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จากภาวะวิกฤติอุทกภัยเม่ือปลายป 2554 ที่ผานมา สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจลดลงเหลือรอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับป 2553 ที่ขยายตัวรอยละ 7.8 อันเนื่องมาจากความเสียหายของภาคสวนตางๆ
ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก เชน โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรม 7 แหงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
ปทุมธานี บานเรือน รานคาตาง ๆ รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคและขนสง 

 
ธุรกิจประกันวินาศภัยป 2554 ในรอบ 10 เดือนแรกยังสามารถขยายตัวไดอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการประกันภัย

เบ็ดเตล็ดที่มีอัตราการขยายตัวสูงกวาทุกๆ ปที่ผานมา โดยเปนการประกันภัยพืชผลและอุบัติเหตุสวนบุคคลที่มีการขยายตัวสูง
กวาปที่ผานมา  ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาประชาชนมีความใสใจตอสุขภาพและชีวิตของตนเองมากขึ้น  รวมไปถึงการที่
รัฐบาลใหการสนับสนุนการประกันภัยขาวนาปดวย  อยางไรก็ตามธุรกิจประกันภัยรถยนตก็ยังเปนธุรกิจหลักของบริษัทประกัน
วินาศภัย  เนื่องจากมีสวนแบงทางการตลาดมากท่ีสุดถึงรอยละ 59.5 ทั้งนี้ ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเจริญเติบโตท่ีนาสนใจ
โดยมีเบี้ยประกันวินาศภัยป 2554  (มกราคม – ตุลาคม) จำนวนท้ังสิ้น 115,585 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2553 
รอยละ 14.47 ปรากฏตามตารางที่ 1 

 
 

ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
 

 

 

    

อัคคีภัย 6,729 0.91 6,668 7,839 

ทะเลและขนสง 3,917 10.31 3,550 4,324 

รถยนต 68,801 14.52 60,075 74,593 

เบ็ดเตล็ด 36,138 17.81 30,676 38,179 

รวม 115,585 14.47 100,971 124,935 

 
ที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 
 

เบี้ยประกันภัย (ลานบาท) 

ประเภท 
2554 

(ม.ค. - ต.ค.) 

อัตราการ 

ขยายตัว (%) 

2553 

(ม.ค. - ต.ค.) 

2553 

(ม.ค. - ธ.ค.) 
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คาสินไหมทดแทนในชวง 10 เดือนแรกของป 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 58,920 ลานบาท อัตราคาสินไหมทดแทน (Loss 
Ratio) รอยละ 50.97 ลดลงจากป 2553 ในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีอัตราคาสินไหมทดแทนรอยละ 53.21 รายละเอียดอัตราคา
สินไหมทดแทนในชวง 10 เดือนแรกของป 2554 แบงตามประเภทการรับประกันภัยปรากฏตามตารางท่ี 2 แตอยางไรก็ตามคา
สินไหมทดแทนของป 2554 ทั้ง 12 เดือน คาดวาจะมีอัตราคาสินไหมทดแทนคอนขางสูงสำหรับการประกันอัคคีภัยและการ
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (ประเภทเบ็ดเตล็ด) และการประกันภัยรถยนต เนื่องจากเหตุมหาอุทกภัยในชวงไตรมาสสุดทาย
ของป 2554 
 

 

ตารางที่ 2 อัตราคาสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย 
(หนวย: ลานบาท) 

     

อัคคีภัย 6,729 1,187 8.85 18.45 

ภัยทางทะเลและขนสง 3,917 1,560 28.43 27.61 

รถ 68,801 37,498 58.50 57.59 

เบ็ดเตล็ด 36,138 18,675 50.38 51.50 

รวม 115,585 58,920 50.97 53.21 

 
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 

 
 
 
 
 
 

ประเภท 

การรับประกันภัย 

เบี้ยประกันภัย 

รับโดยตรง 

(ม.ค. - ต.ค.) 

คาสินไหม 

ทดแทน 

(ม.ค. - ต.ค.) 

Loss Ratio (%) 

2554 

(ม.ค. - ต.ค.) 

Loss Ratio (%) 

2553 

(ม.ค. - ต.ค.) 
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ในป 2554 ธุรกิจประกันวินาศภัยยังคงมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองและมีการแขงขันอยางเขมขน มีการออกผลิตภัณฑ
ใหมๆ ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาหลากหลายมากย่ิงขึ้น รวมทั้งมีการออกแบบผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอนโยบายของ
ภาครัฐ เชน การประกันภัยขาวนาป เปนตน 

 
ปลายป 2554 ที่ผานมาประเทศไทยเผชิญกับมหาอุทกภัย ซึ่งธุรกิจประกันวินาศภัยไดเขาไปมีบทบาทเปนอยางมากใน

การใหความชวยเหลือและบรรเทาความเสียหาย ไมวาจะเปนการจายคาสินไหมทดแทน การใหคำปรึกษาตางๆ ในการชวย
ฟนฟูและซอมแซมทั้งเครื่องจักร อุตสาหกรรม บานเรือน รวมทั้งรถยนต 

 
สำหรับป 2555 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวรอยละ 4.5-5.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2554 ที่ขยายตัวรอยละ 1.5  

โดยมีทั้งปจจัยสนับสนุนและปจจัยเสี่ยงตางๆ ในสวนปจจัยสนับสนุน เชน มาตรการเรงรัดการฟนฟูภาคเศรษฐกิจ ทั้งมาตรการ
สนับสนุนสินเชื่อ ปรับลดภาษีรายไดนิติบุคคล  การใหความชวยเหลือเยียวยาในรูปแบบตางๆ จากทางภาครัฐ รายไดที่เพิ่มขึ้น
ของภาคราชการ เปนตน สำหรับปจจัยเสี่ยง เชน ความออนแอของภาคเศรษฐกิจในชวงแรกหลังการฟนฟู อาจทำใหการดำเนิน
การทางเศรษฐกิจไดไมเต็มศักยภาพ ราคาน้ำมันในตลาดโลกท่ีอาจปรับตัวสูงขึ้นอันเน่ืองมาจากความขัดแยงทางการเมืองใน
ระดับโลก และการฟนตัวของระบบเศรษฐกิจที่ยังมีความเปราะบางโดยเฉพาะในภาคพ้ืนยุโรป 

 
สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นคาดวาเบี้ยประกันภัยจะเติบโตไมต่ำกวารอยละ 15 เมื่อเทียบกับป 2554 โดยปจจัย

หลักมาจากรถยนตตั้งแตไตรมาสสองเปนตนไป เนื่องจากมีรถใหมออกมาเปนจำนวนมากหลังจากที่ไมไดผลิตออกมาในปกอน
หนา อันเนื่องมาจากภัยสึนามิในญี่ปุนและภัยน้ำทวมในไทยสงผลใหการผลิตหยุดชะงักไป ประกอบกับดอกเบี้ยในตลาดโลก
ไมมีโอกาสปรับตัวขึ้น จึงสงผลใหสินเช่ือเชาซื้อมีตนทุนท่ีไมสูงมากนัก ในสวนของเบ้ียประกันภัยทรัพยสินท้ังประกันอัคคีภัย
และประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพยสิน (Industrial All Risks) จะมีการปรับเบ้ียประกันภัยเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหรองรับกับความเส่ียง
และการประกันภัยตอที่บริษัทประกันภัยมีภาระดานตนทุนที่สูงขึ้น 

 
นอกจากนี้ การนำเอาการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) มาใชจะสงผลใหเกิดการ

ควบรวมกันของบริษัทประกันวินาศภัยข้ึน เพื่อใหสามารถแขงขันและดำรงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงไดตามเกณฑที่
กำหนด 
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ลำดับที่ 
No. 

ประเภทการรับประกันภัย 
Classes of Business 

2551 
(2008) 

2552 
(2009) 

2553 
(2010) 

 2553 
(2010) 
Jan-Oct 

2554 
(2011) 
Jan-Oct 

1 อัคคีภัย (Fire) เบี้ยรับโดยตรง (DP) 7,502 7,786 7,839  6,669 6,729 
  อัตราเพิ่ม (ลด) (G) 5.7%  3.8%  0.7%   1.7%  0.9%  
  เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP) 5,234 5,547 5,712  4,758 4,793 
  อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R) 14.4% 18.6% 19.3%  18.5% 8.9% 
2 ทะเล (Marine) เบี้ยรับโดยตรง (DP) 4,196 3,634 4,324  3,551 3,917 
  อัตราเพิ่ม (ลด) (G) 9.7%  (13.4%) 19.0%   17.9%  10.3%  
  เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP) 2,579 2,082 2,365  1,944 2,167 
  อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R) 23.2% 26.4% 27.3%  27.6% 28.4% 
3 รถยนต (Motor) เบี้ยรับโดยตรง (DP) 64,132 65,429 74,593  60,076 68,801 
  อัตราเพิ่ม (ลด) (G) 4.5%  1.9%  14.0%   12.8%  14.5%  
  เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP) 59,651 60,461 65,903  54,292 62,595 
  อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R) 56.3% 57.2% 58.0%  57.6% 58.5% 
 3.1 ภาคบังคับ เบี้ยรับโดยตรง (DP) 10,735 10,928 11,175  9,226 9,648 
      (Compulsory)  อัตราเพิ่ม (ลด) (G) (4.4%) 1.8%  2.3%   1.4%  4.6%  
  เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP) 10,430 10,335 8,953  8,942 9,294 
  อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R) 40.6% 40.6% 60.2%  48.8% 55.7% 
 3.2 สมัครใจ เบี้ยรับโดยตรง (DP) 53,398 54,501 63,418  50,850 59,154 
      (Voluntary) อัตราเพิ่ม (ลด) (G) 6.5%  2.1%  16.4%   15.1%  16.3%  
  เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP) 49,222 50,126 56,950  45,350 53,301 
  อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R) 59.7% 60.4% 57.7%  59.3% 59.0% 
4 เบ็ดเตล็ด เบี้ยรับโดยตรง (DP) 30,408 33,191 38,179  30,676 36,138 
 (Miscellaneous)  อัตราเพิ่ม (ลด) (G) 6.7%  9.2%  15.0%   10.8%  17.8%  
  เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP) 12,065 13,597 15,928  13,147 16,027 
  อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R) 47.6% 45.3% 52.5%  51.5% 50.4% 
5 รวมทั้งสิ้น (Total) เบี้ยรับโดยตรง (DP) 106,239 110,041 124,936  100,972 115,586 
  อัตราเพิ่ม (ลด) (G) 5.4%  3.5%  13.5%   11.5%  14.5%  
  เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP) 79,529 81,686 89,908  74,141 85,582 
  อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R) 51.2% 51.8% 53.8%  53.2% 53.4% 
6 เบี้ย (Non Motor) เบี้ยรับโดยตรง (DP) 42,106 44,611 50,343  40,896 46,785 
  อัตราเพิ่ม (ลด) (G) 6.8%  6.0%  12.9%   9.8%  14.4% 
  เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP) 19,878 21,225 24,005  19,849 22,987 
  อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R) 35.7% 36.4% 42.1%  41.2% 39.7% 

หมายเหตุ  (Remark):  

1. แหลงที่มา: จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ 31/10/2554 (Source: Office of Insurance Commission as at 31/10/2011) 
2. เบี้ยรับโดยตรง (DP) = เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium) 
3. อัตราเพิ่ม (ลด) (G) = อัตราเบี้ยประกันภัยที่เพิ่ม (ลด) จากปกอน (Growth Rate) 
4. เบี้ยฯ ถือเปนรายได (GEP) = เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดรวม (Gross Earned Premium) 
5. อัตราคาสินไหมทดแทน (L/R) = ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (Loss Ratio = Incurred Loss/ Earned Premium) 
 

สถิติผลการรับประกันภัย ป 2551-2554 สิ้นสุด ณ 31 ตุลาคม 2554 
(Gross Direct Premium, Growth, Earned Premium and Loss Ratio 2008-2011 ended at October 31, 2011) 

หนวย: ลานบาท (Million Baht) 
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เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง  
เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงในชวง 10 เดือนต้ังแต

มกราคม-ตุลาคมของป 2554 มีจำนวนเงินรวม 115,585 
ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.5 เมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดยีวกนัของป 2553 ทัง้นี ้การประกนัภัยรถยนตและประกนัภยั
เบ็ดเตล็ดมีการขยายตัวอยางโดดเดน โดยมีอัตราการเติบโต
เพ่ิมขึ้นรอยละ 14.5 และ 17.8 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ    
ชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

 
 

Direct Written Premium 
The total amount of direct written premium in a 

period of 10 months from January to October 2011 
was 115,585 million Baht or an increase of 14.5%, 
compared with the same period of 2010. Motor 
insurance and miscellaneous insurance grew by 
14.5% and 17.8% respectively, compared with the 
same period in the previous year. 

 
 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง  ป 2551-2554 
Direct Written Premium 2008-2011 
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สัดสวนเบี้ยรับประกันภัย  
สัดสวนของเบ้ียรับประกันภัยของการประกันภัยทุก

ประเภทมีการเปลี่ยนแปลงที่ไมมากนัก  โดยการประกันภัย
รถยนตมีสัดสวนสูงที่สุด รองลงมาคือ เบ็ดเตล็ด อัคคีภัยและ
ภัยทางทะเลตามลำดับ โดยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดของป 
2554 มีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นจากป 2553 ซึ่งสอดคลองกับจำนวน
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงที่เพิ่มขึ้น  ในทางตรงกันขามการ
ประกันภัยอัคคีภัยและภัยทางทะเลมีสัดสวนที่ลดลง 

 
 

Premium Mix 
 There is not much change in the premium mix 

of all insurance products. Motor insurance is still a 
market leader, followed by miscellaneous, fire and 
marine, respectively. In 2011, the ratio of 
miscellaneous insurance increased from that in 2010, 
in accordance with an increase in direct written 
premium while the proportion of fire and marine 
insurance products decreased. 

 

สัดสวนเบี้ยรับประกันภัย ป 2551-2554 
% of Premium Mix 2008-2011 
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เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 
เบ้ียประกันภัยที่ถือเปนรายไดมีแนวโนมเติบโตอยาง

ตอเนื่องสอดคลองกับเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง  โดยเบี้ย
ประกันภัยที่ถือเปนรายไดของป 2554 ตั้งแตเดือนมกราคม - 
ตุลาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 85,582 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง
เวลาเดียวกันของป 2553 รอยละ 15.4 

ในสวนของการประกันภัยรถยนตและการประกันภัย
เบ็ดเตล็ดมีการเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน โดยการประกันภัย
รถยนตมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดป 2554 ตั้งแต
มกราคม – ตุลาคมทั้งสิ้น 62,595 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอน
ในชวงเวลาเดียวกันรอยละ 15.3 และการประกันภัย
เบ็ดเตล็ดมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดป 2554 ตั้ง
มกราคม – ตุลาคมทั้งสิ้น 16,027 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวง
เวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 21.9 

 
 
 

Earned Premium 
The amount of earned premium has grown 

continuously in proportion to an increase of direct 
written premium. In a period between January to 
October 2011, the total earned premium was 85,582 
million Baht, an increase of 15.4 % over the same 
period of 2010. 

Total earned premium of motor insurance 
during January to October 2010 was 62,595 million 
Baht, an increase of 15.3% over the previous year 
while the earned premium of miscellaneous insurance 
was 16,027 million Baht, an increase of 21.9% over the 
same period of previous year. 

 
 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได ป 2551-2554 
Earned Premium 2008-2011 
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อัตราคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปน
รายได  

อัตราคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปน
รายไดของการประกันภัยทุกประเภทโดยรวมมีแนวโนมเพิ่ม
ขึ้น  โดยเฉพาะอยางย่ิงการประกันภัยทางทะเลมีอัตราคา
สินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดเพิ่มขึ้น
อยางชัดเจนจากรอยละ 27.6 ในเดือนมกราคม-ตุลาคม      
ป 2553 เปนรอยละ 28.4 ในชวงเวลาเดียวกันของป 2554 

ในสวนของการประกันอัคคีภัยอัตราคาสินไหม
ทดแทนลดลงอยางมาก โดยในป 2553 ตั้งแตเดือนมกราคม 
-ตุลาคม มีจำนวนรอยละ 18.5 ลดลงเหลือรอยละ 8.9 ใน
ชวงเวลาเดียวกันของป 2554 นอกจากนี้ การประกันอัคคีภัย
มีอัตราคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการประกันภัยชนิดอื่นๆ 

 อยางไรก็ตามอัตราคาสินไหมทดแทนตอเบี้ย
ประกันภัยดังกลาวขางตนยังไมไดรวมเหตุการณอุทกภัยท่ี
เกิดขึ้นในชวงปลายป 2554 ที่ผานมา ซึ่งการประกันอัคคีภัย 
รถยนตและเบ็ดเตล็ดจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณ      
ดังกลาวและจะสงผลใหอัตราคาสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 

Loss Ratio on Earned Premium 
 

The loss ratio on earned premium of all types of 
insurance products is increasing, especially in marine 
insurance where the loss ratio on earned premium 
increased by 28.4% during a period between January 
to October against that of 27.6% in 2010. 

In fire insurance, the loss ratio was drastically 
decreased. During a period between January to 
October 2010, the loss ratio was 18.5% but during the 
same period of 2011, the loss ratio dropped to 8.9%, 
which is the lowest loss ratio on earned premium 
among all insurance policies. 

 However, the loss ratio on earned premium 
above does not include the flood that occurred toward 
the end of 2011 which would cause an increase in loss 
ratio in fire, motor and miscellaneous insurance.  

 
 

อัตราคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได ป 2551-2554 
Loss Ratio on Earned Premium 2008-2011 
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อัตราสวนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรง  

อัตราสวนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงทุกประเภทโดยภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่ไมมาก
นักในแตละป โดยการประกันภัยรถยนตมีอัตราสวนการรับ
เสี่ยงภัยเองสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับการประกันภัยประเภทอื่นๆ
โดยเฉลี่ยรอยละ 94.9 

 ในสวนของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีอัตราสวนการ
รับเสี่ยงภัยเองต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการประกันภัยประเภท
อื่นๆ โดยเฉลี่ยรอยละ 44.2 

 
 

Retention Premium 
 

The retention premium of all direct insurance 
has not much changed in each year. Motor insurance 
saw the highest retention premium rate of 94.9% while 
the miscellaneous was the lowest at 44.2%.  

 
 

อัตราสวนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ป 2551-2554 
% of Retention Premium 2008-2011 
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ฐานะการเงินของธุรกิจประกันวินาศภัย  
(ราคาประเมิน)  

ฐานะการเงินตามราคาประเมินของธุรกิจประกัน
วินาศภัยนั้นโดยภาพรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
สินทรัพยรวมตั้งแตเดือนมกราคม-ตุลาคม ป 2554 มีจำนวน 
234,382 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันในปกอน
รอยละ 28.9 

ในสวนสินทรัพยลงทุนป 2553 ตั้งแตเดือนมกราคม-
ตุลาคม ธุรกิจประกันวินาศภัยไดนำสินทรัพยไปลงทุนท้ังส้ิน 
143,672 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.0 ของสินทรัพยรวม 
และในป 2554 ของชวงเวลาเดียวกัน ไดนำสินทรัพยไป
ลงทุนทั้งสิ้น 160,432 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.4 ของ
สินทรัพยรวมซึ่งลดลงจากปกอน 

เงินกองทุนมีจำนวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองโดยเงิน
กองทุนของป 2554 ตั้งแตเดือนมกราคม-ตุลาคมมีจำนวนทั้ง
สิ้น 87,505 ลานบาท มากกวาในชวงเวลาเดียวกันของป 
2553 อยูรอยละ 27.7 ซึ่งจะทำใหธุรกิจประกันวินาศภัยมี
โอกาสในการลงทุนไดมากขึ้น 

 

Financial Highlight of Non-Life Insurance 
(Admitted) 

The overall financial highlight of non-life 
insurance business has been increasing continuously. 
The total assets in a period between January to 
October 2010 was 234,382 million Baht, an increase of 
28.9% over the same period of 2010. 

The total investment assets in a period between 
January to October 2010 was 143,672 million Baht, or 
79.0% of total assets. During the same period in 2011, 
the total investment assets was 160,432 million Baht or 
68.4% of total assets. 

The total capital also increases continuously. In 
a period between January to October 2011, the total 
capital was 87,505 million Baht, an increase of 27.7% 
over that in the same period of the previous year. This 
provide better opportunity for investment. 

 
 ฐานะการเงินของธุรกิจประกันวินาศภัย (ราคาประเมิน) 

Financial Highlight of Non-Life Insurance (Admitted) 
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รายไดจากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทน  
จากการลงทุน 

รายไดจากการลงทุนสุทธิของป 2554 ตั้งแตเดือน
มกราคม-ตุลาคมมีมูลคา 4,240  ลานบาท ซึ่งสูงกวาป 2553 
ในชวงเวลาเดียวกันอยูรอยละ 24.5 และคาดวาเม่ือส้ินป 
2554 รายไดจากการลงทุนสุทธิจะสูงกวาป 2553 

ในสวนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในป 
2554 ตั้งแตเดือนมกราคม-ตุลาคม เปนจำนวนรอยละ 2.6 
เพ่ิมขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวนอยูรอยละ 
2.4 และคาดวาเมื่อสิ้นป 2554 อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนจะมีสัดสวนที่สูงกวาป 2553 เชนเดียวกัน 

 
 
 

Net Investment Profit and Investment 
Yield 

Total net investment profit in a period between 
January to October 2011 was 4,240 million Baht or an 
increase of 24.5% over the same period of 2010. It is 
expected that after the end of 2011, the total net 
investment profit will be higher than that in 2010. 

Total net investment yield in a period between 
January to October 2011 increased by 2.6%, against 
the 2.4% increase in the same period of 2010. It is 
expected that after the end of 2011, the total net 
investment yield will be higher than that in 2010. 

