchadaphisek	Road,	Dindaeng,	Dindaeng,		
	 กรุงเทพฯ	10400	 	 Bangkok	10400	 	
	 โทร.	 :	 0-2642-3100	 	 Tel.	 :	 0-2642-3100	
	 โทรสาร	 :	 0-2642-3130	 	 Fax.	 :	 0-2642-3130	
19.	 บริษัท	ไทยพัฒนาประกันภัย	จำกัด	 19.	 The	Thai	United	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 34	ซอยสุขุมวิท	4	(นานาใต้)	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตย	 	 34	Soi	Sukhumvit	4	(Nana-Tai),	Sukhumvit	Road,	 	 	
	 เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	 	 Klongtoey,	Klongtoey,	Bangkok	10110	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2253-4141,	0-2253-4343,	0-2253-4646	 	 Tel.	 :	 0-2253-4141,	0-2253-4343,	0-2253-4646	
	 โทรสาร	 :	 0-2253-0550	 	 Fax.	 :	 0-2253-0550	
20.	 บริษัท	ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 20.	 The	Siam	Commercial	Samaggi	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	    
	 ชั้น	12	อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย	โครงการนอร์ธปาร์ค	 	 12th	Floor,	Siam	Commercial	Samaggi	Insurance	Tower,			
	 2/4	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตดอนเมือง		 	 Northpark	Project,	2/4	Vibhavadirangsit	Road,	Donmuang,								
	 กรุงเทพฯ	10210	 	 Bangkok	10210	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2555-9100	 	 Tel.	 :	 0-2555-9100	
	 โทรสาร.	 :	 0-2955-0150-1	 	 Fax.	 :	 0-2955-0150-1	
21.	 บริษัท	ไทยไพบูลย์ประกันภัย	จำกัด	 21.	 Thai	Paiboon	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคารไทยประกันชีวิต	ชั้น	15-17	 	 Thai	Life	Insurance	Building,	15th-17th	Floor,	 	 	
	 123	ถนนรัชดาภิเษก	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	 	 123	Ratchadaphisek	Road,	Huay	Kwang,	Bangkok	10310				
	 โทร.	 :	 0-2246-9635-54	 	 Tel.	 :	 0-2246-9635-54	
	 โทรสาร	 :	 0-2246-9660-1	 	 Fax.	 :	 0-2246-9660-1	
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22.	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำกัด	(มหาชน)	 22.	 Thai	Reinsurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 223/1	ซอยร่วมฤดี	ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	 	 223/1	Soi	Ruamrudee,	Wireless	Road,	Lumpini,		
	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330		 	 Pathumwan,	Bangkok	10330	
	 โทร.	 :	 0-2256-6822	 	 Tel.	 :	 0-2256-6822	
	 โทรสาร	 :	 0-2256-6565,	0-2256-6832	 	 Fax.	 :	 0-2256-6565,	0-2256-6832	
23.	 บริษัท	ไทยศรีประกันภัย	จำกัด		 23.	 Thaisri	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคารไทยศรีประกันภัย	126/2	ถนนกรุงธนบุรี	 	 Thaisri		Building,	126/2	Krungthonguri	Road,	 	 	
	 แขวงบางลำภูล่าง	เขตคลองสาน	กรุงเทพฯ	10600	 	 Klongsarn,	Bangkok	10600	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2878-7111,	0-2860-8001	 	 Tel.	 :	 0-2878-7111,	0-2860-8001	
	 โทรสาร	 :	 0-2439-4840	 	 Fax.	 :	 0-2439-4840	
24.	 บริษัท	ไทยเศรษฐกิจประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 24.	 The	Thai	Setakij	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	   
	 160	ถนนสาทรเหนือ	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	 	 160	North	Sathorn	Road,	Bangrak,	Bangkok	10500	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2630-9055,	0-2630-9111	 	 Tel.	 :	 0-2630-9055,	0-2630-9111	
	 โทรสาร	 :	 0-2237-4621,	0-2237-4624	 	 Fax.	 :	 0-2237-4621,	0-2237-4624	
25.	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จำกัด	 25.	 Thanachart	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคารกลาสเฮ้าส์	ชั้น	10		 	 Glas	House	Bldg.,	10th	Floor	 	 	
	 เลขที่	1	ถนนสุขุมวิท	25		แขวงคลองเตยเหนือ	 	 1	Sukhumvit	25,	Klongteoy	Nuar,		 	 	
	 เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	 	 Bangkok	10110	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2661-7999	 	 Tel.	 :	 0-2661-7999	
	 โทรสาร	 :	 0-2204-6904	 	 Fax.	 :	 0-2204-6904	
26.	 บริษัท	นวกิจประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 26.	 The	Navakij	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคารสาทรนครทาวเวอร์	ชั้น	26	 	 Sathorn	Nakorn	Tower,	26th	Floor,	 	 	
	 100/48-55,	90/3-6	ถนนสาทรเหนือ	เขตบางรัก	 	 100/48-55,	90/3-6,	North	Sathorn	Road,	Bangrak,	 	 	
	 กรุงเทพฯ	10500	 	 Bangkok	10500	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2636-7900	 	 Tel.	 :	 0-2636-7900	
	 โทรสาร	 :	 0-2636-7999	 	 Fax.	 :	 0-2636-7999	
27.	 บริษัท	นำสินประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 27.	 Nam	Seng	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 767	ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	 	 767	Krungthep-Nonthaburi	Road,	Bangsue,		 	 	
	 กรุงเทพฯ	10800	 	 Bangsue,	Bangkok	10800	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2911-4567,	0-2911-4488	 	 Tel.	 :	 0-2911-4567,	0-2911-4488	
	 โทรสาร	 :	 0-2911-4477	 	 Fax.	 :	 0-2911-4477	
28.	 บริษัท	นิวอินเดียแอสชัวรันซ์	จำกัด	 28.	 The	New	India	Assurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ		ชั้น	14	 	 Chamnan	Phenjati	Building,	14th	Floor,	 	 	
	 เลขที่	65/118	ถนนพระราม	9	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	 	 65/118	Rama	9	Road,		HuayKwang,	Bangkok	10310			
	 โทร.	 :	 0-2245-9988	 	 Tel.	 :	 0-2245-9988	
	 โทรสาร	 :	 0-2248-7109	 	 Fax.	 :	 0-2248-71091	
29.	 บริษัท	นิวแฮมพ์เชอร์	อินชัวรันส์	 29.	 New	Hampshire	Insurance	Company	 	 	
	 อาคารสยามทาวเวอร์	(สยามดิสคัฟเวอรี่	เซ็นเตอร์)	ชั้น	21-23	 	 21st-23rd	Floors,	Siam	Tower,	989	Rama	1	Road,	 	 	
	 เลขที่	989	ถนนพระรามที่	1	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	 	 Patumwan,	Bangkok	10330	 	 	
	 โทร.		 :	 0-2649-1000	 	 Tel.	 :	 0-2649-1000	
	 โทรสาร	 :	 0-2649-1140	 	 Fax.	 :	 0-2649-1140	
30.	 บริษัท	บางกอกสหประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 30.	 Bangkok	Union	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	   
	 175-177	ถนนสุรวงศ์	แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก		 	 Bangkok	Union	Insurance	Bldg.,	175-177	 	 	
	 กรุงเทพฯ	10500	 	 Surawongse	Road,	Suriyawong,	Bangrak,	Bangkok	10500	
	 โทร.	 :	 0-2238-4111,	0-2233-6920	 	 Tel.	 :	 0-2238-4111,	0-2233-6920	
	 โทรสาร	 :	 0-2237-1856,	0-2236-7861	 	 Fax.	 :	 0-2237-1856,	0-2236-7861	
31.	 บริษัท	บูพา	ประกันสุขภาพ	(ประเทศไทย)	จำกัด	 31.	 Bupa	Health	Insurance	(Thailand)	Ltd.	 	 	