 
 

รายไดจากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
Net Investment Profit and Investment Yield 
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1.  คณะผูแทน National Association of Insurance Commissioners (NAIC) เขาพบผูบริหารสมาคมฯ 
สมาคมประกันวินาศภัย ใหการตอนรับผูแทนจาก National Association of Insurance Commissioners (NAIC) ซึ่ง

เปนองคกรนายทะเบียนประกันภัยของทุกๆ มลรัฐในสหรัฐอเมริกา เพ่ือหารือเก่ียวกับสภาวะตลาดประกันภัย และแนวโนม
ตางๆ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 

 
2.  คณะทำงานเกี่ยวกับการประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับอุทกภัย 

สมาคมประกันวินาศภัย เขารวมเปนคณะทำงานใหความชวยเหลือดานการประกันภัยจากเหตุการณอุทกภัย รวมกับ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยแบงเปน 4 คณะ ประกอบดวย  

1. คณะทำงานศึกษารูปแบบการรับประกันภัยมหันตภัยรวมกัน (Catastrophe Pool)  
2. คณะทำงานฟนฟูและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอประชาชน  
3. คณะทำงานทบทวนการกำหนดเงินสำรองคาสินไหมทดแทน (Loss Reserve)  
4. คณะทำงานประเมินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยจากภัยอุทกภัย 
 

3. กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการช้ีแจง การชวยเหลือ และการฟนฟูอุตสาหกรรม ครัวเรือน และประชาชนจากเหตุการณ
อุทกภัยรวมกับหนวยงานตางๆ 

3.1 สมาคมประกันวินาศภัย จัดตั้งศูนยประสานงานและอำนวยความสะดวกผูเอาประกันภัยที่ไดรับความเสียหายจาก
ภัยน้ำทวมท่ัวประเทศ เพ่ือประสานงานและอำนวยความสะดวกใหกับผูเอาประกันภัยท่ีตองการสอบถามขอมูล
เก่ียวกับบริษัทประกันภัยหรือกรมธรรมประกันภัย รวมท้ังเปนจุดรับแจงความเสียหายและประสานงานกับบริษัท
ประกันภัยในการเรียกรองคาสินไหมทดแทนใหกับผูประสบภัย ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2554 

 

คณะผูแทนจาก National Association of Insurance Commissioners (NAIC)

เขาพบผูบริหารสมาคมฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554

คณะผแทนจาก National Association of Insurance Commissioners (NAIC)
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3.2 โครงการ “ประกนัภัยรวมใจ ชวยผูประสบภยัน้ำทวม” และ โครงการ “บรูณาการซอมรถประสบภยัน้ำทวม ป 2554” โดย
สมาคมประกนัวนิาศภยัรวมกับสำนกังานคณะกรรมการกำกบัและสงเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย (คปภ.) และ
ชมรมประกนัวนิาศภยั จดักิจกรรมโครงการ “ประกนัภยัรวมใจ ชวยผูประสบภยันำ้ทวม” พรอมกนัน้ียงัไดรวมมอืกบั
สำนักงาน คปภ. สมาคมสหมิตรการซอมรถยนตแหงประเทศไทย อูกลางการประกันภัย จัดกิจกรรมโครงการ 
“บูรณาการซอมรถประสบภัยน้ำทวม ป 2554” โดยใหคำปรึกษาเร่ืองการประกันภัย รับแจงเหตุและแนวทางการ
ชดใชคาสินไหมทดแทน ใหคำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการซอมรถยนต รถจักรยานยนต ตรวจสภาพรถยนตฟรี 20 
รายการ รวมทั้งตั้งศูนยประสานงานดานขอมูลรถยก รถลาก โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

  
 1. วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2554 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2. วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2554 ณ จังหวัดนครสวรรค (สนับสนุนคาใชจาย จำนวน 10,000 บาท) 
 3. วันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่ 4 ธันวาคม 2554 ณ ทาอากาศยาน ดอนเมือง  
 4. วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณหนาอาคารหอประชุมทรงกลม ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจงวัฒนะ 

กรุงเทพฯ 
 5. วันท่ี 14 ธันวาคม 2554 ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 6. วนัที ่11 ธนัวาคม 2554 ณ บรเิวณลานหนาวดัดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยม ีฯพณฯ นายกรัฐมนตร ี(นางสาวยิง่ลกัษณ    

ชินวัตร) ใหเกียรติเปนประธานฯ 
 7. วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
 8. วนัที ่18 ธนัวาคม 2554 ณ บริเวณลานหนาศาลาหลวงปูผึง้ วดัรวกบางบำหร ุซอยจรญัสนิทวงศ 57 เขตบางพลดั 

กรุงเทพฯ 
 9. วันที่ 6-8 มกราคม 2555 ณ บริเวณศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ในงาน “ตลาดนัดการเงินเพ่ือผูประสบ

อุทกภัย”  
 
 

เขารวมประชุมสภาประกันภัยอาเซียน (The 37th ASEAN Insurance Council Meeting)

ระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2554 ณ Marina Mandarin ประเทศสิงคโปร 

เขารวมประชมสภาประกันภัยอาเซียน (The 37th ASEAN Insurance Council Meeting)
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3.3 สงผูแทนคณะกรรมการฯ เขารวมตอบปญหา ใหคำปรึกษา แนะนำเก่ียวกับประกันภัย สำหรับผูประสบอุทกภัย
รวมกับคณาจารยคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2554 เวลา 
09.00-16.00 น. ณ ศูนยพักพิงกระจายความชวยเหลือและรับบริจาคเพื่อนพึ่ง (ภา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3.4 เขารวมงาน “มหกรรมฟนฟูผูประกอบธุรกิจที่ประสบอุทกภัย” เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2554 ณ ศูนยฝกอบรม
พัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

3.5 รวมใหสมัภาษณกบั ดร. พชิญ  นติยเสมอ รองผูอำนวยการสถาบันวจิยัเศรษฐกจิและการคลงั เกีย่วกบัการประกนัภยั
ทรัพยสินจากเหตุการณอุทกภัย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ณ สมาคมประกันวินาศภัย 

3.6 เขารวมเปนวิทยากรใหความรู และความเขาใจแกสมาชิกของสมาคมธุรกิจเคมีที่ประสบอุทกภัยไดรับทราบขอมูล
การบริหารจัดการเรื่องดังกลาว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด ถนนพระราม 3 

3.7 เขารวมประชุมพิจารณาการใชฐานขอมูลผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อใหความชวยเหลือตาม
มาตรการโครงการ “สินเช่ือฟนฟู SMEs หลังภัยพิบัติป 2554” เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ หองประชุม 203 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3.8 เขารวมกิจกรรมในโครงการ “ฟนฟูภาคอุตสาหกรรมการผลิตหลังวิกฤติอุทกภัย” METALEX 2011 และรวมการ
เสวนาหัวขอ “การประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องจากอุทกภัย” ระหวางวันที่ 21-24 ธันวาคม 2554 ณ ศูนยนิทรรศการและ
การประชุม ไบเทค บางนา 

เขารวมพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ ระหวาง สำนักงาน ปปง. กับผูแทนสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ สำนักงาน ปปง.
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4.  การประชุม The 26th East Asian Insurance Congress (EAIC) Executive Board 
สมาคมประกันวินาศภัย เขารวมประชุม The 26th East Asian Insurance Congress (EAIC) Executive Board 

Meeting โดยนายณัฐดนัย อินทรสุขศรี อุปนายกสมาคมฯ เปนผูแทนเขารวมประชุม เมื่อวันท่ี 24-25 ตุลาคม 2554 ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

 
5.  การประชุมสภาประกันภัยอาเซียน (The 37th ASEAN Insurance Council Meeting) 

สมาคมประกันวนิาศภัย เขารวมประชุมสภาประกันภยัอาเซียน (The 37th ASEAN Insurance Council Meeting) โดย
นายจรีพนัธ  อศัวะธนกุล นายกสมาคมฯ นายโอฬาร  วงศสรุพเิชษฐ รองเลขาธกิารสมาคมฯ และนางสาวกลัยา  จกุหอม ผูจดัการ
ฝายวชิาการประกนัภยั สมาคมประกันวินาศภัย เปนผูแทนสมาคมฯ เขารวมประชุม ระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2554    
ณ Marina Mandarin ประเทศสิงคโปร  

 
6.  โครงการชวยเหลือสังคมและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน 

6.1 สมาคมประกันวินาศภัย ตั้ง “ศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต” เปดรับบริจาคเงินและเครื่องอุปโภค–บริโภค 
จากบริษัทสมาชิก พรอมเดินทางลงพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอน รวมกับ สำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัยใน
พื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,200 ชุด แกผูประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8-11 เมษายน 2554  

6.2  บริจาคชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหวและคลื่นสึนามิในประเทศญี่ปุน รวมเปนเงิน 1,000,000 บาท  
6.3  สนับสนุนงบประมาณสรางบานเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมจังหวัดสุราษฎรธานี หลังละ 240,000 บาท 

จำนวน 5 หลัง รวมเปนเงิน 1,200,000 บาท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 
6.4  มอบเงินชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม จำนวน 200,000 บาท ในงาน “รวมพลังไทยชวยภัยน้ำทวม” โดยมีนางสาว

ยิ่งลักษณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนผูรับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 
6.5  รวมกบับริษทัสมาชิกบริจาคเรือพลาสตกิและไมพาย จำนวน 175 ลำ เสือ้ชชูพี จำนวน 350 ตวั และถงัน้ำสแตนเลส 

จำนวน 35 ใบ เพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนผูประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง 

 

 

ตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต พรอมลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค–บริโภค ใหแกผูที่ไดรับความเดือดรอนในจังหวัดสุราษฎรธานี

จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8-11 เมษายน 2554



32

7. ผลการดำเนินงานของคณะทำงานเปดเสรี 
7.1 การประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหนาการเปดเสรี 

สมาคมประกันวินาศภัยไดเขารวมประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหนารวมทั้งการจัดทำขอเสนอ (Offer List) และ  
ขอเรยีกรอง (Request List) ในการเปดเสรทีางดานการประกันภยักบัหนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้ 

 1. กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ:  สมาคมฯ ไดเขาหารอืในเรือ่งการเปดเสรทีางดานประกนัภยั  ซึง่ในปจจบุนันี้
ไทยไดมีการทำความตกลงวาดวยการคาบริการ (General Agreement on Trade in Service: GATS) ทาง
ดานการประกันภัยกับหลายประเทศ เชน องคการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ประชาคม
อาเซียน (ASEAN) ประชาคมอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด (ASEAN-Australia New Zealand Free 
Trade Area: AANZFTA) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย–ญี่ปุน (Japan–Thai Economic partnership 
Agreement: JTEPA) ความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Area: AKFTA) 
ความตกลงเขตการคาเสรีไทย-อาเซียน (Thailand-ASEAN Free Trade Area: TAFTA) และความตกลงเขต
การคาเสรีไทย-อินเดีย (Thailand-India Free Trade Area) 

นอกจากนี ้ทางสมาคมฯ ไดจดัทำ “แผนดำเนนิการสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน” นำเสนอตอกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ เพ่ือนำแผนดังกลาวบูรณาการกับ “แผนปฏิิบัติการยุทธศาสตรระดับชาติสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (National AEC Strategic Action Plan)” และเปนการเตรียมความพรอมของธุรกิจประกัน
ภัยในการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2015 ที่จะถึงนึ้ 

 2. สภาหอการคาแหงประเทศไทย: สมาคมฯ ไดเขารวมการประชมุหารอืกบัสภาหอการคาแหงประเทศไทยพรอมกบั
หนวยงานภาคเอกชนอ่ืนๆ ในการจัดตั้ง “คณะกรรมการธุรกิจบริการ ประจำป 2554-2556” โดยคณะกรรมการ
ชดุดงักลาวมหีนาทีใ่นการตดิตามความคบืหนาการเจรจาการเปดตลาดการคาบรกิาร ประสานงานกับหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในการเจรจาการคาภาคบริการ รวมไปถึงการเสนอแนวทางแกไขปญหา 

  

มอบเงินชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม จำนวน 200,000 บาท ในงาน “รวมพลังไทยชวยภัยน้ำทวม”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

มอบเงินชวยเหลือผประสบภัยน้ำทวม จำนวน 200,000 บาท ในงาน “รวมพลังไทยชวยภัยน้ำทวม”
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รวมกับบริษัทสมาชิกบริจาคเรือพลาสติกและไมพาย เสื้อชูชีพ และถังน้ำสแตนเลส เพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนผูประสบอุทกภัย 

จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง

รวมกบับรษิัทสมาชิกบริจาคเรือพลาสติกและไมพาย เส้ือชชีพ และถงันนำสแตนเลส เพ่ือชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนผประสบอทกภัย น้ำส

 3. กรมพัฒนาธุรกิจการคา: สมาคมฯ ไดเขารวมการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นตอผลการศึกษาถึงความเปน
ไปไดของโครงการศึกษาการบริหารจัดการและเชื่อมโยงขอมูลธุรกิจในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ซึง่การจัดทำโครงการดังกลาวเปนการศึกษาถึงความเปนไปไดของ
การเชื่อมโยงขอมูลทางธุรกิจของกลุมประเทศ AEC เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการฐานขอมูลธุรกิจของ
ภูมิภาคอาเซียน 

นอกจากน้ี ยังไดเขารวมกับสมาคมการคาอื่นๆ ของไทยในการระดมความคิดเห็นแนวทางการปรับตัว
และการเตรียมความพรอมของสมาคมการคาตางๆ ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวย  

 4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง: สมาคมฯ ไดเขาประชุมหารือกับสำนักงานฯ ซึ่งเปนหนวยงานหลักท่ีทำหนาที่
ดูแลการเปดเสรีการบริการดานการเงิน โดยไดรวมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำขอเรียกรอง (Request List) 
และขอเสนอ (Offer List) ของไทยในการเปดเสรีการบริการดานการเงินกับประเทศตางๆ เชน กรอบความ
ตกลงการคาเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile FTA) กรอบความตกลงการคาบริการดานการเงินภายใตกรอบ
อาเซียน (Financial Service on ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) เปนตน 
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7.2 การเตรียมความพรอมสำหรับธุรกิจประกันภัยในการเปดเสรีการคา 

คณะทำงานฯ  ไดมีการเชิญชวนหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) เขารวมเปนคณะทำงานรวม เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมสำหรับธุรกิจประกันภัยใน
การเปดเสรีการคา ซึ่งไดรับการตอบรับจากหนวยงานดังกลาวแจงผูแทนเขารวมเปนคณะทำงาน 
 

8. การจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย 
จากการประชมุยุทธศาสตรการประกันภยัแหงชาตเิมือ่วนัที ่ 12 มนีาคม 2546 สำนกังานคณะกรรมการกำกับและสงเสรมิ

การประกอบธุรกิจประกันภัย ไดมอบหมายใหสมาคมประกันวินาศภัย เปนผูดำเนินการจัดสอบความรูเกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย เพ่ือขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัย แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  

สมาคมประกันวินาศภัย ดำเนินการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 
ทั่วทั้งประเทศมีผูสมัครสอบ 7,207 คน มีผูสมัครที่เขาสอบ 80.15% มีผูสมัครที่สอบผาน 44.0% และมีผูสมัครที่ขาดสอบ 
19.8% 

 
ตารางแสดงสถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย 

สวนกลาง และในสวนภูมิภาค ประจำป 2554 
 

ดำเนินการจัดสอบจำนวน 65 150 215
ผูสมัครสอบจำนวน 3,740 3,467 7,207

ผูสมัครสอบประเภท ก. 2,963 1,750 4,686
ผูสมัครสอบประเภท ข. 804 1,577 2,381
ผูสมัครสอบประเภท ค. - 140 140

ผูเขาสอบจำนวน 2,965 2,812 5,777
ขาดสอบจำนวน 775 655 1,430
สอบผานจำนวน 1,847 1,323 3,170

 

หมายเหตุ : ผูสมัครสอบประเภท ก. คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วไป 
  ผูสมัครสอบประเภท ข. คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยเฉพาะประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลและประกันสุขภาพ 
  ผูสมคัรสอบประเภท ค.  คอื ตวัแทนประกนัวนิาศภยัเฉพาะการประกันภยั ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ 
 

 

รายละเอียด

สรุปการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วประเทศ

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554

สวนกลาง สวนภูมิภาค รวม
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9. ผลการดำเนินงานของสำนักงานอนุญาโตตุลาการ 
สำนักงานอนุญาโตตุลาการ ไดดำเนินการมาแลว 17 ป ในรอบป 2554 สำนักงานฯ ไดรับขอพิพาททั้งสิ้น 5,216 เรื่อง 

นอยกวาป 2553 จำนวน 2,842 เรื่อง หรือลดลง 35% จำนวนทุนทรัพยที่มีการเรียกรอง ในป 2554 มีจำนวน 204 ลานบาทเศษ 
ขอพิพาทที่มีจำนวนทุนทรัพยสูงสุด ในป 2554 มีมูลคา 1.3 ลานบาทเศษ และในรอบป 2554 สำนักงานฯ ไดทำการพิจารณา
ขอพิพาทเสร็จไปรวมทั้งสิ้น 8,815 เรื่อง เสร็จไปโดยการชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ จำนวน 1,135 เรื่อง หรือเทากับ 13% เสร็จโดย
การประนอมขอพิพาทในชั้นเลขาธิการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ จำนวน 5,199 เรื่อง หรือเทากับ 59% เสร็จไปโดยการถอน
คำเสนอขอพิพาทจำนวน 2,481 เรื่อง หรือเทากับ 28% สวนมูลคาทุนทรัพยที่ไดพิจารณาเสร็จสิ้น ในป  2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 
76 ลานบาทเศษ จนถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ยังมีขอพิพาทคงคาง 5,104  เร่ือง คางระหวางรอถอนคำเสนอขอ
พิพาท กรณีที่บริษัท สัมพันธประกันภัย จำกัด และบริษัท พาณิชยการประกันภัย จำกัด เปนคูกรณี  2,481 เรื่อง คางระหวาง
ดำเนินขอพิพาท 2,623 เรื่อง ระหวางนัดประนอมขอพิพาทและย่ืนคำคัดคาน  จำนวน  2,138  เรื่อง และคางระหวางการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ จำนวน  485 เรื่อง 

 

10. ผลการดำเนินงานของสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ป 2554 
สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย เปนหนวยงานอิสระที่สมาคมประกันวินาศภัยไดจัดต้ังข้ึน และไดเริ่มดำเนินงาน

อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2548 
ในป 2554 สำนักงานฯ ไดดำเนินงานที่สำคัญในภารกิจหลัก 3 ดาน ดังนี้ 
 

กิจกรรมใหบริการประชาชนและผูเอาประกันภัยที่ประสบภัยน้ำทวม ในโครงการ “ประกันภัยรวมใจ ชวยผูประสบภัยน้ำทวม” กิจกรรมใหบริการประชาชนและผเอาประกันภัยท่ีประสบภัยน้ำททวม ในโครงการ “ประกันภัยรวมใจ ชวยผประสบภัยน้ำทวม”ทวม
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1. เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศของการประกันวินาศภัย 

 - ปรับปรุงฐานขอมูลรายกรมธรรม/สินไหมฯ ทุกประเภทการรับประกันภัย 
 - ทดสอบระบบและเปดใหบริการสารสนเทศออนไลน IPRB ในสวนของการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ การ

ประกันภัยรถยนตภาคบังคับ และการประกันภัยทรัพยสิน (Fire & IAR) 
 - จัดทำจดหมายขาว IPRB รายไตรมาสเพื่อเปนเครื่องมือในการสรางกระแสความสำคัญของงานคณิตศาสตร

ประกันภัย ตลอดจนใหความรูเรื่องทางเทคนิคคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial techniques) 
 - พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต www.iprbthai.org อยางตอเน่ืองเพื่อใหเปนศูนยขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปน

ประโยชนแกบริษัทสมาชิกและผูสนใจทั่วไป 
2. ศึกษาและนำเสนอตนทุนความเสียหาย (Loss Cost) ของการประกันภัยประเภทตางๆ ตอผูเกี่ยวของ 

 - ปรับปรุงตนทุนความเสียหายอางอิงสำหรับการประกันอัคคีภัยและการประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (Fire & 
IAR Reference Loss Cost Update) 

 - ศึกษาตนทุนความเสียหายอางอิงสำหรับการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (Compulsory Motor Reference 
Loss Cost) 

 - ศึกษาตนทุนความเสียหายอางอิงของการประกันสุขภาพ (Health Insurance) 
3. ใหบริการทางคณิตศาสตรประกันภัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 - จัดการฝกอบรมและใหบริการบริษัทสมาชิกในการคำนวณเงินสำรองประกันภัย (Insurance Liabilities 
Valuation) 

 - รวมกับคณะกรรมการประกันภัยยานยนตจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกเจาหนาท่ีพิจารณารับประกันภัยเร่ือง
การใชตนทุนความเสียหายอางอิง (Reference Claim Costs) ในการกำหนดอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนตภาค
สมัครใจ 

 

เขารวมการเสวนาหัวขอ “การประกันภัย ที่เกี่ยวเนื่องกับอุทกภัย” ในโครงการ

 “ฟนฟูภาคอุตสาหกรรมการผลิตหลังวิกฤติอุทกภัย” (METALEX 2011) 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 

เขารวมการเสวนาหัวขอ “การประกันภัย ท่ีเก่ียวเน่ืองกับอทกภัย” ในโครงการ
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 นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อาทิ 
 - สนบัสนนุคณะทำงานภาษีสำรองประกนัภัย คณะกรรมการการบญัช-ีการเงนิ และการลงทุน ในการใหขอมลู/คำชีแ้จง

ตอกรมสรรพากร เพ่ือสนับสนุนขอเสนอของสมาคมประกันวินาศภัยท่ีตองการใหแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
มาตรา 65ตรี(1)(ข) แหงประมวลรัษฎากร เพ่ือใหบริษัทประกันวินาศภัยสามารถนำสำรองประกันภัยทั้งหมด ทั้ง
สำรองเบี้ยประกันภัย และสำรองคาสินไหมทดแทนไปถือเปนรายจายในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลได 

 - รวมกับสมาคมประกันวินาศภัยออกบูธจัดกิจกรรมและจำหนายส่ือของสำนักงานฯ ในงานสัปดาหประกันภัย ซึ่ง
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2554 

 - รวมกับสมาคมนักคณิตศาสตรประกันภัยแหงประเทศไทย จัดการประชุม “Non-Life Insurance Forum 2011: 
Reducing Uncertainty, Creating Values” เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2554 เพื่อเปดเวทีในการแลกเปลี่ยนและ
เรียนรูในประเด็นซึ่งเปนที่สนใจรวมกันของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเร่ืองเกี่ยวกับ RBC 

 
 

สโมสรสมาชิกประกันภัย จัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและความสามัคคีของบริษัทสมาชิกสโมสรสมาชิกประกันภัย จัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการเพืพื่อเสริมสรางสขภาพและความสามัคคีของบริษัทสมาชิกพื่อเ
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11. ผลการดำเนินงานสโมสรสมาชิกประกันภัย 
สโมสรสมาชิกประกันภัย จัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและความสามัคคีของบริษัทสมาชิก 

รวมทั้งสรางความสัมพันธอันดีเพื่อประโยชนในการประสานงานระหวางกัน ดังนี้ 
11.1 จัดแขงขันโบวลิ่งประกันภัย 

  จัดแขงขันโบวลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ณ S.F. สไตรคโบวล ศูนยการคาเดอะมอลล
บางกะป มีผูเขารวมแขงขนั 100 คน 

11.2  จัดแขงขันฟุตซอลประกันภัย 

  จัดแขงขันฟุตซอลประกันภัย ประเภททีมชาย และทีมหญิง ครั้งท่ี 2 ชิงถวยประทานจาก พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 10-11 และวันที่ 17-18 กันยายน 2554 ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน มีผูเขารวมแขงขันประเภททีมชาย 41 ทีม จำนวน 492 คน ประเภททีมหญิง 
2 ทีม จำนวน 24 คน รวมผูเขารวมแขงขัน จำนวน 516 คน  

11.3  การฝกสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ 

  จัดงานฝกสอนลีลาศเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4 สัปดาหละ 2 วัน ทุกวันจันทรและวันพุธ ระหวางเวลา 18.00-20.00 น. 
ณ หองประชุมใหญ (ชั้น 2) สมาคมประกันวินาศภัย ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เปนเวลา 20 วัน เริ่มวัน
อังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 รวมผูเขารับการฝกสอน จำนวน 40 คน 

11.4  จัดแขงขันฟุตบอลประกันภัย 7 คน 

  จัดแขงขันฟุตบอลประกันภัย 7 คน ประเภททีมชาย และทีมผูบริหารระดับสูง-อาวุโส ครั้งที่ 2 ชิงถวยประทาน
จาก พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2554 และวันที่    
24-25 ธันวาคม 2554 ณ สนามเทพหัสดิน (ภายในสนามกีฬาแหงชาติปทุมวัน) มีผูเขารวมแขงขันประเภททีม
ชาย 40 ทีม จำนวน 480 คน ประเภททีมผูบริหารระดับสูง-อาวุโส 13 ทีม จำนวน 195 คน รวมผูเขารวมแขงขัน 
จำนวน 675 คน  

11.5  จัดแขงขันแบดมินตันประกันภัย  

  จัดแขงขันแบดมินตันประกันภัย ประเภทชายคู ประเภทหญิงคู ประเภทคูผสม และประเภทชายคูอาวุโส อายุ 50 
ปขึ้นไป ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2555 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  

11.6  จัดแขงขันวอลเลยบอลประกันภัย 

  จัดแขงขันวอลเลยบอลประกันภัย ประเภททีมชาย และประเภททีมหญิง ครั้งท่ี 4 เม่ือวันที่ 10-11 กุมภาพันธ 
2555 ณ ศูนยกีฬาประชานิเวศน กรุงเทพฯ  
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1. ใหการสนับสนุนการจัดเสวนาเรื่อง  “วิศวกรรมความปลอดภัยกับวิกฤติภัยธรรมชาติ” 
สงผูแทนเขารวมเปนผูดำเนินการเสวนาหัวขอ “วิศวกรรมความปลอดภัยกับวิกฤติภัยธรรมชาติ” ในวันที่ 15 ตุลาคม 

2554 ณ คณะวิศวกรรมความปลอดภัยกับวิกฤติภัยธรรมชาติ รวมท้ังไดสนับสนุนคาใชจายในการจัดเสวนาของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) เปนจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยการเสวนาดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและเผยแพรความรูทางวิชาการ รวมทั้งวิชาชีพวิศวกรรมความปลอดภัย เนื่องจากมีสวนเกี่ยวของกับ
ธุรกิจประกันวินาศภัยโดยตรง 

 
2. การจัดทำกรมธรรมประกันภัย Contract Works Insurance (CAR) เปนมาตรฐานฉบับภาษาไทย 

จัดทำกรมธรรม Contract Works Insurance (CAR) เปนมาตรฐานฉบับภาษาไทยใหกับบริษัทสมาชิก เพื่อจะไดนำไป
ใชในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย และเพ่ือเปนการพัฒนาผลิตภัณฑประกันวินาศภัยใหแพรหลายมากข้ึน ซึ่งขณะน้ีไดมี
การรวบรวมเอกสารแนบทายฯ จากบริษัทสมาชิกเพื่อนำมาใชในรางกรมธรรมประกันภัยฉบับมาตรฐานตอไป 

 
3. การเรียกรองคาสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยทรัพยสิน กรณีการชุมนุมและเหตุไฟไหม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จัดประชุมหารือรวมกับบริษัทสมาชิก เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการพิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทน สำหรับการ
ประกันภัยทรัพยสิน กรณีที่เกิดเหตุการณชุมนุมและไฟไหมตามสถานที่ตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19–23 
พฤษภาคม 2553 เพื่อพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาคาสินไหมทดแทนและแนวทางการตอสูคดี โดยในเบื้องตน
ไดกำหนดแนวทางใหแตละบริษัทพิจารณาแยกเปนแตละกรณีวาไดออกกรมธรรมประกันภัยประเภทใดใหผูเอาประกันภัย 
และใหพิจารณาเงื่อนไข ความคุมครอง และขอยกเวนในกรมธรรมประกันภัยน้ันๆ ของแตละบริษัทประกันภัยเอง เนื่องจาก
กรมธรรมประกันภัยคุมครองนั้นมีหลากหลาย ระบุเงื่อนไขตางกัน  

 

การชี้แจงรายละเอียดโครงการความรวมมือพัฒนาตนแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย

จากน้ำทวมในพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยาและลุมน้ำทาจีน โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องคการมหาชน): สทอภ. หรือ GISTDA เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ สมาคมประกันวินาศภัย
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4. การปรับปรุงเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันอัคคีภัย กรมธรรมประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยูอาศัย และกรมธรรม
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (อค. อค./ทส. และ ทส.) 

ดำเนินการปรับปรุงและยื่นขอรับความเห็นชอบในหลักการของเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันอัคคีภัย กรมธรรม
ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยูอาศัย และกรมธรรมประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (อค. อค./ทส. และ ทส.) ไปยังนายทะเบียน 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาปรับปรุงและแกไข
รวมกัน 
 
5. คำสั่งนายทะเบียนที่เกี่ยวกับอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยการประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน 

ดำเนินการนำเสนอขอแกไขคำสั่งนายทะเบียน ที่ 61/2543 เรื่อง แกไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและ
อัตราเบี้ยประกันภัยการประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน โดยไดมีการรางคำสั่งนายทะเบียนที่…./2554 และทำการรวบรวม
ความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิก โดยไดดำเนินการปรับปรุง แกไขรายละเอียด รวมถึงการขอผอนผันการรับความเส่ียงภัยใน
ประเทศ สำหรับการทำประกันอัคคีภัย หรือการทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสินรายใดที่มีอัตราคาสินไหมทดแทน (Loss 
ratio) ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา โดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 30 ของเบี้ยประกันภัย 3 ปรวมกัน โดยขอผอนผันใหไมตองจัดเก็บไว
ภายในประเทศออกไปเปนระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งนายทะเบียน สำนักงาน คปภ. เห็นชอบใหผอนผันเรื่องดังกลาว 

 

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงโครงการความรวมมือพัฒนาตนแบบแผนที่และแบบจำลอง

การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำทวม เพื่อการรับประกันวินาศภัยในพื้นที่ลุมน้ำเจาพระยาและลุมน้ำทาจีน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ สมาคมประกันวินาศภัย 
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6. ศูนยกลางการศึกษาความเสี่ยงภัยธรรมชาติใหธุรกิจ 
ดำเนินโครงการเปนศูนยกลางศึกษาวิจัยขอมูลและพัฒนาการประกันความเสี่ยงภัยธรรมชาติใหธุรกิจประกันวินาศภัย 

โดยจัดทำระบบเพื่อการประยุกตใชงานขอมูลภาพถายจากดาวเทียม และขอมูลภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของอุทกภัย
นั้น โดยไดรวมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA พัฒนาตนแบบแผนที่และ
แบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำทวมทั่วประเทศไทย โดยจะจัดหาขอมูลดาวเทียมและขอมูลสนับสนุนอื่นสำหรับ 5 
ปที่ผานมา (พ.ศ. 2549–2553) และมูลคาเพิ่มเฉพาะป พ.ศ. 2554 และจะรวมกันวิเคราะหขอมูล การแปลและการตีความ 
รวมทั้งจัดทำเปนแผนที่ความเสี่ยงภัยน้ำทวม และการเขียนโปรแกรมแผนที่ลงบน soft file นอกจากนี้ ยังรวมออกแบบและ
พัฒนาตนแบบไวรายงานความนาจะเปนของเหตุการณดานอุทกภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ในชวงแรกจะเริ่มในจังหวัดลุม
แมน้ำเจาพระยาและแมน้ำทาจีน จำนวน 16 จังหวัด และในระยะตอๆ ไป สำหรับลุมแมน้ำอื่นๆ  

ความรวมมือในคร้ังนี้คณะกรรมการฯ ไดจัดงานแถลงขาวและพิธีลงนามบันทึกขอตกลงโครงการดังกลาวระหวาง
สมาคมประกันวินาศภัย กับ GISTDA เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม 2554 และจะเริ่มทดสอบโปรแกรมฯ ในเดือนกุมภาพันธ 2555 

 

การประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับกรมธรรมประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยูอาศัย (รวมกลุมภัยธรรมชาติ ภัยกอการรายและการจลาจล)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด และวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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การประชุมหารือบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับแนวทางการรับประกันภัยทรัพยสินจากเหตุการณน้ำทวม

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ สมาคมประกันวินาศภัย 

การประชุมหารือบริษัทสมาชิกเรื่อง “การเตรียมความพรอมในการประเมินความเสียหายสำหรับอุตสาหกรรมที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณน้ำทวม” 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 ณ สมาคมประกันวินาศภัย

7. การจัดทำเอกสารแนบทายวาดวยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยธรรมชาติ กรมธรรมประกันภัย     
ความเสี่ยงภัยทรัพยสิน  

1) จัดทำเอกสารแนบทายวาดวยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยน้ำทวม (Sub Limit for Flood) กรมธรรม
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน โดยสำนักงาน คปภ. บังคับใชตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เปนระยะเวลา 3 เดือนนับแต
วันที่ใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ไมไดกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำของ Sub Limit ดังกลาว ซึ่งมีบริษัทสมาชิกไดรับ
ความเห็นชอบในเอกสารแนบทายดังกลาวจากนายทะเบียน สำนักงาน คปภ. จำนวน 56 บริษัท 

2) จดัทำเอกสารแนบทายวาดวยการจำกดัจำนวนเงนิความรบัผดิสำหรบัภยัธรรมชาติ กรมธรรมประกนัภยัความเส่ียงภยั
ทรัพยสิน และอัตราเบี้ยประกันภัย โดยสำนักงาน คปภ. ไดใหความเห็นชอบในหลักการและบังคับใชเปนระยะเวลา 3 เดือน 
นับแตวันที่ใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ไมไดกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำของ Sub Limit ดังกลาว ซึ่งอยูระหวางการ
รวบรวมรายชื่อบริษัทสมาชิกยื่นขอรับความเห็นชอบในเอกสารแนบทายดังกลาว  
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การประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิกเรื่อง “แนวทางการประกันภัยตอและการรับประกันภัยทรัพยสิน ป 2555” 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ณ สมาคมประกันวินาศภัย

การประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิกเรื่อง “การจัดตั้งกองทุนประกันภัยพิบัติ” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ สมาคมประกันวินาศภัย 
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การอบรมเรื่อง “การฟนฟูระบบไฟฟาและระบบเครื่องจักรหลังน้ำทวม” เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2555 ณ สมาคมประกันวินาศภัยม” เมื่อวันท่ี 30-31 มกราคม 2555 ณ สมาคมประกันวินาศภัยการอบรมเรือ่ง “การฟนฟระบบไฟฟาและระบบเคร่ืองจักรหลังน้ำทว
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1. การขอรับความเห็นชอบในหลักการของแบบและขอความเอกสารแนบทาย Sanction Limitation and Exclusion 
Clause 

จัดทำและย่ืนขอรับความเห็นชอบในหลักการของเอกสารแนบทายกรมธรรมประกันภัยตัวเรือ และกรมธรรมประกันภัย
การขนสงสินคาทางทะเล (เอกสารแนบทาย Sanction Limitation and Exclusion Clause) โดยนายทะเบียนไดพิจารณาให
ความเห็นชอบในหลักการของแบบและขอความเอกสารแนบทายดังกลาวเปนแบบอัตโนมัติ (File and Use) เรียบรอยแลว 
ทั้งนี้ มีบริษัทสมาชิกจำนวน 54 บริษัท ยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและขอความเอกสารแนบทาย โดยนายทะเบียนไดใหความ
เห็นชอบดังกลาวเรียบรอยแลว 

 
2. จัดพิมพหนังสือ การประกันภัยสินคาระหวางประเทศตามขอกำหนดการประกันภัยสินคาเปรียบเทียบ 

จัดพิมพหนังสือ การประกันภัยสินคาระหวางประเทศตามขอกำหนดการประกันภัยสินคาเปรียบเทียบ จำนวน 1,000 
เลม เพ่ือแจกจายใหกับบริษัทสมาชิกนำไปใชอางอิงในการปฏิบัติงานดานการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกสใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน อีกทั้งจะจำหนายใหกับผูที่สนใจดวย ซึ่งมีการขอเลข ISBN เพื่อใหจำหนายในศูนยหนังสือของมหาวิทยาลัย
ตางๆ ดวย 

 
3. จัดพิมพหนังสือ ความเสียหายทั่วไป (General Average) และการชวยเหลือกูภัย (Salvage)  

ดำเนินการปรับปรุงหนังสือความเสียหายทั่วไป (General Average) โดยเพิ่มขอมูลเรื่องการชวยเหลือกูภัยทางทะเล 
(Salvage) ซึ่งเก่ียวของกันเขาไปดวยเพ่ือใหเนื้อหาครบสมบูรณมากข้ึน โดยจัดพิมพ จำนวน 1,000 เลม เพื่อแจกจายใหกับ
บริษัทสมาชิกนำไปใชอางอิงในการปฏิบัติงานดานการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส อีกทั้งจะจำหนายใหกับผูที่สนใจดวย 
ซึ่งมีการขอเลข ISBN เพื่อใหจำหนายในศูนยหนังสือของมหาวิทยาลัยตางๆ ดวย 

 

รวมกับ Dolphin Claims Services (Singapore) Pte Ltd. จัดสัมมนาเรื่อง “Marine Cargo Claims Recovery”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรม เดอะ แลนดมารค
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4. การจัดทำหนังสือ การประกันภัยตัวเรือ  
จัดทำหนังสือ การประกันภัยตัวเรือ ฉบับภาษาไทย โดยจัดทำจาก Institute Time Clauses - Hulls ป 1983 กอน และ

หากเน้ือหาสวนใดท่ี Institute Time Clauses - Hulls ป 1995 มีการกลาวถึงมากอาจนำมาเขียนประกอบเขาไป ขณะน้ีได
ดำเนินการจัดทำขอความภาษาอังกฤษของ Institute Clauses ตางๆ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดำเนินการ 

 
5.  จัดทัศนศึกษา และสัมมนา  

5.1 การจัดสัมมนา Marine Cargo Claims Recovery  

รวมกับ Dolphin Claims Services (Singapore) Pte Ltd. จัดสัมมนาเรื่อง Marine Cargo Claims Recovery เมื่อวันที่ 
14 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรม เดอะ แลนดมารค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมบริษัทสมาชิกใหมีความรูและความเขาใจใน
การปฏิบัติงานในการไลเบี้ยตอผูที่กระทำใหสินคาไดรับความเสียหายและอาจตองรับผิด ซึ่งสินคามีการเอาประกันภัยไว ซึ่ง
รวมทั้งขอจำกัดความรับผิดและหรือกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของในกรณีผูรับประกันภัยตองติดตามไลเบี้ยตอผูที่อาจตองรับผิด 
ซึ่งการบรรยายจะเปนประโยชนและเสริมสรางความรู ความสามารถใหแกผูปฏิบัติงานดานการพิจารณาคาสินไหมทดแทนการ
ประกันภัยสินคาใหมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานตอไป 

 

จัดศึกษาดูงานระบบการทำงานของ NETbay Co., Ltd. ซึ่งเปนองคกรอิสระ ดำเนินธุรกิจเชื่อมโยงขอมูล หรือ e-Logistic Gateway

เพื่อรองรับการจัดสงขอมูลสินคา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 



47

5.2  จัดศึกษาดูงาน NETbay Co., Ltd. 

 เนื่องจากปจจุบันการนำระบบอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือเสริมรวมกับการดำเนินธุรกิจนั้น กลายเปนรูปแบบการ
ดำเนินงานที่กำลังไดรับความนิยมอยางแพรหลายในประเทศไทย ซึ่ง NETbay Co., Ltd. เปนองคกรอิสระ ดำเนินธุรกิจดวย
เปาหมายในการเชื่อมโยงขอมูล หรือ e-Logistic Gateway เพื่อรองรับการจัดสงขอมูลสินคา โดยในอนาคตบริษัทฯ มีแผนเปด
ใหบริการสงใบอนุญาตและขอมูลตางๆ (e-Licensing) ไปยังหนวยงานภาครัฐและเชื่อมโยงกับธุรกิจและบริการนำเขา-สงออก 
สำหรับธุรกิจระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Customs คณะกรรมการฯ จึงไดเขาศึกษาดูงานระบบการทำงานของ 
NETbay Co., Ltd. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 

 
5.3  จัดสัมมนาเรื่อง ความตกลงระดับอนุภูมิภาคเกี่ยวกับการประกันภัย และระดมความคิดเห็นเก่ียวกับราง

เอกสารแนบทายวาดวยเงื่อนไขพิเศษการขยายความคุมครองใชสำหรับผูประกอบการโลจิสติกสภายใต

กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูขนสง 

 จัดสัมมนาเร่ือง ความตกลงระดับอนุภูมิภาคเก่ียวกับการประกันภัย และระดมความคิดเห็นเก่ียวกับรางเอกสาร
แนบทายวาดวยเงือ่นไขพเิศษการขยายความคุมครองใชสำหรบัผูประกอบการโลจสิตกิสภายใตกรมธรรมประกนัภยัความรบัผดิ
ของผูขนสง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด 

 

จัดสัมมนาเรื่อง “ความตกลงระดับอนุภูมิภาคเกี่ยวกับการประกันภัย” และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรางเอกสารแนบทาย

วาดวยเงื่อนไขพิเศษการขยายความคุมครองใชสำหรับผูประกอบการโลจิสติกสภายใตกรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผูขนสง 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด
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5.4  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Incoterms กับคำพิพากษาฎีกาที่นาสนใจ 

 คณะกรรมการชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Incoterms กับคำพิพากษา
ฎีกาที่นาสนใจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ (Incoterms 2000 และ 
2010) ซึ่งประกอบดวยขอกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส รวมถึงการทำ 
workshop กรณีศึกษาตางๆ เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกสไดรับทราบ และสามารถนำไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด 

 
5.5  จัดสัมมนาเรื่อง ความเสียหายทั่วไปและการชวยเหลือกูภัยทางทะเล (G.A. & Salvage) 

 คณะกรรมการชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส จัดสัมมนาเรื่อง ความเสียหายท่ัวไปและการชวยเหลือ
กูภัยทางทะเล (G.A. & Salvage) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความรูความสามารถของผูปฏิบัติงานดาน
ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือนำไปสูการพัฒนา
เปนมืออาชีพตอไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ  

เขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การพัฒนาเสนทางสัญจรทางน้ำสำหรับการทองเที่ยวดวยเรือสำราญและกีฬา

เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมอูตอเรือ-ซอมเรือ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และลองเรือ “สะนุก”

ศึกษาเสนทางการสัญจรทางแมน้ำเจาพระยา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Incoterms กับคำพิพากษาฎีกาที่นาสนใจ” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด

งสญัจรทางน้ำสำหรับการทองเท่ียวดวยเรือสำราญและกีฬา

นใจ” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด

เขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดงาน การพัฒนาเสนทางทาง

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Incoterms กับคำพิพากษาฎีกาที่นาสาส
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5.6 เขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

 เขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การพัฒนาเสนทางสัญจรทางน้ำสำหรับการทองเที่ยวดวยเรือ
สำราญและกีฬาเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมอูตอเรือ-ซอมเรือ และธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ กรุงเทพฯ 
โดยการลองเรือ “สะนุก” ศึกษาเสนทางการสัญจรทางน้ำเพื่อการทองเที่ยวในแมน้ำเจาพระยา ซึ่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัด
ในรูปแบบการเสวนาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจแบบเครือขายคลัสเตอรเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการและเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันกับกลุมทุนรายใหญและเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาไดรวมแสดงความคิดเห็น และขอเสนอ
แนะแนวทางการจัดตั้งคลัสเตอรอูตอเรือ-ซอมเรือ และธุรกิจที่ตอเนื่องที่เกี่ยวของกับเฉพาะกลุมเรือสำราญ จัดโดยวิทยาลัย
พาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

 
5.7 เขารวมกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก ประจำป 2554  

 เขารวมกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก ประจำป 2554 “Piracy: orchestrating the response” ซึ่งกิจกรรมดังกลาว
เปนการเฉลมิฉลองและรวมมือกับองคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization) โดยคณะกรรมการฯ 
ไดสงผูแทนเขารวมเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “การประกันภัยกับปญหาภัยโจรสลัด” รวมทั้งเขารวมจัดบูธนิทรรศการ และสง   
ผูแทนเขารวมสัมมนา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร จัดโดยกรมเจาทา 

 
 

เขารวมกิจกรรมงานวันทางทะเลโลก ประจำป 2554 “Piracy: orchestrating the response”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร
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จัดสัมมนาเรื่อง “ความเสียหายทั่วไปและการชวยเหลือกูภัยทางทะเล (G.A. & Salvage)” 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
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1. โครงการศึกษาและเผยแพรขอมูลทางเทคนิคของรถยนตที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงในการรับประกันภัย  
ดำเนินการวาจาง Thatcham (Thailand) Ltd. ทำการศึกษาโครงการศึกษาและเผยแพรขอมูลทางเทคนิคของรถยนตที่

เกี่ยวของกับความเสี่ยงในการรับประกันภัย มีระยะเวลาดำเนินงานเปนเวลา 2 ป โดยมีขอบขายการดำเนินงาน ดังนี้ 
(1) ให Thatcham (Thailand) Ltd. ทำการศึกษาและวิเคราะหรถยนตใหมที่จะเขามาจำหนายในตลาดตลอดระยะ

เวลาของโครงการ และรถยนตที่มีการรับประกันภัยหรือจำหนายอยูแลวในตลาดสูงสุด จำนวน 20 รุน รวมถึงการ
เผยแพรขอมูลผลการศึกษาสูสาธารณะและธุรกิจประกันภัย รวมถึงผูผลิต ผูประกอบการที่เกี่ยวของ  

(2) ให Thatcham (Thailand) Ltd. เปนหนวยงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพอะไหลเทียบเทาใหแกผูผลิตที่ตองการ
ใหมกีารรับรองคุณภาพของอะไหล และสมาคมประกนัวนิาศภัย จะเปนผูประชาสมัพนัธใหบรษิทัประกนัภัยรับทราบ
ถึงประโยชนของการใชอะไหลเทียบเทาที่ไดรับการรับรอง 

จากการดำเนินการดังกลาว ไดมีการจัดการประชุมชี้แจงข้ันตอนการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานศึกษาเร่ือง     
ดังกลาวของ Thatcham (Thailand) Ltd. โดยจัดชี้แจงเรื่อง Group Rating & Part Accreditation เมื่อวันที่ 22 และ 23 
สิงหาคม 2554 ณ หองประชุม สมาคมประกันวินาศภัย โดยแบงสมาชิกเขารวมรับฟงเปน 4 กลุม พรอมน้ี Thatcham 
(Thailand) Ltd. ไดจัดทำตัวอยางขอมูลการรับรองคุณภาพอะไหล และเอกสารที่เกี่ยวของนำเสนอตอคณะทำงานฯ ทราบแลว 

 

เขารวมกิจกรรมในโครงการถวายปณิธานลานหัวใจ รักษวินัยจราจร 

เพื่อทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ธานลานหัวใจ รักษวินัยจราจรเขารวมกิจกรรมในโครงการถวายปณิธณิธ
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2. การประชาสัมพันธกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคบังคับรูปแบบใหมเพื่อปองกันการปลอมแปลง 
สมาคมฯ ไดรับความรวมมือจากบริษัทสมาชิก ผูประกอบการรับประกันภัยรถยนตภาคบังคับทุกบริษัทในการจัดพิมพ

กรมธรรมประกนัภยัรถยนตภาคบงัคบัรปูแบบใหม โดยใชกระดาษทีม่เีอกลักษณพเิศษปองกันการปลอมแปลง มแีถบโฮโลแกรม 
(Hologram Strip) ตราสัญลกัษณและขอความสมาคมประกันวนิาศภยั ซึง่ไดเริม่ทยอยใชตัง้แตวนัที ่1 เมษายน 2554 เปนตนมา 
พรอมท้ังใชเต็มระบบทุกบริษัทตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 และเพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร และสรางการรับรูใหกับ
ประชาชนท่ัวประเทศ รูจักกรมธรรมประกันภัยรถยนตรูปแบบใหม พรอมท้ังเสริมสรางความรูความเขาใจในการทำประกันภัย
รถ และตรวจสอบการประกันภัยรถดวยตนเอง เพื่อใหมีความมั่นใจวาไดรับความคุมครองจากการประกันภัยอยางแนนอน จึง
ไดจัดแผนการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ตั้งแตเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2554 โดยไดประชาสัมพันธและเปดตัวครั้งแรกไป
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงาน คปภ. 

 
3. การพัฒนาระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ (E-Claim) 

สำนักงาน คปภ. ไดแตงต้ังคณะทำงานพัฒนาระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ (E-Claim) ซึ่งประกอบดวยผูแทนจาก
หนวยงานตางๆ ทั้งจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ      
แหงชาติ และผูแทนจากคณะกรรมการประกันภัยยานยนต เพื่อรวมกันพัฒนาระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาลใหสามารถ
เบิกจายไดเต็มวงเงินความคุมครองผูประสบภัยจากรถซ่ึงไดมีการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายคารักษาพยาบาลให
แกผูประสบภัย รวมทั้งการประชาสัมพันธใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. และคณะกรรมการฯ ไดรวมกันชี้แจง
หลักเกณฑและวิธีการตางๆ ที่มีการพัฒนา ปรับปรุง แกบริษัทสมาชิก ซึ่งหากระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ (E-Claim) ไดมี
การพัฒนาครบถวนสมบูรณและผูที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจในการเขาใชระบบดังกลาวแลว จะชวยใหผูประสบภัยไดรับ
ประโยชนอยางครบถวน และชวยใหธุรกิจประกันภัยมีระบบการตรวจสอบการจายคาสินไหมทดแทนและเปนการใหบริการที่ดี
แกผูเอาประกันภัย สงเสริมภาพลักษณที่ดีของธุรกิจประกันภัยอยางยั่งยืนตอไป 

 

บริษัทสมาชิกจัดบูธประชาสัมพันธในงานรถยนตคันแรก ระหวางวันที่ 11-14 ตุลาคม 2554 

ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 

บริษัทสมาชิกจัดบูธประชาสัมพันธในงานรถยนตคันแรก ระหวางวันที่ 11-14 ตุลาคม 2554 
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4. เขารวมกิจกรรมกับกรุงเทพมหานคร ในโครงการ “ถวายปณิธานลานหัวใจ รักษวินัยจราจร” 
เขารวมกิจกรรมกับกรุงเทพมหานคร ในโครงการ “ถวายปณิธานลานหัวใจ รักษวินัยจราจร” เพื่อรวมพลังน้ำใจและ

ความตัง้ใจของประชาชนตัง้ปณธิาน “รกัษวนิยัจราจร” พรอมกนัทัว่กรงุเทพฯ เปนการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเพ่ือเปนการสรางกระแสความรวมมือจาก   
ทกุภาคสวนในสงัคมรวมกนัในการรณรงคสงเสรมิวนิยัจราจร โดยเชญิชวนบรษิทัสมาชกิจดัทำบตัรถวายปณธิานแนบไปพรอมกบั
กรมธรรมประกันภัย  
 
5.  เชิญชวนบริษัทสมาชิกเขารวมออกบูธประชาสัมพันธ ในงานรถยนตคันแรก   

ดวยกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ไดมีโครงการประชาสัมพันธรถยนตคันแรก ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 11-14 
ตุลาคม 2554 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา คณะกรรมการฯ จึงไดเชิญชวนบริษัทสมาชิกเขารวมออกบูธ
ประชาสัมพันธรถยนตคันแรก ในโซนบริการดานสินเชื่อและประกันภัย ซึ่งมีบริษัทเขารวมจำนวน 10 บริษัท 

 

การประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานศึกษาเรื่อง Group Rating & Part Accreditation โดย Thatcham (Thailand) Ltd. 