	 38	อาคารคิวเฮ้าส์	คอนแวนต์	ชั้น	9	ถนนคอนแวนต์	 	 38	Q	House	Convent	Building.,	9th	Floor,	 	 	
	 แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	 	 Convent	Road,	Silom,	Bangrak,	Bangkok	10500	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2234-7755	 	 Tel.	 :	 0-2234-7755	
	 โทรสาร	 :	 0-2632-0661,	0-2632-0678	 	 Fax.	 :	 0-2632-0661,	0-2632-0678	
32.	 บริษัท	ประกันคุ้มภัย	จำกัด	(มหาชน)	 32.	 Sefety	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 ตึกอรกานต์			 	 Orakarn	Bldg.,		 	 	
	 26/5-6	ถนนชิดลม		เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	 	 26/5-6	Chidlom	Road,	Bangkok	10330	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2257-8000,	0-2254-8490,	0-2254-6860-6	 	 Tel.	 :	 0-2257-8000,	0-2254-8490,	0-2254-6860-6	
	 โทรสาร	 :	 0-2253-3701,	0-2253-4222	 	 Fax.	 :	 0-2253-3701,	0-2253-4222	
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33.	 บริษัท	ประกันภัยไทยวิวัฒน์	จำกัด	(มหาชน)	 33.	 Thaivivat	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 เลขที่	71	ถนนดินแดง	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400	 	 71	Din	Daeng	Road,	Samsennai,Phayathai,	Bangkok	10400	
	 โทร.	 :	 0-2248-0900,	0-2248-0910,	0-2644-6400	 	 Tel.	 :	 0-2248-0900,	0-2248-0910,	0-2644-6400	
	 โทรสาร	 :	 0-2248-4575,	0-2248-4975,	0-2248-4406	 	 Fax.	 :	 0-2248-4575,	0-2248-4975,	0-2248-4406	
34.	 บริษัท	พระนครธนบุรีประกันภัย	จำกัด	 34.	 The	Bangkok	Thonburi	Insurance	Co.,	Ltd.	   
	 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์	ชั้น	21	 	 Panjathani	Tower	21st		Floor,	 	 	
	 เลขที่	127/26	ถนนนนทรี	(รัชดาภิเษก)	แขวงช่องนนทรี	 	 127/26	Nonsee	(Rachadapisek)	Road,	Chongnonsee,					
	 เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120	 	 Yannawa,	Bangkok	10120	 	
	 โทร.	 :	 0-2295-3434	 	 Tel.	 :	 0-2295-3434	
	 โทรสาร	 :	 0-2295-3933	 	 Fax.	 :	 0-2295-3933	
35.	 บริษัท	พุทธธรรมประกันภัย	จำกัด	 35.	 Phutthatham	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 9/81	ซอยรัชประชา	2	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	 	 9/81	Soi	Ratpharcha	2,	Lad	Yao,	Chatuchak,	Bangkok	10900			
	 โทร.	 :	 0-2585-9009	 	 Tel.	 :	 0-2585-9009	
	 โทรสาร	 :	 0-2911-0991-4	 	 Fax.	 :	 0-2911-0991-4	
36.	 บริษัท	ฟอลคอนประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 36.	 The	Falcon	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 90/26-27	ชั้น	11,	90/50-51	ชั้น	18	อาคารสาธรธานี	1	 	 Sathorn	Thani	1	Bldg.90/26-27	11th,	90/50-51	18th	Fl.,			
	 ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	 	 North	Sathorn	Rd.,			
	 กรุงเทพฯ	10500	 	 Bangrak,	Bangkok	10500	 	 	
	 โทร.		 :	 0-2676-9888	 	 Tel.	 :	 0-2676-9888	
	 โทรสาร	 :	 0-2676-9898	 	 Fax.	 :	 0-2676-9898	
37.	 บริษัท	ฟีนิกซ์	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำกัด	 37.	 Phoenix	Insurance	(Thailand)	Co.,	Ltd.	 	 	
	 338	อาคารโครงการปรีชาคอมเพล็กซ์	อาคาร	เอ	ชั้น	7	 	 7th	Floor,	Preecha	Complex	Building	A,		    
	 ซอยรัชดาภิเษก	20,	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงสามเสนนอก		 	 338	soi	Ratchadapisek	20,	Ratchadapisek	Road,	Samsennok, 
	 เขตห้วยขวาง		กรุงเทพ	10310		 	 Huay	Kwana,	Bangkok	10310   
	 โทร.	 :	 0-22290-0544	 	 Tel.	 :	 0-2290-0544 
	 โทรสาร	 :	 0-2275-9749	 	 Fax.	 :	 0-2275-9749 
38.	 บริษัท	มิตซุย	สุมิโตโม	อินชัวรันซ์	จำกัด	 38.	 Mitsui	Sumitomo	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์	ชั้น	14	 	 Sathorn	City	Tower,	14th	Floor,		 	
	 175	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	 	 175	South	Sathorn	Road,	Bangkok	10120	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2679-6165-87	 	 Tel.	 :	 0-2679-6165-87	
	 โทรสาร	 :	 0-2679-6209-14	 	 Fax.	 :	 0-2679-6209-14	
39.	 บริษัท	มิตรแท้ประกันภัย	จำกัด	 39.	 Mittare	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 295	ถนนสี่พระยา	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	 	 295	Siphaya	Road,	Bangrak,	Bangkok	10500	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2640-7777	 	 Tel.	 :	 0-2640-7777	
	 โทรสาร	 :	 0-2640-7799	 	 Fax.	 :	 0-2640-7799	
40.	 บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 40.	 Muang	Thai	Insurance	Public		Co.,	Ltd.	 	 	