เมื่อวันที่ 22 และ 23 สิงหาคม 2554 ณ สมาคมประกันวินาศภัย

รวมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 “ทศวรรษแหงการลงมือทำ: Time for Action” 

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

ศการในงานสัมมนาระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน คร้ังท่ี 10 “ทศวรรษแหงการลงมือทำ: Time for A

roup Rating & Part Accreditation โดย Thatcham (Thailand) Ltd.การประชมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานศึกษาเรื่อง GroGro
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6.  ใหการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดตาก  
ใหการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดตาก จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อรวมทำกิจกรรมสรางความรู

ความเขาใจใหประชาชนเห็นคุณประโยชนในการทำประกันภัยตลอดจนสรางความเชื่อมั่นใหกับธุรกิจประกันภัย  
 

7. เขารวมจัดนิทรรศการและจัดแสดงผลงาน ตามโครงการสัมมนาระดับชาติเร่ือง ความปลอดภัยทางถนน คร้ังที่ 10 
“ทศวรรษแหงการลงมือทำ: Time for Action”  

ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในสวนของการจัดนิทรรศการและจัดแสดงผลงาน ตามโครงการสัมมนาระดับชาติ
เร่ือง ความปลอดภัยทางถนน คร้ังที่ 10 “ทศวรรษแหงการลงมือทำ: Time for Action” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร ระหวางวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 

 
8. จัดประชุม และสัมมนา 

8.1  จัดประชุมชี้แจง กระบวนการและแนวทางการชดใชคาสินไหมทดแทนของกรมธรรมประกันภัยรถยนต   

 รวมกบัสำนกังานคณะกรรมการกำกบัและสงเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) จดัประชมุชีแ้จงทัง้ในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค โดยสืบเนื่องมาจาก สำนักงาน คปภ. ไดมีนโยบายที่จะสรางกรอบมาตรฐานกลางในการทำงานรวมกัน
ระหวาง สำนกังาน คปภ. กบับริษทัประกันวนิาศภยั ในการพจิารณาและจายคาสนิไหมทดแทนใหเปนไปในทางเดียวกนัทกุบรษิทั
ประกันภัยทั่วประเทศ และเพื่อใหเปนแนวทางตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 27/2554 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ที่เริ่มมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เปนตนมา รวมทั้งการชี้แจงเรื่องการพัฒนาระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ (E-Claim)      
ทั้งสิ้น 7 ครั้ง 

 ครั้งที่ 1  กรุงเทพฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2554  
  ณ โรงแรม เจาพระยาปารค  
 ครั้งที่ 2  กลุมจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 23 กันยายน 2554  
  ณ โรงแรม เซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม                     
 ครั้งที่ 3 กลุมจังหวัดภาคกลาง วันที่ 30 กันยายน 2554  
  ณ โรงแรม วาสิฎฐี ซิตี้ โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ครั้งที่ 4 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 7 ตุลาคม 2554  
  ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน  
 ครั้งที่ 5  กลุมจังหวัดภาคใต วันที่ 17 ตุลาคม 2554  
  ณ โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 ครั้งที่ 6 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลางบางสวน วันที่ 19 ตุลาคม 2554  
  ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี  
 คร้ังที่ 7 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 10 กุมภาพันธ 2555   
  ณ โรงแรม ภูเก็ต เมอรลิน จังหวัดภูเก็ต   



55

การประชุมชี้แจงกระบวนการและแนวทางการชดใชคาสินไหมทดแทนของกรมธรรมประกันภัยรถยนต  

และการชี้แจงเรื่อง การพัฒนาระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ (E-Claim) สวนกลางและภูมิภาค รวม 7 ครั้ง



56

8.2  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตนทุนความเสียหายอางอิงของการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 

 ตามที่สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) ไดจัดทำรายงานตนทุนความเสียหายอางอิง (Reference Loss 
Costs) สำหรับการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ และนำสงไปยังบริษัทสมาชิกทราบแลว ดังนั้น เพ่ือทำความเขาใจใน
รายงานตนทุนความเสียหายอางอิงสำหรับการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจฉบับดังกลาวและสามารถนำไปใชภายในองคกร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด คณะกรรมการฯ จึงรวมกับ IPRB นำเสนอวิธีการ และสมมติฐานที่ใชในการคำนวณตนทุนใหบริษัท
สมาชิกรับทราบ โดยไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง ตนทุนความเสียหายอางอิงของการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ณ โรงแรม ดิ เอทัส บางกอก  

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตนทุนความเสียหายอางอิงของการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ณ โรงแรม ดิ เอทัส บางกอก

การสัมมนาเชิงปฏิบติัการเร่ือง ตนทนความเสียหายยอางอิงของการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจยอ
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การแถลงขาวและกิจกรรมประชาสัมพันธเปดตัวกรมธรรมประกันภัยรถยนตภาคบังคับรูปแบบใหมเพื่อปองกันการปลอมแปลง 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงาน คปภ.

ยรถยนตภาคบังคบัรปแบบใหมเพื่อปองกนัการปลอมแปลงการแถลงขาวและกจิกรรมประชาสัมพันธเปดตวักรมธรรมประกนันภัย
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1. การจัดทำฐานขอมูลประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 
ดำเนินการทบทวนการจัดทำโปรแกรมจัดเก็บฐานขอมูลการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ที่ในขณะน้ีไดใหบริการ

สมาชิกผานทางอินทราเน็ตของสมาคมฯ ดังนั้น เพื่อใหการบริการดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชนในการ
ดำเนินธุรกิจรับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จึงไดมีการหารือรวมกับผูบริหารจากบริษัทสมาชิกท่ีจำนวนเบี้ยประกันภัย
อุบัติเหตุและสุขภาพสูงสุด 10 อันดับแรก เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป 

 
2. การจัดทำกรมธรรมและอัตราเบ้ียประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use) รวมท้ังการจัดทำ

คูมือกรมธรรมประกันภัยฯ 
1) ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ไดดำเนินการจัดทำอัตราเบี้ยประกันภัยสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and 

Use) และไดยื่นขอรับความเห็นชอบในหลักการของแบบไปยังนายทะเบียน สำนักงาน คปภ. ขณะนี้อยูระหวางการ
พิจารณาของ สำนักงาน คปภ. 

2) ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ไดดำเนินการจัดทำคูมือกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล แบบ
อัตโนมัติ (File and Use) ลงแผน CD และไดนำสงใหกับบริษัทสมาชิกบริษัทละ 5 แผน รวมท้ังนำข้ึนเว็บไซต
สมาคมประกันวินาศภัย 

3) ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ไดดำเนินการศึกษาและทบทวนขอความกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหต ุแบบ
อัตโนมัติ (File and Use) เน่ืองจากมีประเด็นท่ีจะตองดำเนินการปรับปรุงและแกไขเพ่ือความถูกตอง ชัดเจน และ
เปนประโยชนตอบริษัทสมาชิก ซึ่งอยูระหวางดำเนินการ 

 
3. กรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอก                         

ชมรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ไดดำเนินการตรวจสอบกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอ
บุคคลภายนอก และเอกสารแนบทายฯ เพ่ือย่ืนขอแกไขไปยัง สำนักงาน คปภ. และนำมาใชเปนกรมธรรมประกันภัยฉบับ
มาตรฐานตอไป 

 

จัดทำซีดีคูมือกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล แบบอัตโนมัติ (File and Use) 

เพื่อใหบริษัทสมาชิกใชประกอบการพิจารณารับประกันภัยและพิจารณาคาสินไหมทดแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถดาวนโหลดขอมูลไดที่ www.thaigia.com
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4. โครงการศึกษาขอมูลและรายละเอียดตนทุนความเสียหาย (Loss Cost) สำหรับการประกันภัยสุขภาพของสำนักงาน
อัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) 

ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมกับสำนักงานอัตราเบ้ียประกันวินาศภัย (IPRB) ไดมีโครงการการจัดเก็บ
ขอมูลตนทุนความเสียหาย (Loss Cost) สำหรับการประกันภัยสุขภาพ โดยเร่ิมจัดเก็บขอมูลจากบริษัทสมาชิกเฉพาะการ
ประกันภัยสุขภาพสวนบุคคลและครอบครัว ยอนหลัง 3 ป (2550-2552) ซึ่งอยูระหวางการรวบรวมขอมูล 

 
5. การกำหนดนิยามของโรครายแรง 

สงผูแทนเขารวมเปนคณะทำงานพิจารณาเพ่ือกำหนดคำนิยามของโรครายแรง ตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อสรางมาตรฐานขอความในกรมธรรมประกันภัยสุขภาพสำหรับ
ธรุกจิประกนัภยั พรอมท้ังนำเสนอวาไมควรจะระบุระยะเวลาของ 52 โรคในคำนิยามขางตน แตควรกำหนดในเง่ือนไขกรมธรรม
ประกันภัยแทน  

 
6. การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของสถานบริการ  

ตามทีค่ณะกรรมการฯ ไดมกีารจัดทำกรมธรรมประกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมายสำหรบัสถานบรกิารและเบีย้ประกนัภยั 
เพื่อรองรับรางกฎกระทรวงเก่ียวกับสถานบริการของกระทรวงมหาดไทยท่ีกำหนดใหสถานบริการจะตองจัดใหมีกรมธรรม
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกท่ีไดรับความเสียหายจากสถานบริการตางๆ ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดยื่น
ขอรบัความเห็นชอบในหลักการของแบบและขอความกรมธรรมประกันภยัดงักลาวไปยังนายทะเบียน สำนกังาน คปภ. แลว แต
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยยังไมไดประกาศบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ นายทะเบียน สำนักงาน คปภ. จึงยังไมอนุมัติความ
เห็นชอบในกรมธรรมประกันภัยดังกลาว อีกทั้งในปจจุบันบริษัทสมาชิกยังสามารถนำกรมธรรมประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายตอบุคคลภายนอกไปจำหนายใหกับผูประกอบธุรกิจสถานบันเทิงอยูแลวโดยไมไดออกแบบกรมธรรมประกันภัยฉบับ
ใหม จึงมีความเห็นใหทำหนังสือสอบถามความคืบหนาเรื่องดังกลาวไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

 

การสัมมนาวิชาการเรื่อง “การรับประกันภัยและพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยความรับผิดและการประกันภัยสุขภาพ” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรม เชียงใหม แกรนดวิว 
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7. โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลิกจาง  
ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดรับมอบหมายใหทำวิจัยเก่ียวกับการเลิกจางและการประกันภัย หรือแนวทางความเปนไปได

ดานการประกันภัยสำหรับลูกจางที่ถูกเลิกจาง ตามนโยบายของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
สมาคมประกันวินาศภัย ใหพิจารณาแนวทางของการดำเนินโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเลิกจางและการประกันภัย รวมทั้ง
แนวทางความเปนไปไดดานการประกันภัยสำหรับลูกจางที่ถูกเลิกจาง ตามนโยบายของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ซึ่ง
คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวมีความเห็นใหยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากยังไมมีรายละเอียดที่ชัดเจน 

 
8. การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอกที่ ไดรับความเสียหายจากเรือลากจูงและเรือลำเลียง  

ตามที่กรมเจาทามีคำสั่งที่ 717/2554 เร่ือง แตงต้ังคณะทำงานเพ่ือพิจารณากำหนดมาตรการใหมีการประกันภัยของ
เรือลากจูงและเรือลำเลียงเพื่อคุมครองความเสียหายตอบุคคลที่สามและความเสียหายตอส่ิงแวดลอม โดยมีผูแทนจาก
สำนกังานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) สมาคมประกนัวนิาศภยั และกรมเจาทา เขารวม
เปนคณะทำงานดวยน้ัน พรอมน้ีคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแตงตั้งคณะทำงานเพ่ือศึกษาและจัดทำรางกรมธรรมประกันภัย
ความรับผิดตอบุคคลภายนอกท่ีไดรับความเสียหายจากเรือลากจูงและเรือลำเลียงข้ึน โดยกรมธรรมประกันภัยดังกลาวกำหนด
ใหความคุมครอง โดยคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก และกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
เปนอัตราขั้นต่ำ-ขั้นสูง โดยพิจารณาจากขอมูลจำนวนเรือ (เรือลาก 1,004 ลำ และเรือลำเลียง 2,728 ลำ)  

 

การสัมมนาวิชาการเรื่อง “การรับประกันภัยและพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยความรับผิดและการประกันภัยสุขภาพ” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรม เชียงใหม แกรนดวิว 
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9. โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2554  
สมาคมประกันวินาศภัย จัดทำกรมธรรมประกันภัยขาวนาปสำหรับรายยอย (ไมโครอนิชัวรันส) คุมครองความเสียหาย

อันเนื่องมาจากภัยน้ำทวมหรือฝนตกหนัก ฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือพายุใตฝุน ภัยอากาศหนาว หรือน้ำคางแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม 
ตามประกาศภัยพิบัติของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดรับความเห็นชอบในแบบและขอความ
ของกรมธรรมประกันภัยฯ จาก สำนักงาน คปภ. เรียบรอยแลว โดยใหความคุมครองแบงออกเปน 2 ชวง คือ 1) ชวง 60 วันแรก
นับจากวันเพาะปลูก จำนวนเงินคาชดเชย 606 บาทตอไร 2) ชวงตั้งแตวันท่ี 61 ถึงวันสุดทายกอนเก็บเกี่ยว จำนวนเงิน          
คาชดเชย 1,400 บาทตอไร มีเบี้ยประกันภัย 129.47 บาทตอไร (รวมภาษีมูลคาเพิ่มและอากรแสตมป) ซึ่ง ธ.ก.ส. เปนผูดำเนิน
การโดยเก็บเบี้ยประกันภัย (จากเกษตรกร) และสำรองจายใหกับบริษัทประกันภัย โดยภาครัฐจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยใหกับ
เกษตรกร 69.47 บาทตอไร เกษตรกรจาย 60 บาทตอไร (เวนแตกรณทีีเ่ปนลูกคา ธ.ก.ส. จะไดรบัการสนับสนุนคาเบีย้ประกนัภยั
จาก ธ.ก.ส. : 10 บาทตอไร) ซึ่งโครงการนี้มีการเอาประกันภัยตอไปยังบริษัทประกันภัยตอตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทาง
ดานการประกันภัยพืชผล และเปนการกระจายความเส่ียงภัยตามหลักของการประกันภัยดวย ซึ่งสรุปผลการรับประกันภัยได 
ดังนี้ 

 - จำนวนเกษตรกรผูทำประกันภัย 56,780 ราย 
 - จำนวนพื้นที่ประกันภัย 1,057,110.75  ไร 
 - จำนวนเงินเอาประกันภัย   1,479,955,050.00 บาท 
 - จำนวนเบี้ยประกันภัย    136,304,041.85 บาท 
  (รวมอากรแสตมปและภาษีมูลคาเพิ่ม) 
 

การสัมมนาวิชาการเรื่อง “การรับประกันภัยและพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยความรับผิดและการประกันภัยสุขภาพ” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรม เชียงใหม แกรนดวิว 
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10. จัดสัมมนาวิชาการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 5 ภูมิภาค 
 จัดโครงการสัมมนาวิชาการใหความรูเกี่ยวกับการประกันภัยเบ็ดเตล็ดแกบริษัทสมาชิกในสวนภูมิภาค เพื่อเปนการ    
เสริมสรางความรูใหกับบุคลากรของบริษัทสมาชิก รวมถึงเจาหนาท่ี สำนักงาน คปภ. จังหวัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ
เพิม่พนูความรูและความเขาใจในหลกัการรบัประกนัภัยและสนิไหมทดแทนสำหรบัการประกนัภยัความรบัผิดและการประกนัภยั
สุขภาพ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 กลุมจังหวัดภาคเหนือ 16 จังหวัด วันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรม เชียงใหม แกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 2 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด วันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรม บานเชียง จังหวัด

อุดรธานี 
ครั้งที่ 3 กลุมจังหวัดภาคใต 14 จังหวัด วันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ครั้งที่ 4  กลุมจังหวัดภาคกลาง 18 จังหวัด วันที่ 27 เมษายน 2555 ณ โรงแรม พิมาน จังหวัดนครสวรรค 
คร้ังที่ 5  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม ชลจันทร นาเกลือ จังหวัดชลบุรี 
 

การสัมมนาวิชาการเรื่อง “การรับประกันภัยและพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยความรับผิดและการประกันภัยสุขภาพ” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรม เชียงใหม แกรนดวิว 



63

1.  โครงการพัฒนาผูบริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุนที่ 17 
คณะกรรมการฯ รวมกับคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาผูบริหารธุรกิจ

ประกันวินาศภัย (IMDP) รุนที่ 17 ขึ้น โดยมีเนื้อหาวิชาตามแนวทางหลักสูตร MINI MBA ซึ่งไดปรับใหเหมาะสมกับธุรกิจ
ประกันวินาศภัย การอบรมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2555 รวมเวลาการอบรมทั้งสิ้น 162 
ชั่วโมง อบรมทุกวันจันทรและวันพุธ เวลา 17.30-20.30 น. และวันเสาร เวลา 09.00-16.00 น. ณ สมาคมประกันวินาศภัย  

   
2.  ทุน ISJ Advance Course รุนที่ 21 

สมาคมประกันวินาศภัยญี่ปุน ไดมอบทุน ISJ Advance Course รุนที่ 21 จำนวน 2 ทุน ใหกับพนักงานบริษัทประกัน
วินาศภัย ดังนั้น สมาคมฯ จึงไดดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคลากรจากธุรกิจประกันภัย เพื่อเขารับทุนในหัวขอ Non-Life 
Insurance and Risk Management ซึ่งอบรมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม-12 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน โดยผูที่
ผานการคัดเลือก ไดแก 

1. นายพศวีร  จึงจีระสิทธิ์  บจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 
2. นางสาวกัญจนณัฏฐ  วงศเมฆ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
 

จัดนิทรรศการสัปดาหประกันภัย ครั้งที่ 3 ภายใตแนวคิด “ประกันภัย ใตรมพระบารมี” เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2554

ณ อาคารชาเลนเจอร 2-3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 

ะกันภัย ใตรมพระบารมี” เมื่อวันท่ี 2-4 กันยายน 2554จัดนิทรรศการสัปดาหประกันภัย ครั้งที่ 3 ภายใตแนวคิด “ประประ
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3. โครงการ “Benefit Survey for Non-Life Insurance 2011” 
ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดทำโครงการ “Benefit Survey for Non-Life Insurance 2011” ขึ้น เพื่อ

ดำเนินการสำรวจสวัสดิการและผลประโยชนของกลุมธุรกิจประกันภัย รวมท้ังขอมูลภาพรวมการพยากรณตัวชี้วัดดัชนีทาง
เศรษฐกจิตางๆ อนัจะเปนประโยชนตอการวางแผนงานทางดานบคุลากรในองคกร โดยชมรมฯ ไดพจิารณาคัดเลือกบรษิทั เฮย กรุป 
จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีระบบ และเครื่องมือในการบริหารจัดการในระดับ
มาตรฐานสากลเปนผูดำเนินการโครงการนี้ โดยมีบริษัทสมาชิกเขารวมโครงการดังกลาว จำนวน 49 บริษัท ซึ่งบริษัทที่เขารวม
โครงการจะไดรับรายงานผลการสำรวจเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนงานของบริษัทตอไป 

 
4. โครงการความรวมมือดานวิชาการ ดานงานวิจัย และดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ ไดประชุมหารือรวมกับ ดร. โชติรัส  
ชวนิชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย พรอมคณะฯ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย และการเปด
หลักสูตรประกันภัยในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม สมาคมประกันวินาศภัย ซึ่งจากการประชุม
หารือดังกลาวไดกำหนดเปนโครงการความรวมมือดานวิชาการ ดานงานวิจัย และดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมกัน 
 

โครงการพัฒนาผูบริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุนที่ 17ันวินาศภัย (IMDP) รนท่ี 17โครงการพัฒนาผบริหารธรกิจประกันะกัน
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5. จัดทำบัตรสมาชิกหองสมุดสมาคมประกันวินาศภัยรูปแบบใหม  
จดัทำบตัรสมาชกิหองสมดุสมาคมประกนัวนิาศภยัใหม โดยแบงเปน 3 ประเภท ไดแก สมาชกิกติตมิศกัด์ิ สมาชกิวไีอพ ี

และสมาชิกธรรมดา โดยเริ่มใชเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 พรอมทั้งไดมีการจัดทำประชาสัมพันธใหกับบริษัทสมาชิกไดรับ
ทราบผานทางเว็บไซตสมาคมฯ กรุปอีเมลของสมาชิกหองสมุด และผูประสานงานดานประชาสัมพันธของบริษัทสมาชิก พรอม
ทั้งไดเปดบริการพิเศษใหมลาสุด “บุค ดิลิเวอรี่ (Book Delivery)” สำหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกวีไอพี 

 
6. จัดพิมพหนังสือ 5 เรื่องสั้นชนะเลิศในโครงการ “ยุวทูตประกันภัย รุนที่ 4” 

ตามที่คณะกรรมการฯ ไดจัดโครงการยุวทูตประกันภัย รุนที่ 4 ซึ่งเปนการอบรมความรูดานการประกันภัย และการวาด
ภาพการตนูใหกบัเยาวชนในระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย หรอืเทียบเทาขึน้น้ัน คณะกรรมการฯ ไดรวบรวมผลงาน 5 เร่ืองสัน้ 
ที่ชนะเลิศในโครงการดังกลาวภายใตหัวขอ “ประกันภัย มิตรกับส่ิงแวดลอม” จัดพิมพข้ึนจำนวน 2,000 เลม เพื่อเปนการเผย
แพรความรูดานการประกันภัยใหกับสถานศึกษาทั่วประเทศ  

 
7. การจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธธุรกิจประกันภัย 

7.1 งาน “สัปดาหประกันภัย ครั้งที่ 3” 

 เขารวมจัดบธูนทิรรศการในงาน “สปัดาหประกนัภยั ครัง้ท่ี 3” ระหวางวนัที ่2-4 กนัยายน 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร 
2-3 ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ภายใตแนวคิด “ประกันภัย ใตรมพระบารมี” เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 
พรรษา โดยการรวบรวมพระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่เกี่ยวของกับการประกันภัยนำ
มาเผยแพร ถายทอด เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหกับประชาชน โดยแบงเปนโซนนิทรรศการความรูเก่ียวกับการประกันภัย
ตางๆ จัดกิจกรรม “สวดมนตถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” และกิจกรรม “ถวายปณิธานลานหัวใจ รักษวินัย
จราจร” เชิญชวนใหประชาชนเขียนขอความถวายปณิธานทำดีเพื่อในหลวง ในการรักษากฎหมายจราจรเพื่อลดอุบัติภัยบน
ทองถนน ซึ่งในปนี้บูธของสมาคมฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดบูธ ประเภทที่ 1 พื้นที่ขนาดใหญตั้งแต 200 ตร.ม. ขึ้นไป 
ในการประกวดบูธนิทรรศการในงานสัปดาหประกันภัยครั้งนี้ดวย 

โครงการประกันภัย ตานภัยหนาว มอบผาหมกันหนาว จำนวน 4,000 ผืน แกผูประสบภัยหนาวจังหวัดเลยและจังหวัดนาน000 ผืน แกผูประสบภัยหนาวจังหวัดเลยและจังหวัดนานโครงการประกันภัย ตานภัยหนาว มอบผาหมกันหนาว จำนวน 4,04,0
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7.2 วันชมรมเยาวชนรักความปลอดภัย ครั้งที่ 12 

 จัดกิจกรรมวันชมรมเยาวชนรักความปลอดภัย ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 
12 สงิหาคม 2554 ณ สวนสตัวดสุติ โดยการจดังานดงักลาวมวีตัถปุระสงคเพือ่รณรงค เผยแพร ประชาสัมพนัธกจิกรรมและผลงาน
ที่เกี่ยวของกับการปองกันอุบัติภัย และสรางจิตสำนึกใหเห็นความสำคัญของความปลอดภัยจากอุบัติภัย รวมทั้งเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 
7.3 มหกรรมฟนฟูผูประกอบธุรกิจที่ประสบอุทกภัย 

 เขารวมจัดบูธนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ และใหคำปรึกษา แนะนำดานการประกันวินาศภัยแกผูประกอบธุรกิจ
ที่ไดรับผลกระทบ เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2554 ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
โดยการจัดงานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประกอบธุรกิจไดมีชองทางในการปรึกษา แกไขปญหา ไดรับคำแนะนำในการ
บริหารจัดการ และการนำแนวคิดตางๆ ไปปรับปรุง และบริหารกิจการในภาวะวิกฤติและภายหลังน้ำลด พรอมทั้งสนับสนุน
สรางอาชีพ สรางรายไดใหแกผูประสบอุทกภัยที่ประสงคจะมีธุรกิจเปนของตนเอง 

 
7.4 งาน Thailand Smart Money ครั้งที่ 2 (2011-2012) 

 เขารวมจัดบูธนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการประกันวินาศภัยกับประชาชนท่ีมารวมงาน เมื่อ
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2554 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

 
7.5 โครงการฟนฟูภาคอุตสาหกรรมการผลิตหลังวิกฤติน้ำทวม (Metalex 2011) 

 เขารวมจดับูธนทิรรศการเพือ่ประชาสมัพนัธ และใหคำปรกึษา แนะนำดานการประกนัวนิาศภยัแกผูประกอบการทีไ่ด
รับผลกระทบจากอุทกภัย และรวมการเสวนาเพ่ือใหความรูเรื่องการประกันภัยกรณีเกิดอุทกภัยเมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2554 
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 

 
7.6 งาน BOI FAIR 2011 

 เขารวมจัดบูธนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธ และใหคำปรึกษา แนะนำดานการประกันวินาศภัยแกผูประกอบการ
และประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภัยน้ำทวม เมื่อวันที่ 5-13 มกราคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3 ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 
 

การประชุมหารือรวมกับ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย 

และการเปดหลักสูตรประกันภัยในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ สมาคมประกันวินาศภัย
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8. เผยแพรความรูดานการประกันวินาศภัย ใหกับเยาวชนในสถาบันการศึกษา 
จัดโครงการ “เปดรั้วประกันภัยสูนองนักเรียนจังหวัดตรัง” เมื่อวันที่ 14-17 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง โดยจัดการอบรมหลักสูตร Advanced Training of Trainers Course ใหกับนักศึกษาวิชา
การประกันภัยที่กำลังศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 3-4 อบรมทักษะ และเทคนิคการถายทอดความรูดานการประกันภัย เพ่ือ
สามารถนำความรูดานการประกันภัยที่ไดรับไปถายทอดใหกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอไป 
 
9. การสนับสนุนกิจกรรมทีมฟุตบอลสิงหยูสตาร 

มอบกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทีมฟุตบอลสิงหยูสตาร โดยการมอบกรมธรรม
ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (ทุนประกันภัย 100,000 บาท คารักษาพยาบาล 10,000 บาท) ใหกับนักฟุตบอลทีมสิงหยูสตาร  

 
10. โครงการชวยเหลือสังคมและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน 

10.1  โครงการประกันภัยตานภัยหนาว 

  จัดทำผาหมกันหนาวชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนจากภัยหนาวแกประชาชนท่ีขาดแคลน และมีฐานะ
ยากจน จำนวน 4,000 ผืน ในโครงการประกันภัยตานภัยหนาว โดยไดเดินทางไปมอบผาหมกันหนาวใหกับผูที่ประสบภัยหนาว 
2 จังหวัด ไดแก จังหวัดเลย ณ อำเภอนาแหว อำเภอดานซาย จำนวน 2,000 ผืน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 และจังหวัดนาน 
ณ อำเภอบอเกลือ อำเภอทุงชาง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2,000 ผืน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554  

 
10.2  โครงการ “พี่เพื่อนอง จากผองเพื่อนชาวประกัน ปที่ 8”  

  ชมรมประชาสัมพันธประกันภัย เขารวมโครงการ “พี่เพื่อนอง จากผองเพ่ือนชาวประกัน ปที่ 8” โดยสนับสนุน     
งบประมาณอาหารกลางวันสำหรับนกัเรยีน และผูเขารวมงาน จำนวน 10,000 บาท และมอบอุปกรณการเรยีน จำนวน 300 ชดุ 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบานทาเสลา อำเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี 

 

พิธีทำบุญทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ป การกอตั้งสมาคมประกันวินาศภัย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ณ สมาคมประกันวินาศภัย  
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10.3  โครงการ “ปลกูปาชายทะเล กจิกรรมปลอยพันธุสตัวนำ้คนืสูธรรมชาต ิและประชมุสงัสรรคชาว HRI Club” 

  ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดโครงการ “ปลูกปาชายทะเล กิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ำคืนสู
ธรรมชาติ และประชุมสังสรรคชาว HRI Club” ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ 2555 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมสัมพันธภาพอันดีระหวางบุคลากรในสายงานบริหารงานบุคคลของบริษัทตางๆ ตลอดจนรวมกันทำ
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน 

 
11. จัดทำแผนพับประชาสัมพันธเสนทางสายอาชีพในธุรกิจประกันภัย 

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดทำแผนพับประชาสัมพันธเสนทางสายอาชีพในธุรกิจประกันภัย จำนวน 
5,000 ใบ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ และเผยแพรสายงานในธุรกิจประกันภัยใหกับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรับทราบ อีก
ทั้งเปนการเชิญชวนใหบุคลากรผูทรงคุณวุฒิจากวิชาชีพอื่นๆ เขาสูภาคธุรกิจประกันภัย เพื่อรวมสรางการเติบโตของธุรกิจตอไป
ในอนาคต 

 
12. วันครบรอบ 44 ป การกอตั้งสมาคมประกันวินาศภัย 

จัดพิธีทางศาสนาเพ่ือความเปนสิริมงคล เน่ืองในโอกาสวันครบรอบ 44 ป การกอตั้งสมาคมประกันวินาศภัย โดยมี       
ผูบริหารจากบริษัทสมาชิกเขารวมเปนเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ณ หองประชุม สมาคมประกันวินาศภัย   
 
13. งานเลี้ยงสังสรรคสื่อมวลชนกับคน PR 

ชมรมประชาสัมพันธประกันภัย จัดงานเลี้ยงสังสรรคสื่อมวลชนกับคน PR เพื่อแนะนำคณะกรรมการชมรมฯ ประจำป 
2554-2556 ตอสื่อมวลชน และสมาชิกชมรมฯ พรอมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรในสายงานประชาสัมพันธของธุรกิจประกันภัย
มาพบปะสังสรรคและทำกิจกรรมรวมกัน ภายใตชื่องาน You & Me: to be…together เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ ราน 
Spoon Relaxing Restaurant ถนนรัชดาภิเษก  

 

โครงการ “เปดรั้วประกันภัยสูนองนักเรียนจังหวัดตรัง” เมื่อวันที่ 14-17 มกราคม 2555 

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

ัดตรัง” เมื่อวันที่ 14-17 มกราคม 2555โครงการ “เปดรั้วประกันภัยสูนองนักเรียนจังหวัหวั
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14. จัดประชุม อบรม และสัมมนาใหกับบริษัทสมาชิก  
14.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

  ชมรมไอทปีระกนัภยั เลง็เหน็ความสำคญัในการรกัษาความปลอดภยัดานเทคโนโลยสีารสนเทศ และเพือ่เสรมิสราง
ความรูและพัฒนาทักษะดานการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นในหัวขอ 
“แนวทางการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาสามารถจัดทำแผนงานสำหรับเปน
แนวทางในการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองคกรได เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ณ โรงแรม    
สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด  

 
14.2 จัดสัมมนาเรื่อง  “Diversity Management: Generation Differences…”  

  ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนาหัวขอ “Diversity Management: Generation 
Differences - How to Attract and Retain Talent in the Generation Challenge Environment” (การบริหารความแตกตาง
หลากหลาย: การดงึดดู จงูใจ และรักษากลุม Talent ทีอ่ยูบนความแตกตางระหวางรุน) เมือ่วันท่ี 19 สงิหาคม 2554 ณ โรงแรม 
พลาซา แอทธินี  

 
14.3 จัดสัมมนาหัวขอ “ปรับกลยุทธประกันภัยบนความทาทายของ Social Media” 

  ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จัดสัมมนาหัวขอ “ปรับกลยุทธประกันภัยบนความทาทายของ Social 
Media” เพ่ือพัฒนาบุคลากรของธุรกิจประกันวินาศภัยใหเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางการตลาดในโลกยุคใหม และ
เรยีนรูกลยทุธใหมๆ  ในการตลาดผาน Social Media เพือ่นำไปปรบัใชใหเปนประโยชนตอองคกร วทิยากรโดย ดร. ภเิษก  ชยันรินัดร 
อาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด สุขุมวิท  

 
14.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “Social Media สื่อทันสมัยสำหรับการประชาสัมพันธยุคใหม” 

  ชมรมประชาสัมพันธประกันภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ “Social Media สื่อทันสมัยสำหรับการ
ประชาสัมพันธยุคใหม” เพ่ือใหสมาชิกชมรมฯ เจาหนาท่ีของบริษัทประกันภัย และส่ือมวลชนไดเรียนรูเทคนิคการใช Social 
Media พรอมฝกปฏิบัติจริง โดยมีนายชีพธรรม  คำวิเศษณ ผูทรงคุณวุฒิทางดาน Social Media เปนวิทยากร เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2554 ณ The Connecion EduCuisine สี่แยกรัชดาภิเษก-ลาดพราว   

งานเลี้ยงสังสรรคสื่อมวลชนกับคน PR ในงาน You & Me: to be…together 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ ราน Spoon Relaxing Restaurant
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14.5  จัดสัมมนาหัวขอ “กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหนางาน” 

  ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนาหัวขอ “กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหนางาน” วิทยากรโดย 
อาจารยสุภชัย  มนัสไพบูลย วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดรับทราบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของในรูปประกาศกระทรวง
แรงงานฉบับตางๆ หรือกฎหมายใหมๆ ขอควรรูและควรระวังในการเขียนสัญญาจาง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการจาง
บุคลากรในรูปแบบตางๆ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรม ฮอลิเดย อินน สีลม  

 
14.6 จดัสัมมนาเรือ่ง “การคดิสรางสรรคเพือ่การคดินอกกรอบ: Creativity Tools for “Out-of-the-Box” Thinking” 

  ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จัดสัมมนาหัวขอ “การคิดสรางสรรคเพื่อการคิดนอกกรอบ: Creativity Tools 
for “Out-of-the-Box” Thinking” วทิยากรโดย อาจารยณฐัวฒุ ิ นสิภกลุธร กรรมการผูจดัการ บรษิทั ควอลติีเ้ทรนนิง่ (ประเทศไทย) 
จำกัด เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2555 ณ The Cape Racha Hotel ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  

 
14.7  จัดสัมมนาหัวขอ “Mobility - A new smart way for Insurance Business” 

  ชมรมไอทปีระกันภยั จดัสมัมนาหวัขอ “Mobility - A new smart way for Insurance Business” ในงาน IT FORUM 
ครั้งที่ 9 ใหกับผูบริหารระดับสูงดานไอที เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี  

 

การสัมมนาหัวขอ ปรับกลยุทธประกันภัยบนความทาทายของ Social Media 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด สุขุมวิท 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ Social Media ส่ือทันสมัยสำหรับการประชาสัมพันธ

ยุคใหม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ The Connecion EduCuisine 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวขอ S i l M di ส่ือทันสมัยสำหรับการประชาสัมพันธการสัมมนาหัวขอ ปรับกลยทธประกนัภัยบนความทาทายของ S i l M di

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวขอ “แนวทางการรักษาความปลอดภัย

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ”  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 

ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด

การสัมมนาหัวขอ Diversity Management: Generation Differences -

How to Attract and Retain Talent in the Generation Challenge

Environment (การบริหารความแตกตางหลากหลาย: การดึงดูด จูงใจ 

และรักษากลุม Talent ที่อยูบนความแตกตางระหวางรุน)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม พลาซา แอทธินี
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การสัมมนาหัวขอ กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหนางาน

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรม ฮอลิเดย อินน 

การสัมมนาเรื่อง การคิดสรางสรรคเพื่อการคิดนอกกรอบ: Creativity Tools 

for “Out-of-the-Box” Thinking เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2555 

ณ The Cape Racha Hotel ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

การสสัมมมนาเร่ือง การคิดสรสราางสงสรรคเพ่ือกาารคิดนอกกรอบ: Creativity Toolsการสัมมนาหาหาหัวววขขขออ กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหนางางานนน

มอบกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล 

วงเงินความคุมครอง 100,000 บาท ใหแกนักฟุตบอลทีมสิงหยูสตาร 

หนังสือการตูน 5 เรื่องสั้นชนะเลิศในโครงการ ยุวทูตประกันภัย รุนที่ 4หนังสือการตน 5 เรื่องสั้นชนะเลิศในโครงการ ยวทตประกันภัย รนที่ 4มอบกรมธรรมประกนัภัยอบัติเหตสวนบคคล

บูธนิทรรศการประชาสัมพันธ และใหคำปรึกษาแนะนำดานการประกันวินาศภัยแกผูประกอบการ ประชาชน 

และผูเอาประกันภัยที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย

นการประกันวินาศภัยแกผประกอบการ ประชาชนบธนิทรรศการประชาสัมพันธ และใหคำปรึกษาแนะนำดานดาน
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การสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

อง การเปดเผยขอมลเก่ียวกับบคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันการสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรง 2552) เรื่อเร่ือ

1. ขอเสนอใหแก ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับเงินสำรองประกันภัยสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย 
จัดทำขอเสนอตอกรมสรรพากรเพื่อขอใหพิจารณาแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับเงินสำรอง

ประกันภัยสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อขอใหภาครัฐพิจารณาใหการสนับสนุนธุรกิจประกันวินาศภัยดวยการใหเงินสำรอง
ประกันภัยทั้งหมด ประกอบดวยเงินสำรองเบ้ียประกันภัยและสำรองคาสินไหมทดแทน ไปถือเปนรายจายในการคำนวณกำไร
ขาดทนุสทุธเิพ่ือเสยีภาษเีงนิไดนติบิคุคลได ซึง่การตัง้เงนิสำรองดงักลาวไดตัง้ขึน้ตามหลกัเกณฑการคำนวณเงนิสำรองประกนัภยั
ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

 
2.  การแสดงความคิดเห็นตอรางประกาศ/คำสั่งของสำนักงาน คปภ. 

2.1 รางประกาศ คปภ. เรื่อง การประเมินราคาทรัพยสิน และหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย 

 นำเสนอความคิดเห็นตอรางประกาศ คปภ. เรื่อง การประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย 
และขณะนี้ สำนักงาน คปภ. ไดมีการประกาศใชบังคับประกาศฉบับดังกลาวเรียบรอยแลว  

 
2.2 รางประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและ

รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย 

 รวมกับชมรมนักบัญชีประกันภัย และผูแทนจากบริษัทผูตรวจสอบบัญชี นำเสนอความคิดเห็นตอรางประกาศ 
คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อใหบริษัทประกันวินาศภัยสามารถจัดทำงบการเงินไดสอดคลองกับขอกำหนดในมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปได รวมทั้งใหเปนไปตามการบังคับใชมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ  
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2.3 รางประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการ

ควบคุมภายใน (ประกันชีวิต/ประกันภัย) พ.ศ. 2554  

 รวมกับคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ นำเสนอความคิดเหน็ตอรางประกาศ คปภ. เรือ่ง หลักเกณฑ วธิกีาร 
และเงื่อนไขในการรับเงิน การจายเงิน การตรวจสอบและการควบคุมภายใน (ประกันชีวิต/ประกันภัย) พ.ศ. 2554 และขณะนี้
ไดนำสงความคิดเห็นดังกลาวไปยัง สำนักงาน คปภ. เรียบรอยแลว 

 
3.  จัดทำตารางกำหนดการจัดสงรายงานประเภทตางๆ ตามประกาศ คปภ.  

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบบ
รายงานตางๆ ทั้งแบบงบการเงินและระยะเวลาในการยื่นงบการเงินทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายป รวมทั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดสงรายงานประเภทตางๆ ของบริษัทประกันภัยน้ัน คณะกรรมการฯ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการปฏิบัติตามประกาศ คปภ. ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวแลว โดยไดดำเนินการจัดทำตารางกำหนดการจัดสงรายงาน
ประเภทตางๆ ตามประกาศของ คปภ. ขึ้น เพื่อใหบริษัทสมาชิกสามารถจัดสงรายงานประเภทตางๆ ไดทันกำหนดเวลา ซึ่งได
นำสงไปยังบริษัทสมาชิกและสมาชิกสามารถดาวนโหลดตารางดังกลาวไดที่ www.thaigia.com หัวขอ “ขาวกิจกรรมสมาคมฯ” 

การสัมมนาเรื่อง “เจาะประเด็นรายงาน RBC ตามแนวทาง คปภ. และการตรวจสอบของผูสอบบัญชี” 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด

ทาง คปภ. และการตรวจสอบของผสอบบญัชี”การสัมมนาเรื่อง “เจาะประเด็นรายงาน RBC ตามแนวทนวท
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4. จัดทำคูมือ Accounting Practice for Insurance 
ดำเนินการจัดทำคูมือ Accounting Practice for Insurance ซึ่งเปนคูมือปฏิบัติทางบัญชีประกันภัยและตัวอยางการ

บันทึกบัญชีโดยอางอิงกับมาตรฐานการบัญชีไทย และมาตรฐานบัญชีสากล (IAS) เพ่ือชวยใหผูทำบัญชีของบริษัทประกันภัย 
ผูที่ตองการทำงานดานบัญชีประกันภัย และผูที่สนใจในระบบบัญชีประกันภัยสามารถบันทึกบัญชีไดตามมาตรฐานและเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากปจจุบันไมมีหนังสือหรือคูมือท่ีสามารถอธิบายเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีประกันภัยที่สามารถ
อางอิงได ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2555 

 
5. จัดประชุม อบรมและสัมมนา 

5.1 จัดสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 จัดสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อใหบริษัทสมาชิกไดมีความเขาใจ
ในรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีฉบับดังกลาว รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

 
5.2 สัมมนาเรื่อง เจาะประเด็นรายงาน RBC ตามแนวทาง คปภ. และการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

 รวมกับคณะกรรมการชมรมนักบัญชีประกันภัย จัดสัมมนาเร่ือง เจาะประเด็นรายงาน RBC ตามแนวทาง คปภ. 
และการตรวจสอบของผูสอบบญัชี เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2554 ณ โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด เพือ่เสรมิสรางความรู ความเขาใจแก
บุคลากรของบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC) 
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานและพัฒนาธุรกิจรวมกันตอไป  

การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง การพิจารณาผลกระทบตอเงินกองทุน (RBC) และการประมาณการความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัย 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

RBC) และการประมาณการความเสียหายจากเหตการณอทกภัยการประชมระดมความคิดเห็นเรื่อง การพิจารณาผลกระทบตอเงินกองทน (Rน (R
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5.3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง การพิจารณาผลกระทบตอเงินกองทุน (RBC) และการประมาณการ

ความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัย 

 จดัประชุมระดมความคิดเหน็เรือ่ง การพิจารณาผลกระทบตอเงนิกองทุน (RBC) และการประมาณการความเสียหาย
จากเหตุการณอุทกภัย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ โดยไดเชิญผูแทนจากบริษัท
สมาชิกรวมประชุมเพื่อรับทราบความคิดเห็นและทำความเขาใจในหลักปฏิบัติรวมกันเกี่ยวกับการประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุทกภัย และขณะนี้ไดนำสงความคิดเห็นดังกลาวไปยังสำนักงาน คปภ. เรียบรอยแลว 

 
5.4 จัดอบรมมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 

 จัดอบรมเรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ทัง้นี ้สามารถนบัช่ัวโมงการศกึษาตอเนือ่งทางวชิาชพีบญัชไีด 6 ชัว่โมง เพือ่ใหบรษิทัสมาชกิไดมคีวามเขาใจในรายละเอยีดตางๆ 
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี เรื่อง ภาษีเงินได และนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554

ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ

ง ภาษีเงินได เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2554การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องรื่อง
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1.  การแสดงความคิดเห็นตอรางประกาศ คปภ. เรื่อง การประกันภัยตอ 
จัดทำความคิดเห็นรวมท้ังประชุมหารือรวมกับ สำนักงาน คปภ. เก่ียวกับรางประกาศ คปภ. เรื่อง การประกันภัยตอ 

รวมทั้งอยูระหวางการจัดทำแบบรายงานการประกันภัยตอฉบับมาตรฐาน ซึ่งเมื่อมีการจัดทำแบบรายงานฯ แลวเสร็จจะแจงให
บริษัทสมาชิกทราบตอไป  

 
2.  จัดพิมพคูมือ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ครั้งที่ 2  

ดำเนินการจัดพิมพคูมือ การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จำนวน 500 
เลม โดยจะดำเนินการแจกใหบริษัทสมาชิกเปนคร้ังที่ 2 ซึ่งมีเน้ือหาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยูในฉบับเดียวกัน เพ่ือให
บริษัทสมาชิกใชเปนคูมือในการปฏิบัติตามหลักการดังกลาว รวมทั้งเพื่อใหเกิดความมั่นคงในการบริหารองคกรตอไป 

 
3.  การปรับปรุงขอมูลในโปรแกรม E-Law Library ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ  

ดำเนนิการปรบัปรุงขอมลูรวมท้ังวาจางโปรแกรมเมอรพฒันาและปรบัปรงุโปรแกรมฯ เพือ่ความสะดวกของผูเขาใชโปรแกรมฯ 
ซึ่งไดทำการปรับปรุงขอมูลในโปรแกรมดังกลาวใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยบริษัทสมาชิกและบุคคลท่ัวไปสามารถเขาใชงาน
ไดอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

 

การสัมมนาการฟองคดีเปนกลุมที่เรียกวา Class Action ผลกระทบตอการประกันภัย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม ดิ เอทัส ลุมพินี

ss Action ผลกระทบตอการประกันภัยการสัมมนาการฟองคดีเปนกลมที่เรียกวา Claslas
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4.  จัดประชุมอบรมและสัมมนา 
4.1 จัดประชุมชี้แจงเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 จัดประชุมชี้แจงเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2554 ณ โรงแรม เรเนซองส ราชประสงค โดยไดรับเกียรติจาก ดร. ญาดา  กาศยปนันท ที่ปรึกษาสำนักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งเปนผูรางคูมือฯ มาเปนผูชี้แจงและทำความเขาใจแกบริษัทสมาชิก เพ่ือจะไดปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาวไดอยางครบถวนและถูกตอง 

 
4.2 จัดเสวนาเรื่อง Alternative Funding แหลงทุนทางเลือกสูวิกฤติอุทกภัย  

 รวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการจัดเสวนาเร่ือง Alternative Funding แหลงทุนทางเลือกสู   
วิกฤติอุทกภัย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวิทยากรจากหนวยงานที่สนับสนุน    
ผูประกอบการ ผูเชี่ยวชาญทางการเงินและผูบริหารบริษัทเอกชนชั้นนำตางๆ มารวมวิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอ
สถานการณและภาวะที่ผูประกอบการตองเผชิญหลังวิกฤติน้ำทวม 

  

การสัมมนาเรื่อง ความพรอมและความเหมาะสม (FIT & PROPER) 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด สุขุมวิท 

มเหมาะสม (FIT & PROPER)การสัมมนาเรื่อง ความพรอมและความวาม
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4.3 จัดสัมมนาเรื่อง ความพรอมและความเหมาะสม (FIT & PROPER)  

 จดัสมัมนาเรือ่ง ความพรอมและความเหมาะสม (FIT & PROPER) เมือ่วันท่ี 7 ธนัวาคม 2554 ณ โรงแรม เชอราตัน 
แกรนด สุขุมวิท เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของบริษัทประกันวินาศภัยดำเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูเอาประกันภัย ผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

 
4.4 จัดสัมมนาเรื่อง การดำเนินคดีแบบกลุม (Class Action Act) ผลกระทบตอการประกันภัย 

 รวมกับสมัชชากฎหมายและกฎระเบียบ (Legal and Compliance Assembly) ประจำป 2554-2556 จัดสัมมนา
เรื่อง การฟองคดีเปนกลุมที่เรียกวา Class Action ผลกระทบตอการประกันภัย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม ดิ เอทัส        
ลุมพินี เพื่อเปนการเผยแพรความรู ความเขาใจ รวมทั้งใหผูเขารวมสัมมนานำความรูเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไปประยุกตใชไดกับ
การปฏิบัติงานจริง 

 

การประชุมชี้แจงเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 ณ โรงแรม เรเนซองส ราชประสงค

การประชุมคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ครั้งที่ 8/2554-56  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด 

าดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

มื่อวันท่ี 18 มกราคม 2555 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด

การประชมชี้แจงเรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายยวา

การประชมคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ครั้งที่ 8/2554 56 เมืเมื



79

เสนอ  คณะกรรมการและสมาชิก สมาคมประกันวินาศภัย 

 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บัญชีรายไดสูงกวาคาใชจาย และ

งบทุนสะสม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ สมาคมประกันวินาศภัย ซึ่งผูบริหารของสมาคมเปนผูรับผิดชอบตอ
ความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงิน    
ดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  

 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม  การ
ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสำคัญ ซึ่งผู
บริหารเปนผูจัดทำข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนำเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจา
เชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

 
ขาพเจาเหน็วา งบการเงินดงักลาวขางตนนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนนิงาน

สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ สมาคมประกันวินาศภัย โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

 
ตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ 3 บริษัทไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ

กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 งบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 ไดปรับปรุงใหมแลว 

 
   
                                    
 
 
 

 
 
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด 
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 
 

(นายวิชัย  จตุรานนท )                                              
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1431  
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สินทรัพย หมายเหตุ 2554 2553 

สินทรัพยหมุนเวียน    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5  147,700,022.66   17,181,364.47  
เงินลงทุนชั่วคราว   15,000,000.00   25,000,000.00  
รายไดคาบำรุงคางรับ  6  43,388,252.00   36,293,758.00  
เงินทดรองจาย   412,388.00   610,458.00  
ลูกหนี้ - เงินกูยืมสวัสดิการพนักงาน 7  133,734.97   -    
ลูกหนี้ - กรมสรรพากร   109,452.80   -    
เครื่องเขียนแบบพิมพคงเหลือ   79,873.29   131,539.25  

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน   206,823,723.72   79,217,119.72  

สินทรัพยไมหมุนเวียน    
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน 8  176,564.36   175,314.45  
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน   3,738,708.58   3,233,697.44  
เงินมัดจำและเงินประกัน   128,145.00   99,345.00  

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   4,043,417.94   3,508,356.89  

    

รวมสินทรัพย    210,867,141.66  82,725,476.61 

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

บาท 

(นายจีรพันธ อัศวะธนกุล) 

นายกสมาคม 
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หนี้สินและทุนสะสม หมายเหตุ 2554 2553 

หนี้สินหมุนเวียน    
คาใชจายคางจาย   3,012,413.62   2,949,989.12  
เงินรับฝากจากบริษัทสมาชิก   6,660,377.42   5,931,620.54  
เงินรับฝากโครงการประกันภัยขาวนาป 9  95,446,948.76   -    
สำรองคาใชจาย 10   