	 252		ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	 	 252		Ratchadaphisek	Road,		 	 	
	 เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320	 	 Huay	Kwang,	Bangkok	10320		 	
	 โทร.	 :	 0-2665-4000,	0-2290-3333	 	 Tel.	 :	 0-2665-4000,	0-2290-3333	
	 โทรสาร	 :	 0-2665-4166,	0-2274-9511	 	 Fax.	 :	 0-2665-4166,	0-2274-9511	
41.	 บริษัท	ยูเนี่ยน	อินเตอร์	ประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 41.	 Union	Inter	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 411	อาคารยูทาวเวอร์		ชั้น	1,6,7	ถนนศรีนครินทร์		 	 U.Tower	1,6,7	Floor	411	Srinakarin	Road,								
	 แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250	 	 Suanlung,	Suanlung,	Bangkok	10250	 	
	 โทร.	 :	 0-2730-8399	 	 Tel.	 :	 0-2730-8399	
	 โทรสาร	 :	 0-2730-8099	 	 Fax.	 :	 0-2730-8099	
42.	 บริษัท	ลิเบอร์ตี้ประกันภัย	จำกัด	 42.	 Liberty	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 1466,1468,1470,1472	ถนนพัฒนาการ	 	 1466,1468,1470,1472	Phatanakarn	Road,		 	 	
	 แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250	 	 Suanluang,	Bangkok	10250	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2322-3000-49	 	 Tel.	 :	 0-2322-3000-49	
	 โทรสาร	 :	 0-2320-2180	 	 Fax.	 :	 0-2320-2180	
43.	 บริษัท	วิคเตอรี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำกัด	 43.	 Victory	Insurance	(Thailand)	Co.,	Ltd.							
	 เลขที่	4	อาคารชโลบล	ซอยพระรามเก้า	43	(ถนนเสรี	4)	 	 4	Chalobon	Building,	Soi		Rama	9	(43)								
	 แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250	 	 seri	4	Road,	Suanluang,	Bangkok	10250							
	 โทร.	 :	 0-2743-7999	 	 Tel.	 :	 0-2743-7999	 	 	 	 	
	 โทรสาร	 :	 0-2743-7998	 	 Fax.	 :	 0-2743-7998	 	 	 	 	
44.	 บริษัท	วิริยะประกันภัย	จำกัด	 45.	 The	Viriyah	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 121/28,121/65		อาคาร	R.S.TOWER	 	 121/28,121/65		R.S.Tower,	 	
	 ถนนรัชดาภิเษก	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	 	 Ratchadapisake	Road,	Huay-Khwang,	Bangkok	10310			
	 โทร.	 :	 0-2641-3500-80	 	 Tel.	 :	 0-2641-3500-80	
	 โทรสาร	 :	 0-2641-3599	 	 Fax.	 :	 0-2641-3599	
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45.	 บริษัท	ศรีอยุธยาประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 46.	 The	Ayudhya	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคารเพลินจิต	ทาวเวอร์	ชั้น	7	 	 Pleonchit	Tower,	7th	Floor,	 	 	
	 898	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	 	 898	Pleonchit	Road,	Bangkok	10330	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2263-0335	 	 Tel.	 :	 0-2263-0335	
	 โทรสาร	 :	 0-2263-0589	 	 Fax.	 :	 0-2263-0589	
46.	 บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำกัด	 46.	 Sri	Ayudhya	General	Insurance	Co.,	Ltd.		 	