คณะกรรมการรวม 7 คณะ   47,711,525.61   33,921,579.50  
สวนกลาง   27,578,737.72   15,065,375.58  

รวมสำรองคาใชจาย   75,290,263.33   48,986,955.08  

รวมหนี้สินหมุนเวียน   180,410,003.13   57,868,564.74  

หนี้สินไมหมุนเวียน    
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 3  3,727,729.00   580,316.00 

รวมหนี้สิน  184,137,732.13  58,448,880.74  

    
ทุนสะสม    

เงินทุนรับโอนจากสมาคมประกันภัยเดิม   331,818.43   331,818.43  
สำรองทั่วไป   1,472,419.93   1,221,670.91  
กองทุนสะสม 11  15,089,096.44   12,242,118.04  
เงินกองทุนหมุนเวียน 12  1,000,000.00   1,000,000.00  
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม   8,836,074.73   9,480,988.49  

  รวมทุนสะสม   26,729,409.53   24,276,595.87  

รวมหนี้สินและทุนสะสม   210,867,141.66   82,725,476.61  
 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(นายจีรพันธ อัศวะธนกุล) 

นายกสมาคม 

บาท 
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2554 2553 

รายได   
คาบำรุงตามขอบังคับ 9.2  1,915,000.00   1,945,000.00  
คาบำรุงตามขอบังคับ 9.3  82,490,733.00   73,410,013.00  
คาบำรุงตามขอบังคับ 9.4 - ภัยทรัพยสิน  4,574,618.00   2,757,677.00  

- ภัยทางทะเลและโลจิสติกส  2,099,047.00   1,384,626.00  
- ภัยยานยนต  36,817,061.00   23,334,108.00  
- ภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุ และสุขภาพ  1,277,809.00   2,331,253.00  

รายไดของคณะกรรมการตาง ๆ  752,246.96   476,349.55  
รายไดอนุญาโตตุลาการ  6,441,294.73   6,790,215.19  
รายไดสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย  1,416,130.81   2,499,842.09  
ดอกเบี้ยรับ  1,169,772.03   437,317.95  
รายไดเบ็ดเตล็ด  146,577.26   206,856.40  

รวมรายได  139,100,289.79   115,573,258.18  

คาใชจาย   
คาใชจายคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ  7,187,057.25   13,333,699.70  
คาใชจายคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน  1,143,011.06   1,228,314.01  
คาใชจายคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ  3,498,499.01   2,571,513.75  
คาใชจายคณะกรรมการประกันภัยทรัพยสิน  1,495,719.85   2,175,537.27  
คาใชจายคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส  805,704.00   1,422,308.02  
คาใชจายคณะกรรมการประกันภัยยานยนต  35,237,674.04   21,369,637.80  
คาใชจายคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ  849,966.94   1,752,692.39  
คาใชจายสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย  23,678,560.19   30,249,783.73  
คาใชจายสำนักงานอนุญาโตตุลาการ  8,041,590.71   8,556,163.24  
คาใชจายในการบริหาร  29,740,724.99   26,812,062.03  
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) (713,963.06)  3,044,091.06  
คาใชจายอื่น  785,693.32   520,214.43  

    รวมคาใชจาย  111,750,238.30   113,036,017.43  

  
รายไดสูงกวาคาใชจายกอนหักสำรองคาใชจายสวนกลางและคณะกรรมการ  27,350,051.49   2,537,240.75  

บวก (หัก) สำรองคาใชจายสวนกลางและคณะกรรมการ (26,303,308.25)  3,209,254.83  
รายไดสูงกวาคาใชจาย  1,046,743.24   5,746,495.58  

 
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(นายจีรพันธ อัศวะธนกุล) 

นายกสมาคม 

บาท 
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(นายจีรพันธ อัศวะธนกุล) 

นายกสมาคม 

บาท 

หมายเหตุ

เงินทุนรับโอน

จากสมาคม

ประกันภัยเดิม

สำรองทั่วไป กองทุนสะสม เงินกองทุน

หมุนเวียน

รายไดสูงกวา

คาใชจายสะสม

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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)ระหวางป - 158,783.23 (1,139,979.20) - - (981,195,97)

         รายไดสูงกวาคาใชจายประจำป - - - - 5,746,495.58 5,746,495.58

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 331,818.43 1,221,670.91 12,242,118.04 1,000,000.00 9,480,988.49 24,276,595.87

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - 

ตามที่เคยรายงานไว 331,818.43 1,221,670.91 12,242,118.04 1,000,000.00 9,480,988.49 24,276,595.87

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี   
      เกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน 3 - - - - (1,691,657.00) (1,691,657.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - 
ปรับปรุงใหม 331,818.43 1,221,670.91 12,242,118.04 1,000,000.00 7,789,331.49 22,584,938.87

บวก  เพิ่มขึ้นระหวางป - 250,749.02 2,846,978.40 - -  3,097,727.42 

         รายไดสูงกวาคาใชจายประจำป - - - -  1,046,743.24  1,046,743.24 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 331,818.43 1,472,419.93 15,089,096.44 1,000,000.00 8,836,074.73 26,729,409.53
 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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1. ขอมูลทั่วไป 
สมาคมประกันวินาศภัย มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สังกัดกระทรวงการคลัง ใหการสนับสนุนสถาบันประกันภัย                       
ทำการประชาสัมพันธและบริการประชาชนผูเอาประกันเพ่ือสรางความเปนธรรมกับทุกฝาย สมาคมไมมีวัตถุประสงคใน           
การแสวงหากำไร 
 
สมาคมจัดตั้งและอาศัยตามที่อยูที่ไดจดทะเบียนไวคือ เลขที่ 223 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 
 
สมาชิกสมาคมประกอบดวย บริษัทประกันวินาศภัยจำนวน 65 บริษัท  

 
2. เกณฑการจัดทำงบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ ซึ่งออกและ
ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) ในระหวางป 2554 ทั้งน้ี การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะดังกลาว มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของสมาคม 
และมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสำคัญ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงน้ีไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 3 
 
ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ ผูบริหาร
ตองใชวิจารณญาณ การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบายการบัญชีและ       
การรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว  

 
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมตามที่
กลาวในหมายเหตุ 2 สมาคมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้  
 
  การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
  การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน 
 
การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 

สมาคมถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ในการระบุและ
บันทึกบัญชีตนทุนและคาเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ  
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และมีผลกระทบตอสมาคม ดังนี้  
 (ก) ตนทุนการรื้อถอนการขนยายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ตองถือเปนตนทุนของสินทรัพยและมีการคิด   

คาเสื่อมราคาประจำป  
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  (ข) การกำหนดคาเสื่อมราคา ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละสวนประกอบนั้นมีสาระสำคัญ  
  (ค) มูลคาคงเหลือของสินทรัพยตองมีการประมาณดวยมูลคาที่กิจการคาดวาจะไดรับในปจจุบันจากสินทรัพยนั้น

หากมีอายุและสภาพท่ีคาดวาจะไดรับในปจจุบันเมื่อส้ินสุดอายุการใชประโยชน นอกจากน้ี ตองมีการสอบทาน
มูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 
 

การเปล่ียนแปลงดังกลาวถือปฏิบัติโดยวิธีเปล่ียนทันทีตามท่ีกำหนดวิธีปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลงท่ีระบุในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับปรับปรุงใหมดังกลาว ยกเวนการพิจารณาตนทุนการรื้อถอน การขนยายและบูรณะสถานที่ซึ่งถือปฏิบัติโดยวิธี
ปรับยอนหลัง  
    
การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนพนักงาน 

 
ตั้งแตวันที่  1 มกราคม 2554 สมาคมไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย
สาธารณะเรือ่งภาระผกูพนัผลประโยชนของพนกังาน โดยสมาคมไดประมาณและรบัรูภาระผกูพนัผลประโยชนของพนกังาน
ตามวิธีการประมาณการท่ีดีที่สุด ท่ีผานมาภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อจะตองจายชำระ 
 
หนี้สินของสมาคมเกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนจำนวนเงิน 1.7 ลานบาท สมาคม
เลือกท่ีจะบันทึกหน้ีสินดังกลาวท้ังหมดเปนรายการปรับปรุงรายไดสูงกวาคาใชจายสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554       
ผลกระทบตองบการเงินป 2554 ดังตอไปนี้ 
 

 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน    
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่รายงานในปกอน 9,480,988.49 
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น (1,691,657.00) 
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 7,789,331.49 

 
รายไดสูงกวาคาใชจายสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  
คาใชจายผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นสงผลให  
      คาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น 1,455,756.00 
รายไดสูงกวาคาใชจายลดลง 1,455,756.00 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน  3  
เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช  
 
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอจำกัดในการใชไดแสดงไวแยกตางหากในบัญชี “เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน” ภายใต
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นในงบดุล 
 
การรับรูรายไดและคาใชจาย 
 
รายไดและคาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง ยกเวนดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑเงินสด 
 
คาเสื่อมราคา 
 
คาเสื่อมราคาเครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงานตัดบัญชีโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย
เปนเวลา 5 ถึง 10 ป 
 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
บาท

2554 2553

เงินสด 39,286.00 31,972.50
เงินฝากกระแสรายวัน 1,792,816.77 2,613,384.44
เงินฝากออมทรัพย 105,867,919.89 3,536,007.53
เงินฝากประจำ (ไมเกิน 3 เดือน) 40,000,000.00 11,000,000.00

รวม 147,700,022.66 17,181,364.47

 
6. รายไดคาบำรุงคางรับ    

บาท

2554 2553

รายไดคาบำรุงคางรับ 53,354,291.00 46,973,760.06
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (9,966,039.00) (10,680,002.06)

สุทธิ 43,388,252.00 36,293,758.00
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7. ลูกหนี้ - เงินกูยืมสวัสดิการพนักงาน 
ตามระเบียบสมาคมประกันวินาศภัยเร่ืองการยืมเงินสวัสดิการพนักงาน ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2554 ตั้งขึ้นเพื่อเปน
สวัสดิการใหกับพนักงานไดยืมเงินเทาที่จำเปนตามความเหมาะสมโดยกำหนดใหยืมไดในวงเงินไมเกิน 2 เทาของเงิน
เดือนและไมเกิน 50,000 บาท โดยมีระยะเวลาผอนชำระคืนไมเกิน 24 เดือน 
 

8. เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 สมาคมไดนำเงินฝากประจำ จำนวน 176,564.36 บาท และจำนวน 175,314.45 
บาท ตามลำดับ วางเปนหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร 

 
9. เงินรับฝากโครงการประกันภัยขาวนาป 

โครงการประกันภัยขาวนาป  ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2554  เพื่อเปนหลักประกันที่มั่นคงให
แกเกษตรกรในการเพาะปลูกและปองกันความเสี่ยงในการผลิตอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติเริ่มโครงการตั้งแตวันที่  1  
กรกฎาคม  2554  สิ้นสุดวันที่  30  มิถุนายน 2555 โดยใหสมาคมเปดบัญชีเงินฝากในนาม “สมาคมประกันวินาศภัย  
โครงการประกันภัยขาวนาป”  ไวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สาขานางเลิ้ง เพื่อรับเงินคาเบี้ย
ประกันภัยและแบงเบ้ียประกันภัยออกเปน 2 สวน  โดย 50%  แรก  เก็บสำรองไวที่สมาคมเพื่อการจายคาชดเชยใหกับ     
ผูเอาประกันภัย  สวนที่เหลืออีก 50%  สงมอบใหกับบริษัทประกันภัยรวมตามสัดสวนการรับประกันภัย  และในกรณีที่   
คาชดเชยหรือคาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของกับโครงการมีจำนวนรวมมากกวาเบ้ียประกันภัยท่ีสำรองไวกับสมาคม บริษัท
ประกันภัยรวมตองจายเงินสวนตางมายังสมาคมเพื่อจายใหกับผูเอาประกันภัย        
 

10. สำรองคาใชจายคณะกรรมการรวม 7 คณะ และสำรองคาใชจายสวนกลาง      
บาท

2554 2553

      สำรองคาใชจายคณะกรรมการ  - พัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ
- การบัญชี-การเงิน และการลงทุน 
- กฎหมายและกฎระเบียบ
- ประกันภัยทรัพยสิน
- ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส
- ประกันภัยยานยนต
- ประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุ และสุขภาพ

13,314,597.92
3,579,320.94
5,053,713.40
5,746,628.38
2,158,820.12

15,405,694.92
2,452,749.93

8,382,571.90
2,793,974.99
2,727,098.45
3,053,881.62

774,171.72
13,772,076.02

2,417,804.80
รวม 47,711,525.61 33,921,579.50

      สำรองคาใชจายสวนกลาง 27,578,737.72 15,065,375.58

รวม 75,290,263.33 48,986,955.08
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11. กองทุนสะสม 
บาท

2554 2553

ยอดคงเหลือตนป 12,242,118.04 13,382,097.24

ตั้งงบประมาณเพิ่มรอยละ 2 ของปงบประมาณ เขาบัญชีหมวดทุนสะสม
     - ป 2554 ตามมติที่ประชุมใหญวิสามัญ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554
     - ป 2553 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 

2,905,080.00 2,346,960.00

ภาษีเงินนิติบุคคลที่จะตองชำระรอยละ 2 จากรายรับทุนสะสม
     - ทุนสะสม ปงบประมาณ 2554-2555
     - ทุนสะสม ปงบประมาณ 2553-2554

(58,101.60) (46,939.20)

 จายเงินชดเชยผูอำนวยการบริหาร
     - ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 - (3,440,000.00)

รวม 15,089,096.44 12,242,118.04

 
12. เงินกองทุนหมุนเวียน 

เงินกองทุนหมุนเวียน ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมกรรมการ เพื่อใชจายซื้อวัสดุสิ้นเปลือง การวาจาง หรือบริการ ฯลฯ และเมื่อ
ใชไปแลวใหเบิกมาชดเชยใหครบ 1,000,000.00 บาท 

 
13. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 
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The flood disaster that occurred at the end of 2011 has caused Thailand’s GDP to grow only by 1.5%, 

compared with 7.8% in 2010. Many industrial sectors were badly affected, especially those whose plants are 

located within the 7 industrial parks in Ayudhaya and Pathum Thani provinces where homes, shops and 

communication infrastructure were affected. 

In the first 10 months of 2011, the general insurance business, especially miscellaneous insurance still 

continued to grow higher than any year in the past. Crop and personal accident insurance also grew more than 

the previous year. This reflected the fact that the public is more conscious about their health and lives. The growth 

was also driven by the government’s program to promote main rice crop insurance project. However, motor 

insurance still remained the main sector in general insurance with the market share of 59.5%. The total premium 

income of general insurance in a period between January to October of 2011 was 115,585 million Baht or            

an increase of 14.47% against the same period of 2010.

Table 1: Direct written Premium

Type of Insurance 

Direct written Premium (Million Baht) 

2011

(Jan-Oct)

Growth Rate 

(%)

2010

(Jan-Oct)

2010

(Jan-Dec)

Fire 6,729 0.91 6,668 7,839 

Marine & Transport 3,917 10.31 3,550 4,324 

Motor 68,801 14.52 60,075 74,593 

Miscellaneous 36,138 17.81 30,676 38,179 

Total 115,585 14.47 100,971 124,935 

Source: The Office of Insurance Commission
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The total amount of claims payment in the first 10 months of 2011 was 58,920 million Baht of the loss ratio 

of 50.97% which was a decrease from 53.21% in the same period of 2010. The detail of claims payment, 

classified by types of insurance is shown in Table 2. However, it is expected that in the whole 12 years of 2011, 

the claims payment rate shall be increased in fire, property (miscellaneous) and motor insurance as a result of      

a great flood that occurred in the last quarter of 2011. 

Table 2: Loss Ratio of General Insurance 
(Unit: Million Baht) 

Type of Insurance 
Direct Premium 

(Jan-Oct)

Claim Payment 

(Jan-Oct)

Loss Ratio (%) 

2011

(Jan-Oct)

Loss Ratio (%) 

2010

(Jan-Oct)

Fire 6,729 1,187 8.85 18.45 

Marine & Transport 3,917 1,560 28.43 27.61 

Motor 68,801 37,498 58.50 57.59 

Miscellaneous 36,138 18,675 50.38 51.50 

Total 115,585 58,920 50.97 53.21 

Source: The Office of Insurance Commission 



95

In 2011, the general insurance grew steadily and the competition in the market was quite strong. Many new 

products were introduced in response to the need for more products of the public. Some products were 

developed in response to the policy of the government such as the main rice crop insurance. 

In the end of 2011, a great flood occurred in Thailand and the general insurance business played             

an important role in providing assistance and mitigating the damages including the payment of loss 

compensation and the provision of advices on rehabilitation and repair of machines, home and cars. 

It is expected that in the year 2012, the economy of Thailand will grow by an average of 4.5-5.5% which is 

an increase from 1.5% in 2011. The factors that drive this growth include the implementation of the government’s 

economic recovery program, credit promotion measures, a cut in corporate tax, government’s various assistance 

programs and higher income in government sector. However, there are also risk factors such as the still 

weakened economy during the beginning stage rehabilitation stage in which the remedial measures are not fully 

implemented, the rising of oil price as a result of the world’s political conflict and the vulnerable global economic 

condition, especially in Europe. 

It is expected that general insurance business will grow by not lower than 15%, compared with the year 

2011. The main driving factor is still motor insurance which is expected to start growing from the second quarter 

henceforth because new models will be introduced to the market after a pause in manufacturing, caused by the 

Tsunami in Japan and a flood in Thailand. The growth will also be fueled by the projection that the global interest 

rate will not increase. This will keep the cost of credit for hire-purchase at low level. However, the premium rate of 

property insurance including fire and industrial all risks shall be adjusted higher in response to higher cost of risk 

and reinsurance. 

Moreover, the implementation of risk-based capital regulation shall cause a widespread of business 

merger in order to remain competitive and maintain capital at required level. 
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1. Welcoming the Representatives of the Association of Insurance Commissioners (NAIC) 
The General Insurance Association welcomed a group of representatives of the Association of Insurance 

Commissioners (NAIC), an organization comprising of members who are insurance commissioners from all         

US states who visited GIA on June 21, 2011 to discuss and to exchange views on insurance market condition and 

trend and the development of insurance business. 

2. Joining the Flood Disaster Relief Pool 
Representatives were appointed to join the following working groups of the Flood Disaster Relief Pool, in 

conjunction with the Office of Insurance Commission (OIC). 

1) The Catastrophe Pool Working Group 

2) The Rehabilitation and Public Relations Working Group 

3) Loss Reserve Working Group 

4) Flood-Related Risk Management Measure Assessment Working Group 

3. Flood Relief Efforts 
3.1 During a period from October 25 to December 16, 2011, the coordination and assistance centers for 

the insured, affected by the flood were set up all over the country to provide coordination and assistance to the 

insured in matters related to insurance claims. 

3.2 “Insurance for Flood Relief” and “Integrated Car Repair Service 2011” 

The General Insurance Association, the Office of Insurance Commission (OIC) and the Insurance Club 

organized the activities under the “Insurance for Flood Relief” project. The GIA also joined the Union Motors 

Repairing Association of Thailand and the Insurance Accredited Garage Association to organized the “Integrated 

Car Repair Service 2011” 
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Project to provide consultation on claim process, car and motorcycle repair, towing service and car 

inspection in the following provinces. 

1) Nakhon Sri Ayudhaya November  8-10, 2011. 

2) Nakhon Sawan November 24-25, 2011. (Provided 10,000 Baht financial support) 

3) Don Muang Airport, Bangkok November 30-December 4, 2011. 

4) Chaengwattana Government Center, Bangkok December 8, 2011. 

5) Bang Bua Thong, Nontaburi December 14, 2011. 

6) Wat Don Muang Temple, Bangkok December 11, 2011. (Presided by H.E. Prime Minister Yingluck 

Shinawatra)

7) Nava Nakhon Industrial Estate, Pathum Thani December 16, 2011. 

8) Wat Ruak Bang Bumru, Bangkok December 18, 2011. 

9) Future Park Rangsit Shopping Center, Bangkok January 6-8, 2011. (Financial Market for the Flood 

Affected Public Event) 

3.3 Assigned representative of the board to join a team of lecturers of Law Faculty, Chulalongkorn 

University  to answer inquiries and to provide advice on insurance to the people, affected by the flood at the Puen 

Pueng Pa (Pa) Center for Distribution and Acceptance of Donation Items, Chulalongkorn University on December 

1, 2011. 

3.4 Joined the “Rehabilitation of Flood-Affected Businesses” event at the Business Development Training 

Center, the Department of Business Development, the Ministry of Commerce between December 1-2, 2011. 

3.5 Joined an interview with Dr. Pich Nitsamer, a Deputy Director of the Fiscal Policy Research Institute 

Foundation on insurance for properties affected by the flood on December 6, 2011 at the General Insurance 

Association.
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3.6 Provided knowledge and understanding to members of the Chemical Business Association of 

Thailand on December 8, 2011 at the Montien Riverside Hotel, Rama 3 Rd., Bangkok. 

3.7 Joined a meeting on December 8, 2011 to consider using the information in the database of business 

operations, affected by the flood in 2011 as the basis for providing assistance to those businesses under the 

“Credits for Rehabilitation of SMEs operation 2011 Project”. 

3.8 Joined the activities of the “Manufacturing Industrial Rehabilitation after the Flood Disaster” METALEX 

2001 and a panel discussion on “Flood-Related Insurance” held between December 21-24, 2011 at the BITEC 

Bang Na Exhibition Center, Bangkok. 

4. Attending the 26th East Asian Insurance Congress (EAIC) Executive Board Meeting 
Mr. Natdanai Indrasukhsri, the Vice President of the General Insurance Association  attended the 26th East 

Asian Insurance Congress (EAIC) Executive Board Meeting between October 24-25, 2011 in Kuala Lumpur, 

Malaysia.

5. The 37th ASEAN Insurance Council Meeting 
Mr. Jiraphant Asvatanakul, President Mr. Oran Vongsuraphichet, Deputy Secretary General and              

Ms. Kalaya Jukhom, Insurance Technical Department Manager represented the General Insurance Association to 

attend the 37th ASEAN Insurance Council Meeting at the Marina Mandarin Hotel, Singapore. 

6. Social Activities 
6.1 The General Insurance Association set up the “Southern Flood Relief Center” to accept donations 

from member companies to help people in the southern provinces. The General Insurance Association also 

assigned representatives to travel to the southern provinces with officials from the Office of Insurance 

Commission (OIC) to provide 1200 relief packages in Surat Thani and Krabi provinces between April 8-11, 2011. 
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6.2 Donated 1,000,000 Baht to help the people who were affected by the Tsunami disaster in Japan. 

6.3 Donated a sum of 1,200,000 Baht to construct 5 houses (240,000 Bht. Each) for the people, affected 

by the flood in Surat Thani Province on April 22, 2011. 

6.4 Donated 200,000 Baht to help the flood victim at the “Thai People United To Help the Flood Victims” 

event through the Prime Minister Yingluck Shinawatra at the Government House on September 14, 2011. 

6.5 Joined the member companies to donate 175 plastic boats and oars, 350 life-saving jackets and 35 

stainless water tank to the people, affected by the flood in Lopburi, Phra Nakhon Sri Ayudhaya, Singburi and 

Angthong provinces. 

7. Activities Implemented by ASEAN Economic Community (AEC) Working Group 
7.1 The ASEAN Free Trade Follow-up Meeting 

The General Insurance Association attended a meeting to follow-up the progress of ASEAN Economic 

Community (AEC) movement, especially the preparation of the “Offer List” and the “Request List” for insurance 

sector liberalization with various private and government agencies as follows: 

1) The Department of Trade Negotiation: The General Insurance Association met for a consultation on 

the liberalization of insurance sector whose agreement has been made under the General Agreement on Trade in 

Service: GATS) with many countries in the World Trade Organization (WTO), ASEAN, ASEAN-Australia              

New Zealand Free Trade Area: AANZFTA), ASEAN-Korea Free Trade Area: AKFTA, Thailand-ASEAN Free Trade 

Area: TAFTA and Thailand-India Free Trade Area. 

The General Insurance Association also proposed the “Towards ASEAN Economic Community Plan” to the 

Department of Trade Negotiation so the DTN could integrate it into the National AEC Strategic Action Plan as a 

part of the preparation by the insurance business for the implementation of the ASEAN Economic Community plan 

in 2015. 
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2) The Board of Trade of Thailand: The General Insurance Association attended a consultation meeting 

with the Board of Thailand and other agencies to discuss the plan to set up the Service Business Committee 

2011-2013. This responsibility of this committee is to monitor the progress of the liberalization of service business 

and to coordinate with private and government agencies in negotiation process as well as to propose solutions to 

problems.

3) The Department of Business Development: The General Insurance Association attended a seminar, 

organized by the Department of Business Development to exchange opinions on the result of the feasibility study 

on the management and linking of business information within the ASEAN Economic Community (AEC). 

The General Insurance Association also met with several other trade associations in order to exchange 

views and directions of these associations in the preparation for the AEC. 

4) The Fiscal Policy Office: The General Insurance Association attended a meeting organized by the 

Fiscal Policy Office which is the main agency that oversees the liberalization of financial market. The meeting 

considered the preparation of the Thailand’s “Request List” and the “Offer List” with other countries under the 

framework of Thailand-Chila FTA and Financial Service on ASEAN Framework Agreement on Services( AFAS) 

7.2 The Preparation of Insurance Business for Free Trade Agreement 

The FTA Working Group has invited involved agencies such as the Fiscal Policy Office, the Revenue 

Department, the Office of Insurance Commission (OIC) and the Office of Securities and Exchange Commission to 

be members of the FTA Working Group whose main responsibilities include the preparation of insurance business 

for the free trade agreement. 
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8. Insurance Agency License Examination Program 
At the National Insurance Strategy Meeting on March 12, 2003, the Office of Insurance Commission has 

assigned the General Insurance Association to provide agency license examination service on behalf of the 

Office of Insurance Commission. 

In 2011, starting from January 1 to December 31, the total number of applicants nationwide was 7,207, of 

which 80.15% of total applicants sat for the examinations. The percentage of passing was 44.0% against the 

19.8% of the persons who did not pass the tests. 

Table: Statistics of Agency License Examination in Central Region and in the Provinces in 2011. 

Description

Statistics of Agency License Examination Nationwide During 

January 1, 2011 to December 31, 2011

Central Area Provincial Areas Total

No. of  Exams 65 150 215

No. of Applicants 3,740 3,467 7,207

   Type A Applicants 2,963 1,750 4,686

   Type B Applicants 804 1,577 2,381

   Type C Applicants - 140 140

No. of  Testers 2,965 2,812 5,777

No. of Applicants Did Not Show Up 775 655 1,430

No. of  Passed Applicants 1,847 1,323 3,170

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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9.  Activities Implemented by the Office of the Arbitration 
The Office of the Arbitration has been in operation for 17 years. The number of dispute cases it handled in 

2011 was 5,216, a decrease of 2,842 cases or 35%, compared with the previous year. The total amount of claim 

in these dispute cases in 2011 was 204 million Baht. The highest amount in a single case was 1.3 million Baht. 

The Office completed handling a total of 8,815 dispute cases which 1,135 cases or 13% reached final decisions 

while 5,199 cases or 59% were compromised by the Office of the Secretary-General of the Arbitration, 2,481 

cases, or 7% withdrawn. The total financial value of all cases handled in 2011 was about 76 million Baht and as of 

the end of December 2011, 5,104 cases are cases in which Samphan Insurance and Commercial Insurance Co., Ltd. 

are the dispute parties, 2,481 cases pending, 2,623 cases are awaited to be settled and contested and 485 

cases are being reviewed by the arbitrators.

10. The Insurance Premium Rating Bureau (IPRB) Operating Performance 2011 
The Insurance Premium Rating Bureau (IPRB) is an independent organization founded by the General 

Insurance Association (GIA) which officially commenced major operations on April 4, 2005. 

In 2011, IPRB has accomplished 3 key missions as follows: 

1. To be the hub of insurance knowledge and information portal for Thai non-life insurance industry. 

 - Improved data warehouse of insurance policy and claim database. 

 - Tested and launched IPRB Information Services system in Voluntary Motor, Compulsory Motor and 

Fire & IAR section. 

 - Published IPRB newsletters on a quarterly basis, aiming to stress the importance of actuarial work 

and bring up interesting actuarial issues. 

 - Continuously improved www.iprbthai.org, the hub of information portals for GIA members and any 

interested parties. 

2. To analyze ‘Reference Loss Costs’ for various lines of business. 

 - Updated Fire & IAR Reference Loss Cost. 

 - Studied Compulsory Motor Reference Loss Cost. 

 - Performed the study of Health Insurance Reference Loss Cost. 
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3. To provide actuarial and other related services. 

 - Conducted workshop and provided technical advice on Insurance Liabilities Valuation for GIA 

members.

 - Joined with Motor Insurance Committee in organizing workshop for the underwriter about Reference 

Claim Costs usage for motor insurance premium rate defining. 

In addition, IPRB has been involved in several special activities during the year 2011 e.g. 

 - Supported the Insurance Reserve Tax Committee as well as Accounting, Finance and Investment 

Committee in providing information to The Revenue Department of Thailand in order to support the 

GIA’s proposed revision of the Revenue Code in Section 65 Ter (1) (b) which would allow insurance 

companies to recognize loss and premium reserve as expenses for tax purposes. 

 - Joined with GIA to participate in the “Insurance Week” organized by the OIC between 2-4 September 

2011.

 - Co-hosted with The Society of Actuaries of Thailand (SOAT) in organizing “Non-Life Insurance Forum 

2011: Reducing Uncertainty, Creating Values” on 23 September 2011. The forum was successful in 

igniting the exchange of views, networking, and open discussion on issues of common interest, 

especially the issues concerning RBC. 

11.  Activities Implemented by the Insurance Member Club 
The Insurance Member Club organized sports and recreational events to promote good health and unity 

among its members as follows: 

11.1  Insurance Bowling Tournament 

Organized the 5th Insurance Bowling Tournament on Saturday, July 30, 2011 at the Strike Bowl, the Mall 

Ngarm Wong Wan Shopping Center. 100 bowlers joined the activity. 
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11.2  Insurance Futsal Tournament 

Organized the 2nd Male and Female Insurance Futsal Tournament for the Trophy of HRH Princess 

Somsowali between September 10-11 and 17-18, 2011 at the Kasetsart University Stadium, Bangkhen. There 

were 41 male team, totaling 492 players and 2 female team, totaling 24 players. Total participants was 516. 

11.3 Insurance Ballroom Dance 

The 4th 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 August 16, 2011.  There were 40 participants. 

11.4 The 7 Men Soccer Tournament 

The 2nd 7 men male and senior soccer tournament to win the trophy of HRH Princess Somsowali were held 

on  October 8-9 and December 24-25, 2011 at the Dhebhasdin Stadium (Inside the National Stadium). A total of 

40 male teams with 480 players and 13 senior player teams with 195 players joined the tournament. Total number 

of players was 675. 

11.5 Insurance Badminton Tournament 

The 4th Badminton Tournament featuring double male, double female, mixed doubles and senior male (50 up) 

teams were held on February 4, 2011 at the Kasetsart University Sport Field.

11.6 Valleyball Tournament 

The 4th Valleyball tournament, male and female teams was held between February 10-11, 2011 at             

the Prachanivet Sport Field.
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1. “Safety Engineering and Natural Disaster” Panel Discussion 
The Committee assigned a representative to conduct a panel discussion on “Safety Engineering and 

Natural Disaster” on October 15, 2011 at the Faculty of Safety Engineering and provided 50,000 Baht support 

fund to the Engineering Institute of Thailand Under H.M. the King’s Patronage. The discussion was organized in 

order to promote and disseminate technical knowledge on safety engineering which involves directly with 

insurance business. 

2. Thai Version of Standard Contract Works Insurance Policy (CAR) 
The Committee is carrying out a project to draft the Thai version of standard contract works Insurance 

Policy (CAR) to be used by member companies in the development of non-life  insurance products. Currently, the 

committee is gathering riders, being used by member companies to be used in the drafting process. 

3. Claims for Losses to Properties During Political Rally and Fire in Bangkok
Organized a meeting among member companies to set up a framework and direction for claim payment 

process in cases related to political rallies and fires that occurred in Bangkok between May 19-23, 2010. The 

meeting discussed the setting of framework and direction for claim payment process and the defense of court 

actions. In the beginning stage, the meeting recommended that each member company should sort out what 

types of policies have been issued to the insured and review their terms and conditions, coverages and 

exclusions in those policies. 

4. Improvement of Endorsements to the Fire Insurance Policy 
Improved and filed the endorsement to the fire insurance policy, residence fire insurance policy and 

Property Insurance Policy (Or Khor. Or Khor/Thor Sor and Thor Sor) for an approval by the Insurance 

Commissioner. They are now under a joint review and revision by the Committee and the Office of Insurance 

Commission.

5. Proposed Revision to the Order of the Insurance Commissioner No. 61/2543 Related to 

Reinsurance with Local Reinsurer
The Committee proposed a revision on the Insurance Commissioner’s Order No. 61/2543 Re: The 

Correction and Changes of Fire and All Risks Premium Rates On the Part Related to Reinsurance with Local 

Reinsurer by drafting a proposed revised order, based on the opinions of member companies. The major 

proposed revisions include a more flexible requirement on accepting the risks of fire insurance in the country or if 

the loss ratio of property insurance in the past 3 years is averagely not more than 30% of the combined amount of 

3 years premium, the business asked for an extension of 3 more months that the insurance companies do not 

have to maintain the risk in the country. The Insurance Commissioner has already approved the request. 
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6. Natural Disaster Risks Study Center 
Implemented the Natural Disaster Risks Study Center Project by setting up a system that applies satellite 

image information and geographical information, especially information on flooding in cooperation with the Geo-

Informatics and Space Technology Development Agency or GISTDA. The project includes the development of      

a map prototype and model for assessment of the flood-related risks all over Thailand, based on satellite and other 

support information, gathered in the past 5 years (2006 to 2010) and additional information in 2011. The partners 

to this project are to jointly analyze and interpret the information and create a map of areas, susceptible to 

flooding. They also write a map program on soft file and designed the prototype to be used for projecting flooding 

incidents that may occur in the future. The initial target areas are the 16 provinces along the Chao Phraya and    

Ta Chin River.

The Committee organized a press conference and the signing of memorandum of Understanding 

ceremony in August 5, 2011. The program is scheduled to commence in February 2012. 

7. Preparing the Sub-Limit for Flood Clause in the Property Insurance Policy 
1) Prepared the wordings on the limits of liability (sub-limit) for flood clause in the attachment to the 

Property Insurance Policy. The Office of Insurance Commission has approved it on November 3, 2011 for a period 

of 3 months, starting from the date of approval. The OIC did not set the sub-limit amount. A total of 56 member 

companies has been approved with the sub-limit for flood clause. 

2) Prepared the wordings on the limits of liability for natural disaster clause in the attachment to the 

Property Insurance Policy and premium rate. The OIC has approved it in principle and has enforced it for a period 

of 3 months after the date of approval. However, the OIC did not set the sub-limit amount. The Committee is in the 

process of gathering the names of member companies that seek an approval from the OIC. 
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1. Filing for Approval on Sanction Limitation and Exclusion Clause 
The Marine Insurance and Logistics Committee had filed for an approval in principle the Sanction 

Limitation and Exclusion Clause and the Insurance Commissioner has approved in principle the use of the clause 

on the “File and Use” basis. So far, 54 insurance companies have filed for the approval of the wordings of the 

clause and have been approved by the Insurance Commissioner. 

2. Publishing A Book on International Cargo Insurance Under Comparative Cargo Insurance 

Clause
The Marine Insurance and Logistics Committee has published 1000 copies of a book on international 

cargo insurance under comparative cargo insurance clause to be distributed and used as reference to member 

companies. The book which contains the ISBN number to be sold in university’s book centers is also available for 

the interesting public. 

3. Publishing a book on General Average and Salvage 
The Committee published 1,000 volumes of a book on General Average and added a content on salvage 

to make the book more complete. The books will be distributed to member companies for use as reference in 

their marine and logistics insurance operation. The book which contains the ISBN number to be sold in 

university’s book centers is also available for the interesting public. 

4. Publishing a Book From Institute Time Clauses-Hulls 
The Committee is in the process of preparing the publication of a book based on the Institute Time Clauses- 

Hulls 1983 in and some part of the Institute Time Clauses-Hulls in Thai language.
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5. Field Trips and Seminar 
5.1 Seminar on Marine Cargo Claims Recovery 

The Committee and the Dolphin Claims Services (Singapore) Pte Ltd., jointly organized a seminar on 

Marine Cargo Claims Recovery on June 14, 2011 at the Landmark Hotel to provide knowledge and understanding 

on claims recovery from the parties that caused damaged to the cargo and are liable to staff of member 

companies. The seminar also include knowledge on limitation of liability and laws related to taking a recourse 

from the party who may be liable which are useful for claims staff. 

5.2 A trip to visit the NETbay Co., Ltd. 

Since the use of electronic technology to support business operation is becoming popular in Thailand, on 

June 20, 2011, the Committee organized a trip to visit the NETbay Co., Ltd., an independent organization, 

engaging in the business of providing e-Logistic Gateway system to transmit cargo information. In the future,      

the company has a plan to provide an e-Licensing service to send license and other information to government 

agencies and to connect with import and export service businesses. The company also provides e-Custom 

system.

5.3 A seminar on A Sub-Regional Agreement on Insurance and A Brainstorming Session on the drafted 

Clause on Special Condition for Extension of Protection Coverage for Logistic Operators under the Transporter’s 

Liability Policy. 

The above seminar was organized on August 9, 2011 at the Swissotel Le Concorde, Ratchadapisek Road. 

5.4 A Seminar on Incoterms and Interesting Judgments of the Supreme Court 

The Marine Insurance and Logistics Committee organized a seminar on “Incoterms and Interesting 

Judgments of the Supreme Court” on September 21, 2011 at the Emerald Hotel, Ratchadapisek Rd. The seminar 

was organized to provide knowledge on international trade agreements (Incoterms 2000 and 2010) which include 

laws and judgments related to marine and logistics insurance. The seminar also included workshops and case 

study to provide the opportunity for the participants to learn and have hand-on experience on marine and logistics 

insurance cases. 
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5.5 A Seminar on GA & Salvage 

The Marine Insurance and Logistics Committee organized a seminar on GA and Salvage on January 25, 

2011 at the Federation of Accounting Professions to develop and promote knowledge on marine and logistics 

insurance for the staff of member companies who work in this area. 

5.6 Participated in A Workshop and Study Tour 

Participated in a workshop and a study tour on the development of waterways for tourism by cruisers and 

sports in order to promote a shipbuilding, repair and related businesses on September 15, 2011 in Bangkok. The 

activities include boat touring along the Chao Phraya River and a panel discussion on how to strengthen business 

operation and competitiveness through cluster network. The discussion allowed the audience to exchange views 

and recommendations on how to establish the cluster of ship building and related business. The event was 

organized by the International Maritime College, Kasetsat University, Sri Racha Campus. 

5.7 Joining the Activities of World Ocean Day 2011 

Assigned representatives to join the World Ocean Day 2011 jointly organized by the International Maritime 

Organization and the Harbor Department under the theme “Piracy: Orchestrating the Response” and set up the 

exhibition booth on September 28, 2011 at the Royal River Hotel, Bangkok 
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1.  A Project To Study and Disseminate Auto Technical Information Related to Underwriting Risk 
The Committee has signed a 2 year contract to commission the Thatcham (Thailand) Ltd. to conduct           

a study and disseminate auto technical information related to underwriting risk. Followings are activities in the 

project.

(1) The Thatcham (Thailand) Ltd. will conduct a study and assessment on new cars which are to be sold 

in the market throughout the project period and the top 20 models of cars which have been marketed and 

insured. The company will publish the findings to the public and industry, including the related manufacturers and 

operators.

(2) Thatcham (Thailand) Ltd. will act as an agency that delivers the vehicle premium risk rating and 

alternative parts accreditation and the General Insurance Association will help inform the insurance companies of 

the benefits of using accredited alternative parts.

 A meeting to clarify the operational process and to report the works, accomplished by Thatcham 

(Thailand) Ltd. on Group Rating & Part Accreditation was held on Auguest 22 and 23, 2011 at the Meeting Room 

of the General Insurance Association. The Thatcham (Thailand) Ltd. has prepared the sample information for 

parts accreditation and related documents for the Working Group. 

2. Public Relations Campaign To Publicize New Compulsory Motor Insurance Policy with 
Hologram Strip 

The General Insurance Association received cooperation from all of the insurance companies who offer 

compulsory motor insurance products in the publication of new compulsory motor insurance policy which has the 

hologram strip printed on in order to prevent forgery. The use of this new policy has started on April 1, 2011 and 

all insurers started to adopt it since July 1, 2011. Public relations programs have been conducted through various 

media since June-July 2011 and the event to mark the official use of the new policy was held on June 10, 2011 at 

the Office of Insurance Commission. 
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3. The Development of E-Claim System 
The Office of Insurance Commission has appointed a working group to develop the E-Claim system. The 

group members comprises representatives from many agencies such as the Private Hospital Association, the 

Ministry of Public Health, the Medical Department, the National Health Security Office and the Motor Insurance 

Committee of the General Insurance Association. The main objectives of this working group is to develop the 

reimbursement system for the cost of hospital treatment in full amount of coverage of motor insurance. In an effort 

to publicize the project to the related parties, the OIC and the Motor Insurance Committee have explained the 

criteria and methods which have been developed or improved to member companies. It is expected once the     

E-Claim system has been fully developed and the related parties have good understanding of the system, it will 

help the insured receive full benefit while the insurance business shall have a good system to audit claim 

payments and services to the insured. It is a good way to promote good image of the industry. 

4. Joining the Bangkok Metropolitan Administration’s Project to Promote Traffic Discipline 
The Committee assigned representatives to participate in the activities, organized by the Bangkok 

Metropolitan Administration under the “Million Hearts for Traffic Discipline” project to commemorate the 84th 

birthday of H.M. the King on December 5, 2011. The objective of the event was to get all parties in the society to 

promote traffic discipline together. The General Insurance Association also asked member companies to attach 

“Traffic Discipline Determination Card” in the insurance policy package. 

5. Exhibition Booth at the “First Car” Event  
The Committee invited member companies to set up booths at the “First Car” Event, organized between 

October 11-14, 2011 at the Bangkok International Trade & Exhibition Centre Bang Na by the Excise Department, 

the Ministry of Finance. A total of 10 member companies set up booths in the finance and insurance services 

area.
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6. Insurance Club of Tak Province 
The Committee donated 10,000 Baht to help the establishment of an Insurance Club in Tak Province. The 

objective of the club is to promote knowledge and understanding in insurance and to create public confidence in 

insurance business in the province. 

7. Exhibition at the 10th National Seminar on Road Safety. 
Promoted the organization of the 10th National Seminar on Road Safety, “Time for Action”, organized by   

the Office of Transport and Traffic Policy and Planning between August 25-26, 2011 at the Bangkok International 

Trade & Exhibition Centre Bang Na. 

8. Meetings and Seminars: 
8.1 Meeting on “Motor Insurance’s Claim Payment Process” 

The Committee and the Office of Insurance Commission (OIC) organized meetings in central and regional 

areas to promote the policy of the OIC to work together with insurance companies to standardize the claims 

process in accordance with the directions set forth in the Insurance Commissioner Order No. 27/2554, dated May 

27, 2011 which has become effective since July 1, 2011 and to provide explanation on E-Claim system. Seven 

meetings were held in the following regions: 

 1. Bangkok: June 20, 2011 at the Chao Phraya Park Hotel. 

 2. The North: September 23, 2011 at the Centara Duangtawan Hotel, Chiengmai. 

 3. The Central: September 30, 2011 at Wasithee City Hotel, Supan Buri Province. 

 4. The Northeast: October 7, 2011 at the Pullman Khonkaen Hotel, Khon Kaen. 

 5. The South: October 17, 2011 at the Hansa JB Hotel, Haad Yai, Songkhla. 

 6. The East and Central: October 19, 2011 at the A-One the Royal Cruise Hotel, Pattaya. 

 7. The South: February 10, 2011 at the Phuket Merlin Hotel, Phuket.  

8.2 Workshop on “Voluntary Motor Insurance Reference Loss Cost” 

In response to the distribution of a study finding report on the “Voluntary Motor Insurance Reference Loss 

Cost” to member companies of the General Insurance Association by the Insurance Premium Rating Bureau 

(IPRB), the Committee and the IPRB organized a workshop on the “Voluntary Motor Insurance Reference Loss 

Cost” on September 7, 2011 at the Aethus Bangkok Hotel to create understanding on the subject among member 

companies.
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1. Accident and Health Insurance Database 
The Committee reviewed the accident and health insurance database which is now available to member 

companies through the General Insurance Association’s intranet. In order to optimize the system for the benefit of 

health and accident insurance business, the top 10 companies that provide accident and health insurance 

products and the Committee have been discussing how to achieve the goal. 

2. Premium Rating, File and Use Accident and Health Insurance Policy and Policy Manual 
1) The Accident and Health Insurance Club has completed and filed the premium rating and the file and 

use accident and health insurance policy for approval by the Office of Insurance Commission. They are in the 

process of being approved. 

2) The Accident and Health Insurance Club made the CD of accident and health insurance file and use 

manual to distribute to member companies. The manual has also been posted on the Association’s website. 

3) The Accident and Health Insurance Club has undergone a review of the wording of the file and use 

accident and health insurance policy because there are some issues that must be improved and revised for 

correctness, clarity and for the benefit of the member companies. 

3. Third Party Liability Insurance Policy   
The Liability Insurance Club has reviewed the third party liability insurance policy and endorsement. After 

the proposed revision to the policy is approved by the Office of Insurance Commission, it will be used as a 

standard policy. 
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4. A Project to Study the Loss Cost for Health Insurance by the Insurance Premium Rating 
Bureau (IPRB). 

The Accident and Health Insurance Club and the Insurance Premium Rating Bureau (IPRB) have a plan to 

maintain information on the loss cost of health insurance. So far, information of individual and family heath 

insurance the past 3 years (2007-2009) have been collected from member companies. 

5. The Definition of Dread Diseases 
The Office of Insurance Commission initiated the project in order to have standard reference for dread 

diseases in health insurance policy. The working group proposed that a period of time of the 52 dread diseases 

should not be set but should be provided in the condition of the policy. 

6. Liability Insurance for Entertainment Places 
The Committee has completed the drafting of liability insurance and premium rating for entertainment 

places to prepare for the issuance of the Ministerial Regulation by the Ministry of Interior to inquire entertainment 

places to have the third party liability insurance and has already submitted the draft for an approval in principle 

by the Insurance Commissioner. However, since the Ministry of Interior has not issued the related regulations, the 

Insurance Commissioner has not yet approved the policy and in reality, right now, member companies have 

already offered the third party liability insurance policy to the operators of entertainment places without issuing 

new policy. The committee should, therefore, write a letter to ask for the progress of the issue from responsible 

agency.

7. A Study and Research Project on Termination of Employment 
The Committee was assigned by the Executive Board to conduct a study on termination of employment 

and insurance or a possibility of providing insurance for employees whose employments have been terminated in 

accordance with the policy of the Department of Welfare and Labor Protection. After the study, the Committee 

viewed that the project should be terminated because there is no clear detail. 
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8. The Third Party Liability Insurance for Damages Caused by Towing or a tender boat.  
In response to an Order No. 717/2554 of the Harbor Department to appoint a working group, comprising 

representatives from the Office of Insurance Commission, the General Insurance Association and the Harbor 

Department to draft a measure, requiring the operators of towing and tender boats to have the third party and 

environmental liability insurance protection, the Committee has set up a working group to conduct a study and to 

draft the third party liability insurance policy for the third party, affected by the towing and tender boats. The 

policy provide protection over life, physical body and property of a third person and has set the minimum and 

maximum premium rate. The policy drafting is based on information taken from 1,004 towing boats and 2,728 

tender boats. 

9. Main Rice Crop Insurance Project 2011 
The General Insurance Association has completed the drafting of the Main Rice Crop Insurance Policy 

(Micro Insurance) that provides protection to losses and damages caused by flood or heavy rainstorm, draught, 

windstorm or typhoon, coldness, frost, hail and fire, according to the announcement of calamity by the 

Department of Catastrophe Prevention and Mitigation, the Ministry of Interior. The wording of this policy has been 

approved by the Office of Insurance Commission. The coverage under this policy is divided into 2 phases, 1) the 

first 60 days, starting from the growing date, the compensation amount will be 606 Baht per Rai, 2) a period, 

starting from the 61st day until the last day of harvesting, the compensation amount will be 1,400 Baht per Rai. The 

premium rate is 129.47 Baht per Rai, including VAT and duty stamp. The premium shall be collected by the Bank 

for Agriculture and Agricultural Cooperatives who will also provide 10 Baht subsidy per Rai. This scheme will be 

reinsured by foreign reinsures who are the experts in crop insurance and the distribution of risks shall be based 

on insurance principle.  Followings are the results of the scheme. 

- Number of insured farmers 56,780  cases 

- Total insured area 1,057,110.75  Rais 

- Total amount of sum-insured   1,479,955,050.00 Baht 

- Total amount of premium    136,304,041.85 Baht 

 (Inclusive of VAT and Duty Stamp) 
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10. Seminar in Miscellaneous Insurance in 5 Regions 
Seminars will be organized in 5 regions to provide knowledge on miscellaneous insurance to member 

companies and officials of the Office of Insurance Commission in the provincial areas of the country. The seminar 

topics include insurance principle, claim payment for liability and health insurance. Followings are the schedules 

of the seminars. 

Group 1: 16 northern provinces. The seminar will be on February 3, 2012 at the Chiangmai Grand View 

Hotel, Chiangmai. 

Group 2:  20 Northeastern Provinces. The seminar will be held on February 24, 2012 at the Ban Chiang 

Hotel, Udon Thani. 

Group 3: 14 Southern Provinces. The seminar will be held on March 23, 2012 at the Hansa JB Hotel, 

Haad Yai, Songkhla. 

Group 4: 18 Central Provinces. The seminar will be held on April 27, 2012 at the Piman Hotel, 

Nakhonsawan.