	 44	อาคารซีไอเอ็มบี	ไทย	ชั้น	16	 	 44	CIMB	ThaiBank	Thai	Bldg.,	16	Floor,	 	 	
	 ซอยหลังสวน	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	 	 Soi	Langsuan,	Ploenchit	Road.	Lumpini,			 	
	 กรุงเทพฯ	10330	 	 Bangkok	10330	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2657-1700,	0-2657-2555	 	 Tel.	 :	 0-2657-1700,	0-2657-2555	
	 โทรสาร	 :	 0-2657-2500	 	 Fax.	 :	 0-2657-2500	
47.	 บริษัท	ส่งเสริมประกันภัย	จำกัด		 47.	 Thai	Development	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคารส่งเสริมเงินทุนไทย	 	 Thai	Financial	Development	Bldg.,	 	 	
	 42	ถนนสุรวงศ์	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	 	 42	Surawongse	Road,	Bangkok	10500	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2235-2510-9	 	 Tel.	 :	 0-2235-2510-9	
	 โทรสาร	 :	 0-2237-0808	 	 Fax.	 :	 0-2237-0808	
48.	 บริษัท	สมโพธิ์	เจแปน	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำกัด	 48.	 Sompo	Japan	Insurance	(Thailand)	Co.,	Ltd.	 	 	
	 990	อาคารอับดุลราฮิม	ชั้น	12	ถนนพระราม	4	 	 990	Abdulrahim	place	12th	Floor	 	 	
	 แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	 	 Rama	4	Road,	Silom,	Bangrak,	Bangkok	10500	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2636-5333,	0-2636-2345	 	 Tel.	 :	 0-2636-5333,	0-2636-2345	
	 โทรสาร	 :	 0-2636-2340-1,	0-2636-2450	 	 Fax.	 :	 0-2636-2340-1,	0-2636-2450	
49.	 บริษัท	สยามซิตี้ประกันภัย	จำกัด	 49.	 Siam	City	Insurance	Co.,	Ltd.		 	
	 44/1	อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล	ชั้น	12	ถนนรัชดาภิเษก	 	 44/1	Rungrojthanakul	Bldg.,	12	Floor	 	 	
	 แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	 	 Rachadapisek	Road,	Huaykwang,	 	 	
	 กรุงเทพฯ	10320	 	 Bangkok	10320	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2202-9500	 	 Tel.	 :	 0-2202-9500	
	 โทรสาร	 :	 0-2202-9555	 	 Fax.	 :	 0-2202-9555	
50.	 บริษัท	สหนิรภัยประกันภัย	จำกัด	 50.	 Union	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 462/1-5	ถนนสี่พระยา	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	 	 462/1-5	Siphaya	Road,	Bangrak,	Bangkok	10500	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2236-0049,	0-2236-1290,	0-2236-1231	 	 Tel.	 :	 0-2236-0049,	0-2236-1290,	0-2236-1231	
	 โทรสาร	 :	 0-2236-1300	 	 Fax.	 :	 0-2236-1300	
51.	 บริษัท	สหมงคลประกันภัย	จำกัด	 51.	 The	Union	Prospers	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 โครงการปรีชาคอมเพล็กซ์	อาคาร	D2	เลขที่	48/11	 	 Preecha	Group	Building	D2	 	 	
	 ซ.รัชดาภิเษก	20	ถ.รัชดาภิเษก	สามเสนนอก	 	 48/11	Soi	Rachada	20,	Rachada	Road,	 	 	
	 ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	 	 Samsennok,	Huaykwang,	Bangkok	10310	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2687-7777	 	 Tel.	 :	 0-2687-7777	
	 โทรสาร	 :	 0-2687-7700	 	 Fax.	 :	 0-2687-7700	
52.	 บริษัท	สินทรัพย์ประกันภัย	จำกัด	 52.	 Assets	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 492-494	ถนนรัชดาภิเษก	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	 	 492-494	Ratchadaphisek	Road,	Huay	Kwang,	Bangkok	10310	
	 โทร.	 :	 0-2792-5555	 	 Tel.	 :	 0-2792-5555	
	 โทรสาร	 :	 0-2541-5170	 	 Fax.	 :	 0-2541-5170	
53.	 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 53.	 Synmunkong	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 313	ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมาก		 	 313	Srinakarin	Road,	Huamark,		 	 	
	 เขตบางกะปิ		กรุงเทพฯ	10240	 	 Bangkapi,	Bangkok	10240	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2378-7000	 	 Tel.	 :	 0-2378-7000	
	 โทรสาร	 :	 0-2377-3322	 	 Fax.	 :	 0-2377-3322	
54.	 บริษัท	อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์	จำกัด	 54.	 American	International	Assurance	Co.,	Ltd.	   
	 (ประกันวินาศภัย)		 	 (Non	Life)		 	 	
	 อาคาร	ซี	ไอ		ทาวเวอร์		เลขที่	2/2	ถ.มหิดล	ต.สุเทพ	อ.เมือง	 	 CI	Tower		2/2	Mahidol	Road,	Muang	 	 	
	 จ.เชียงใหม่		50200	 	 Chiangmai	50200		 	 	
	 โทร.	 :	 0-5380-9525		 	 Tel.	 :	 0-5380-9525		
	 โทรสาร	 :	 0-5380-9538	 	 Fax.	 :	 0-5380-9538	
55.	 บริษัท	อลิอันซ์	ซี.พี.ประกันภัย	จำกัด	 55.	 Allianz	C.P.	General	Insurance	Co.,	Ltd.		 	
	 อาคาร	ซี.พี.	ทาวเวอร์	ชั้น	19	 	 C.P.	Tower,	19th	Floor,	 	 	
	 313	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	 	 313	Silom	Road,	Bangrak,	Bangkok	10500	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2638-9000	 	 Tel.	 :	 0-2638-9000	
	 โทรสาร	 :	 0-2638-9030	 	 Fax.	 :	 0-2638-9030	
56.	 บริษัท	อาคเนย์ประกันภัย		จำกัด	 56.	 The	South	East	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคารอาคเนย์ประกันภัย	ชั้น	G,	1-3	 	 315	Silom	Road,	Silom,	Bangrak,		 	 	
	 315	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	 	 Bangkok	10500	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2267-7777	 	 Tel.	 :	 0-2267-7777	
	 โทรสาร	 :	 0-2237-7409	 	 Fax.	 :	 0-2237-7409	
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57.	 บริษัท	อินทรประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 57.	 Indara	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 364/29	ถนนศรีอยุธยา	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400	 	 364/29	Sri	Ayudhaya	Road,	Phayathai,	Bangkok	10400			
	 โทร.	 :	 0-2247-9261,	0-2247-6570	 	 Tel.	 :	 0-2247-9261,	0-2247-6570	
	 โทรสาร	 :	 0-2247-9260,	0-2246-5030	 	 Fax.	 :	 0-2247-9260,	0-2246-5030	
58.	 บริษัท	เอเชียประกันภัย	1950	จำกัด		 58.	 The	Asia	Insurance	1950	Co.,	Ltd.	 	 	
	 183	อาคารีเจ้นท์เฮ้าส์	ชั้น	12	 	 183	Regent	House	Bldg.,	12	Floor,	Rajdamri	Road,	 	 	
	 ถนนราชดำริ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	 	 Lumpini,	Pathumwan,	Bangkok	10330	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2254-9977	 	 Tel.	 :	 0-2254-9977	
	 โทรสาร	 :	 0-2250-5277	 	 Fax.	 :	 0-2250-5277	
59.	 บริษัท	เอซ	ไอเอ็นเอ	โอเวอร์ซีส์	อินชัวรันซ์	จำกัด	 59.	 ACE	INA	Overseas	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 399	อาคารอินเตอร์เชนจ	21	ชั้น	25-30	 	 399	Interchange	21	Building,	25th	-30th	Floor,	 	 	
	 ถนนสุขุมวิท		แขวงคลองเตยเหนือ	 	 Sukhumvit	Road,	Klongtoey	Nua,	 	 	
	 เขตวัฒนา		กรุงเทพฯ	10110	 	 Wattana,	Bangkok	10110	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2611-4040	 	 Tel.	 :	 0-2611-4040	
	 โทรสาร	 :	 0-2611-4310	 	 Fax.	 :	 0-2611-4310	
60.	 บริษัท	เอเพ็กซ์	ประกันสุขภาพ	จำกัด	 60.	 Apex	Health	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 465,	465/1	ถนนเพชรบุรี	แขวงทุ่งพญาไท	 	 465,	465/1	Phetchaburi	Road,	Tungprayatai,	 	 	
	 เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	 	 Khet	Ratchathewi,	Bangkok	10400	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2215-6191,	0-2215-6734,	0-2219-1765	 	 Tel.	 :	 0-2215-6191,	0-2215-6734,	0-2219-1765	
	 โทรสาร	 :	 0-2219-1764	 	 Fax.	 :	 0-2219-1764	
61.	 บริษัท	เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำกัด	 61.	 MSIG	Insurance	(Thailand)	Co.,	Ltd.	 	 	
	 อาคาร	เอ็ม	เอส	ไอ	จี	1908	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	 	 MSIG	Building,	1908	New	Petchaburi	Road,	 	 	
	 แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	 	 Bangkapi,	Huay	Kwnag,	Bangkok	10310		 	
	 โทร.	 :	 0-2788-8888	 	 Tel.	 :	 0-2788-8888	
	 โทรสาร	 :	 0-2318-8550	 	 Fax.	 :	 0-2318-8550	
62.	 บริษัท	เอราวัณประกันภัย	จำกัด	 62.	 Erawan	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 292	ชั้น	3	ถนนเยาวราช	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	10100	 	 292,	3rd	Floor,	Yawaraj	Road,	Bangkok	10100	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2224-0056,	0-2224-4727-36	 	 Tel.	 :	 0-2224-0056,	0-2224-4727-36	
	 โทรสาร	 :	 0-2221-1390	 	 Fax.	 :	 0-2221-1390	
63.	 บริษัท	แอกซ่าประกันภัย	จำกัด	(มหาชน)	 63.	 AXA	Insurance	Public	Co.,	Ltd.	 	 	
	 ชั้น	23	ซี	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	 	 23rd	Floor.	Unit-C	Lumpini	Tower	 	 	
	 1168/67	ถนนพระราม	4	แขวงทุ่งมหาเมฆ		 	 1168/67	Rama	IV	Road,	Thungmahamek,Sathorn,					
	 เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	 	 Bangkok	10120	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2285-6385,	0-2679-7600	 	 Tel.	 :	 0-2285-6385,	0-2679-7600	
	 โทรสาร	 :	 0-2285-6383	 	 Fax.	 :	 0-2285-6383	
64.	 บริษัท	แอลเอ็มจี	ประกันภัย	จำกัด	 64.	 LMG	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 ชั้น	14-15	อาคารจัสมินซิตี้	เลขที่	2	ซอยสุขุมวิท	23	 	 14th-15th	Floor,	Jasmine	City	Bldg.,	 	 	
	 ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา		 	 2	Soi	Sukhumvit	23,	Sukhumvut	Road,	Klongtoey	Nua,				
	 กรุงเทพฯ	10110	 	 Wattana,	Bangkok	10110	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2661-6000	 	 Tel.	 :	 0-2661-6000	
	 โทรสาร	 :	 0-2665-2728	 	 Fax.	 :	 0-2665-2728	
65.	 บริษัท	โอสถสภาประกันภัย	จำกัด	 65.	 Osotspa	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 615	อาคารจิตต์อุทัย	(ชั้น	3)	ถนนรามคำแหง	 	 Jitt-Uthai	Building,	3rd	Floor,	 	 	
	 แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	 	 615	Ramkhamhaeng	Road,	Huamak,	Bangkapi,	Bangkok	10240	
	 โทร.	 :	 0-2732-3671-4	 	 Tel.	 :	 0-2732-3671-4	
	 โทรสาร	 :	 0-2374-4070	 	 Fax.	 :	 0-2374-4070	
66.	 บริษัท	ไอเอจี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำกัด	 66.	 IAG	General		Insurance	(Thailand)	Ltd.	 	 	
	 ชั้น	24	อาคารธนภูมิ	1550	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่		 	 Tanaphum	Bldg.,	24th	Floor,	1550	New	petchburi	Road,	 	
	 แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	 	 Bangkok	10400	 	 	
	 โทร.	 :	 0-2207-0266-85	 	 Tel.	 :	 0-2207-0266-85	
	 โทรสาร	 :	 0-2207-0575-6	 	 Fax.	 :	 0-2207-0575-6	
67.	 บริษัท	ไอโออิ	กรุงเทพ	ประกันภัย	จำกัด	 67.	 Aioi	Bangkok	Insurance	Co.,	Ltd.	 	 	
	 ชั้น	22	อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA	 	 22th	Floor,	Bangkok	Insurance/YWCA	Bldg.,	 	 	
	 25	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่มมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	 	 25,	South	Sathorn	Rd.,	Thungmahamek,	Sathorn,	Bangkok	
	 โทร.	 :	 0-2677-3999	 	 Tel.	 :	 0-2677-3999	
	 โทรสาร	 :	 0-2677-3978-9	 	 Fax.	 :	 0-2677-3978-9	
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