Group 5: 8 Eastern Provinces. The seminar will be held on May 11, 2012 at the Cholchan Hotel, Naklua, 

Cholburi.
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1. The 17th Insurance Management Development Program (IMDP)”
 The Committee and the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University jointly 

organized the 17th Insurance Management Development Program whose curriculum was based on the Mini MBA 

course but adjusted to suit general insurance business. The training was held from September 5, 2011 to January 

29, 2012, totaling 162 hours. The training is offered on every Monday and Wednesday from 17.30-20.30 hours 

and Saturday between 9.00-16.00 hours at the General Insurance Association.

2. The 21st ISJ Advance Course Scholarship 
The General Insurance Association of Japan has granted 2 scholarships to insurance company employees 

to attend the 21st ISJ Advance Course. The General Insurance Association has conducted a test to screen the 

personnel from member companies to obtain to attend the training course entitled “Non-Life Insurance and Risk 

Management”, between October 29-November 12, 2011 in Tokyo, Japan. The individuals who were selected are: 

  1. Mr. Possawee Juenjeerasit   MSIG Insurance (Thailand) Co., Ltd.  

  2. Ms. Kanjanat Wongmek  Bangkok Insurance Public Co., Ltd.  

3. “Benefit Survey for Non-Life Insurance 2011 Project” 
Insurance Business Personnel Management Club organized a project “Benefit Survey for Non-Life 

Insurance 2011” to conduct a survey on welfare and benefit of insurance business group, including an overview 

of various economic forecast and indicators which will be useful for personnel planning. The Club has selected 

the Hay Group Limited which is a consulting company, specializing in corporate human resources management 

and tools used in international level management to conduct this project. A number of 49 member companies 

participated in the project. The participating companies will receive a report on the results of the survey to be 

used in the planning of the company. 
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4. Academic cooperation project on research and development of human resources.   
 The General Insurance Association’s Executive Board and the Business Development and Public 

Relations Committee held a joint meeting with Dr. Chotirat Chawanit, the President of the Eastern Asia University 

and his group to discuss about the guidelines for developing insurance business and the offering of insurance 

study courses at university level on July 5, 2011 at the General Insurance Association’s Conference room. The 

meeting recognized the project as the joint technical cooperation projects in the area of research and human 

resource development. 

5. New Library Membership Card of General Insurance Association.   
The new Library Membership Cards of General insurance Association are divided into 3 categories: 

Honorary Member, VIP Club member and ordinary member. The use of this new card will start on June 1, 2011 

when public relations activities will be conducted to publicize the program among member companies through 

the GENERAL INSURANCE ASSOCIATION website, group e-mail and Public Relations coordinators of member 

companies. The library also offers new service book delivery to Honorary and VIP members.

6. Published a book of 5 short stories of the winners of the 4th “Young Insurance Ambassador”
The Committee organized the 4th Young Insurance Ambassador training project to provide insurance and 

arts knowledge to secondary school children or equivalent. During the training, the Committee selected 5 short 

stories as winners of the short story contest under the theme “Insurance: Environmental Friendly”. These short 

stories have been published for 2000 volumes to disseminate insurance knowledge in educational institution all 

over the country. 
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7. Setting up Exhibition and Public Relations Booth  
7.1 The 3rd Insurance Week 

Joined the exhibition at the 3rd Insurance Week organized by the Office of Insurance Commission between 

September 2-4, 2011 at the Challenger Hall 2-3, the IMPACT Muang Thong Thani under the concept “Insurance 

Under the Royal Augustness” to commemorate the 84th birthday of H.M. the King. The event exhibited the tasks 

and statements related to insurance, made by H. M. the King. Part of the event also feature a section where 

participants pray for the good health of H.M. the King and the “Million Hearts Determined to Obey Traffic Rules for 

the King”. The participants were also invited to write their determination to do good things for the King and to 

obey traffic rules for the King. The exhibition booth of the General Insurance Association also won the 1st prize in 

the booth contest.

7.2 The 12th Youth for Safety Club Day 

The 12th Youth for Safety Club Day Activities were organized by the Public Catastrophe Prevention and 

Mitigation Department on August 12, 2011 at the Dusit Zoo to conduct a public relations campaign and 

disseminate accomplishments on public catastrophe prevention and mitigation activities. The event was also an 

effort to create public awareness on public safety and to commemorate the birthday of H. M. the Queen.

7.3 Rehabilitation of Businesses, Affected by Flood Activities 

Set up an exhibition booth conduct public relations and provide consultation on insurance to business 

operators, affected by the flood between December 1-2, 2011 at the Training Center of the Business 

Development Department, the Ministry of Commerce. The event was organized by the Business Development 

Department in order to assist the business operators, affected by the flood in management and improvement of 

their operations after the crisis and to provide income earning careers to the people who were affected by the 

flood.

7.4 The 2nd Thailand Smart Money Exhibition 

Joined the 2nd Thailand Smart Money Exhibition by setting up exhibition booth to provide insurance 

information to the participants of the event organized between December 16-18, 2011 at the Plenary Hall, Queen 

Sirikit National Convention Center.
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7.5 A Project To Rehabilitate Manufacturing Industry After the Flood (Metalex 2011) 

Set up exhibition booth to conduct public relations activities, to provide consultation on insurance to the 

operators who were affected by the flood and to join a panel discussion at the Metalex 2011 event held between 

December 21-24, 2011 at the Bangkok International Trade & Exhibition Centre Bang Na.

7.6 BOI FAIR 2011 

Set up exhibition booth to conduct public relations activities and to provide consultation on insurance to 

the operators and the people who were affected by the flood in BOI FAIR 2011 held between January 5-13, 2012 

at the IMPACT, Muang Thong Thani. 

8. Dissemination of Insurance Knowledge to University Students 
Organized the “Opening University To Meet Students in Trang Province” project between January 14-17, 

2012 at the Prince Songkhla University, Trang Campus by conducting the Advanced Training of Trainers Course 

for the university students who study insurance course in the 3rd and 4th year. The course involved training in 

teaching insurance subject skills and techniques to secondary school students. 

9. Supporting Signha U Stars Football Team 
Provided personal accident insurance policy to support the Singha U Stars Football Team members. The 

policy carries the sum-insured amount of 100,000 Baht and hospital care compensation of 10,000 Baht. 
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10. Social and Charity Activities 
10.1 Insurance Against Cold Weather Project

The Committee donated 4,000 blankets to help the needy people against the coldness in 2 provinces, i.e., 

Na Haew District and Dan Sai of Loei province on December 17, 2011 and in Bor Klea, Tung Chang and Chalerm 

Phrakiat Districts of Nan Province on December 23, 2011.

10.2 “The 8th Lunch for School Children” 

Participated in the 8th Lunch for School Children by donating 10,000 Baht and 300 sets educational 

material to Ta Salao School in Nong Ya Plong District, Petchaburi Province on July 9, 2011. 

10.3 “Free Water Animals Back to Sea Project and HRI Club Meeting” 

The Human Resource Insurance Club organized an activity to free water animals back to the nature and 

the members meeting at Satahip District, Cholburi Province on February 10-11, 2012 to promote good relationship 

among personnel in human resource fields of member companies. 

11. Brochure to Promote A Career in Insurance Business 
The Human Resource Insurance Club published 5,000 copies of brochures to promote a career in 

insurance business to be distributed to students and the general public and to solicit qualified persons from 

various professions to work for insurance business in order to promote the growth of the business. 

12. The Celebration of the 44th Anniversary of the General Insurance Association
 A religious ceremony was organized to celebrate the 44th anniversary of the establishment of the General 

Insurance Association on November 16, 2011 at the Meeting Room of the General Insurance Association. The 

event was attended by the executives from insurance companies. 
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13. The Press and PR Party 
Organized a get-together party between public relations personnel and members of the press for 2011-

2012 under the theme “You & Me: To Be…Together” on July 22, 2011 at the Spoon Relaxing Restaurant, 

Ratchadapisek.

14. Meetings, Training and Seminars 
14.1 A Workshop on “Directions for Information Technology Security” 

The Insurance IT Club organized a workshop on “Directions for Information Technology Security” on April 

26, 2011 at the Swissotel Le Concorde Hotel to provide knowledge on information technology security to staff of 

member companies. 

14.2 A Seminar on “Diversity Management: Generation Differences…”

The Human Resource Insurance Club organized a seminar on “Diversity Management: Generation 

Differences - How to Attract and Retain Talent in the Generation Challenge Environment” on August 19, 2011 at 

the Plaza Athenee Hotel, Bangkok.

14.3 A Seminar on “Adjusting Strategy Based on Challenges in Social Media” 

The Young Insurer Club (Y.I.C.) organized a seminar on “Adjusting Strategy Based on the Challenges in 

Social Media” to enable the insurance personnel to keep abreast of new changes in marketing in the present 

world through social media at by Dr. Pisek Chainiran, a lecturer at the Khon Kaen University on August 26, 2011 

at the Sheraton Grand Sukhumvit Hotel.

14.4 A Workshop on “Social Media: The Modern Media for New Era of Public Relations” 

The Insurance PR Club organized a workshop on “Social Media: The Modern Media for New Era of Public 

Relations” to members who are staff of member companies and members of the press to gain new knowledge on 

the social media on September 15, 2011 at the The Connecion EduCuisine, Ratchadapisek-Lad Prao. The 

speaker was Mr. Cheeptham Khamviset, an expert in social media. 

14.5 A Seminar on “Law for Supervisors”

The HR Insurance Club organized a seminar on “Law for Supervisors” on October 6, 2011 at the Holiday 

Inn Hotel, Silom to provide knowledge on labor related laws or new laws that the supervisors should know, 

especially for drafting employment contract. The speaker was Mr. Supachai Manasphaiboon. 

14.6 A Seminar on “Creativity Tools for “Out-of-the-Box” Thinking” 

The Young Insurer Club (Y.I.C.) organized a seminar on “Creativity Tools for “Out-of-the-Box” Thinking” 

between February 3-4, 2012 at the Cape Racha Hotel, Cholburi. The speaker was Mr. Natawut Nispakultorn, the 

Managing Driector of the Quality Training (Thailand) Co., Ltd.

14.7 A Seminar on “Mobility - A new smart way for Insurance Business” 

The Insurance IT Club organized a seminar on “Mobility - A new smart way for Insurance Business” at the 

9th IT FORUM between February 17-19, 2012 at the Dusit Thani Hotel, Hua Hin, Petchaburi.
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1. A Proposal to Add Insurance Reserve Clause in the Revenue Code 
Proposed to the Revenue Department to consider adding an insurance reserve clause for general 

insurance business in the Revenue Code. In this proposal, the general insurance business would like the 

Revenue Department to support the industry by treating premium reserve and claim reserve as the expenses 

when calculating taxable net profit or loss. This basis of reserve allocation is in accordance with the criteria of the 

Office of Insurance Commission. 

2.  Views on Draft Notifications/Order Issued by the Office of Insurance Commission  
2.1 The Draft OIC Notification on Assets and Liabilities Valuation 

The Committee proposed the opinions on the Draft Notification of the OIC on Assets and Liabilities 

Valuation of the general insurance companies. The OIC has already issued and enforced this notification. 

2.2 The Draft OIC Notification on Criteria, Methods, Conditions and Duration for the Preparation and Filing 

of Financial Statement and Operational Report of General Insurance Companies 

The Accounting and Finance Committee and representatives of the auditing firm proposed feedbacks on 

the draft OIC Notification on Criteria, Methods, Conditions and Duration for the Preparation and Filing of Financial 

Statement and Operational Report of General Insurance Companies so that the companies are able to prepare 

the financial statement in accordance with the generally accepted accounting standard and the accounting 

standard of the Federation of Accounting Professions. 

2.3 The Draft OIC Notification on Criteria, Methods and Condition for Receiving and Paying Money, 

Auditing and Internal Control (Life and Non-Life Insurance) B.E. 2554 

The Accounting and Finance Committee and the Legal and Regulations Committee submitted                  

the industry’s opinions on the Draft OIC Notification on Criteria, Methods and Condition for Receiving and Paying 

Money, Auditing and Internal Control (Life and Non-Life Insurance) B.E. 2554.
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3.  Timetable for Submitting Reports to OIC 
In response to the changes made by the Office of Insurance Commission on the monthly, quarterly and 

yearly submission schedule of financial statements, the Accounting and Finance Committee has prepared             

a timetable for submission of all financial reports to the OIC so that the companies can submit the reports on due 

dates. The timetable can be downloaded from www.thaigia.com. In “General Insurance Association Activities 

News”.

4. Non-life Insurance Accounting Manual 
The Committee prepared and published the Non-Life Insurance Accounting Manual to be used as the 

guideline and samples of bookkeeping based on the Thai accounting standard and IAS for accountants of non-life 

insurance companies and those who are interested in insurance accounting standard. At present, there is           

no such manual available for reference. It is expected that the publication will be completed in February 2012. 

5. Meetings and Seminars 
5.1 A Seminar on TAS 24 (Revised in 2009) Personal Information and Related Parties Disclosures 

A seminar on TAS 24 (Revised in 2009) Personal Information and Related Parties Disclosures was 

organized on May 24, 2011 at the Federation of Accounting Professions Under the Royal Patronage to provide 

understanding on this Thai accounting standard to staff of member companies. 

5.2 A Seminar on “RBC According to OIC and Auditing Process” 

The Committee and the Insurance Accountants Club organized a seminar on “RBC According to OIC and 

Auditing Process” on September 22, 2011 at the Emerald Hotel to promote knowledge and understanding on 

Risk-Based Capital framework to staff of member companies. 

5.3 A Meeting to Review the Impact of RBC and Assessment of Damages from the Flood 

The Accounting and Finance Committee and the Working Group on Claims Reserve organized                   

a brainstorming meeting to review the impacts of RBC and to assess the damages caused by the floods on 

November 21, 2011 at the Federation of the Accounting Professions Under the Royal Patronage. Participants 

were representatives from member companies. The Committee has submitted the opinions from the meeting to 

the OIC. 

5.4 Training on TAS 12: Income Tax 

Committee and the Federation of the Accounting Profession Under the Royal Patronage organized             

a training course on TAS 12: Income Tax on December 26, 2011 at the Federation of Accounting Profession to 

provide understanding on this Thai accounting standard to staff of member companies. The session is counted as 

6 hours of professional continuous education.
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1.  Views on the Draft of OIC Notification on Reinsurance 
The General Insurance Association has gathered views of the member companies and met with the Office 

of Insurance Commission to propose views on the draft of the OIC Notification on Reinsurance. The committee is 

also in the process of drafting a standard reinsurance report form for use by the member companies. 

2.  Publishing the 2nd Edition of the Good Corporate Governance. 
The General Insurance Association published 500 volumes of the 2nd edition of the Good Corporate 

Governance which has both English and Thai language contents to be used as a guideline by member 

companies.

3.  The Updating of Information in E-Law Library 
In order to facilitate the users who are member companies and the general public, the General Insurance 

Association has hired programmer to develop and update the information in E-Law library. 

4.  Meetings and Seminars 
4.1 A Meeting on Anti-Money Laundering Guideline 

A meeting on Anti-Money Laundering Guideline was organized on September 28, 2011 at the Renaissance 

Hotel, Rajprasong.  The speaker was Dr. Yada Kasayapanant, an advisor to the Anti-Money Laundering Office 

(AMLO) and the drafter of the guideline. 
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4.2 A Panel Discussion on “Alternative Funding Source To Fight Flood Crisis” 

The General Insurance Association joined the Securities and Exchange Commission to organize a pane 

discussion on “Alternative Funding Source To Fight Flood Crisis” on November 30, 2011 at the Office of the 

Securities and Exchange Commission to analyze and exchange views on the situation faced by the business 

operators after the flood. The speakers were from agencies whose roles are to support the operators, financial 

experts and corporate executives. 

4.3 A Seminar on FIT & PROPER 

 A seminar on “Fit and Proper” was organized on December 7, 2011 at the Sheraton Grand Sukhumvit to 

promote personnel of non-life insurance companies to conduct business operation efficiency, transparency and 

can be audited in order to instigate confidence of the insured and all stakeholders. 

4.4 A Seminar on “Class Action Act” 

Joined the Legal and Compliance Assembly 2011-2013 to organize a seminar on “Class Action” on 

December 21, 2011 at the AETAS Lumpini Hotel to disseminate knowledge and understanding on class action. 
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To  Board of Directors and the Member Companies of The General Insurance Association

I have audited the balance sheets as at 31 December 2011 and 2010, 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 2011 

and 2010 of the General Insurance Association correctly in accordance with the IFRSs for Non-Publicly 

Accountable Entities (NPAEs). 

As clarified in the Note to financial statement 2 and 3, the company has used the IFRSs for Non-Publicly 

Accountable Entities (NPAEs) which became effective as of January 1, 2011 and the financial statement for the 

year ended on December 31, 2010 has been revised. 

AST Master Co., Ltd. 

February 14, 2012 

 (Vichai Jaturanoonda) 

Certified Public Accountant 

Registration No. 1431 
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Assets Note 2011 2010 

Current Assets    

Cash and Cash Equivalent 5  147,700,022.66   17,181,364.47  

Temporary Investment   15,000,000.00   25,000,000.00  

Accrued Membership Fee-Net 6  43,388,252.00   36,293,758.00  

Cash Advanced   412,388.00   610,458.00  

Receivable - Staff Loan 7  133,734.97   -    

Receivable - The Revenue Department   109,452.80   -    

 Stationaries Inventory   79,873.29   131,539.25  

     Total Current Assets  206,823,723.72   79,217,119.72  

Non-Current Assets    

Fixed Deposit Account with Guaranty Obligation 8  176,564.36   175,314.45  

Decorative Items and Office Equipment-Net   3,738,708.58   3,233,697.44  

Security Deposit   128,145.00   99,345.00  

     Total Non-Current Assets  4,043,417.94   3,508,356.89  

Total Assets   210,867,141.66  82,725,476.61 

  Note to financial statement is a part of this financial statement 

Baht

(Mr. Jiraphant Asvatanakul) 

President
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Accumulated Liabilities and Capital Note 2011 2010 

Current Liabilities    

Accrued Expenses   3,012,413.62   2,949,989.12  

Membership Fee Deposit   6,660,377.42   5,931,620.54  

Main Rice Crop Insurance Deposit 9  95,446,948.76   -    

Reserve for Expenses 10   

Seven Committees   47,711,525.61   33,921,579.50  

Central Administrative Expenses   27,578,737.72   15,065,375.58  

Total Reserve for Expenses  75,290,263.33   48,986,955.08  

Total Current Liabilities   180,410,003.13   57,868,564.74  

Non-Current Liabilities    

Staff Pension Fund Reserve 3  3,727,729.00   580,316.00 

Total Liabilities 184,137,732.13  58,448,880.74  

    

Accumulated Capital 

Capital Transferred from former Association   331,818.43   331,818.43  

General Reserve   1,472,419.93   1,221,670.91  

Accumulated Capital 11  15,089,096.44   12,242,118.04  

Revolving Budget 12  1,000,000.00   1,000,000.00  

Accumulated Balance   8,836,074.73   9,480,988.49  

     Total Accumulated Capital  26,729,409.53   24,276,595.87  

Total Assets and Liabilities  210,867,141.66   82,725,476.61  

  This Note to Financial Statement is Part of the Financial Statement 

(Mr. Jiraphant Asvatanakul) 

President

Baht
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2011 2010 

Income
Membership Fee Under Section 9.2  1,915,000.00   1,945,000.00  

Membership Fee Under Section 9.3  82,490,733.00   73,410,013.00  

Membership Fee Under Section 9.4 

- Property Insurance  4,574,618.00   2,757,677.00  

- Marine Insurance and logistics  2,099,047.00   1,384,626.00  

- Motor Insurance  36,817,061.00   23,334,108.00  

- Miscellaneous, Accident and Health Insurance  1,277,809.00   2,331,253.00  

Income from committees  752,246.96   476,349.55  

Income from Arbitrator office  6,441,294.73   6,790,215.19  

Income from The Insurance Premium Rating Bureau  1,416,130.81   2,499,842.09  

Interest Receivables  1,169,772.03   437,317.95  

Other Income  146,577.26   206,856.40  

    Total Receivables  139,100,289.79   115,573,258.18  

Expenses
Expenses of the Development and Public Relations Committee  7,187,057.25   13,333,699.70  

Expenses of the Accounting & Finance and Investment Committee  1,143,011.06   1,228,314.01  

Expenses of the Legal and Compliance Committee  3,498,499.01   2,571,513.75  

Expenses of the Property Insurance Committee  1,495,719.85   2,175,537.27  

Expenses of the Marine Insurance and Logistics Committee  805,704.00   1,422,308.02  

Expenses of the Motor Insurance Committee  35,237,674.04   21,369,637.80  

Expenses of the Miscellaneous, Accident and Health Insurance 
Committee

 849,966.94   1,752,692.39  

Expenses of the The Insurance Premium Rating Bureau  23,678,560.19   30,249,783.73  

Expenses of the Arbitration Office  8,041,590.71   8,556,163.24  

Administrative Expenses  29,740,724.99   26,812,062.03  

Doubtful Debts (713,963.06)  3,044,091.06  

Other Expenses  785,693.32   520,214.43  

     Total Expenses  111,750,238.30   113,036,017.43  

Balance (Before deducting administrative and committees expenses)  27,350,051.49   2,537,240.75  

Less Administrative and Committee Expense Reserve (26,303,308.25)  3,209,254.83  

Balance  1,046,743.24   5,746,495.58  

  Note to financial statement is a part of this financial statement 

(Mr. Jiraphant Asvatanakul) 

President

Baht
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(Mr. Jiraphant Asvatanakul) 

President

Note

Transferred

Fund From 

Former

Association

General

Reserve

Accumulated

Capital

Revolving

Budget

Income Higher

Than

Accumulated

Expenses

Total

Balance as of 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

Plus  Yearly Increase (Decrease) - Net - 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 of 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

Balance as of January 1, 2011 - As reported 331,818.43 1,221,670.91 12,242,118.04 1,000,000.00 9,480,988.49 24,276,595.87

Impacts from the change of accounting policies

On Staff Bene� ts 3 - - - - (1,691,657.00) (1,691,657.00)

Balance as of January 1, 2011 331,818.43 1,221,670.91 12,242,118.04 1,000,000.00 7,789,331.49 22,584,938.87

Plus  Yearly Increase (Decrease) - Net - 250,749.02 2,846,978.40 - -  3,097,727.42 

         Income Higher Than Yearly Expense - - - -  1,046,743.24  1,046,743.24 

Balance as of December 31, 2011 331,818.43 1,472,419.93 15,089,096.44 1,000,000.00 8,836,074.73 26,729,409.53

 Note to financial statement is a part of this financial statement 
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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 Ruamrudee, Wireless Road, Lumpini, 

Pathumwan, Bangkok. 

GIA has 65 general insurance companies as members 

2. Basis of Financial Statements Preparation 
This financial statement is prepared according to the IFRSs for Non-Publicly Accountable Entities (NPAEs), 

issued and announced by the Federation of Accounting Professions in 2011. The compliance to the IFRSs for 

Non-Publicly Accountable Entities has significant effect on accounting policies of the General Insurance 

Association and its financial statement. The impact of this change has been cited in the Note to financial 

statement 3. 

The preparation of financial statement, based on the IFRSs for Non-Publicly Accountable Entities (NPAEs) 

requires judgment and several assumptions that affect the formulation of accounting policies and financial 

report on assets, liabilities, revenue and expenses in which the actual results may differ from the assumption. 

3. Changes of Accounting Policies 
As of January 1, 2011, henceforth, after the Thai Financial Reporting Standard became effective as cited in 

Section 3, the General Insurance Association, therefore, changed its accounting policies as follows: 

  Land, Plant and Equipment Accounting 

  Staff Benefits Accounting 

Land, Plant and Equipment Accounting 

The General Insurance Association complies with the TAS 16 (Revised in 2009) on Land, Plant and 

Equipment in specifying and recording cost and depreciation of land, plant and equipment. 

Significant changes in the TAS 16 that affected the General Insurance Association. 

 (a) The cost of removing, transferring and renovating properties are treated as cost of the properties 

and yearly depreciation value is assesses. 
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  (b) The determination of depreciation must be done separately when each of the components is 

significant.

  (c) The left over value of the properties must be estimated at the value that the operator expects to 

receive from such properties at present time if the usable period and the condition, expected to 

receive at present when the usable period is over. Moreover, there must be a cross examination of 

left over value and usable period at least every year. 

Such change must be comply immediately according to the practical methods, specified in that financial 

report standard, except the determination of removing, transporting and renovating costs which are practiced 

retrospectively.

Staff Benefits Accounting 

From January 1, 2011, the General Insurance Association has begun to comply with IFRSs for Non-Publicly 

Accountable Entities (NPAEs) in the preparation of financial report on staff benefit obligations in which         

the General Insurance Association has based its estimation and recognition of staff benefit obligations on    

the best estimated value method. In the past, the staff benefit obligations were recognized as expense when 

the payment occurred.

The General Insurance Association chose to record the staff-benefit-related liabilities that occurred after 

January 1, 2011 as the adjusted income higher than accumulated liabilities as of January 1, 2011.               

The impacts on financial statement in 2011 are as follows: 

Baht

Balance Sheet

Accumulated Capital as of December 31, 2010 as reported last year 9,480,988.49 

Staff benefit obligations increase (1,691,657.00) 

Accumulated Capital as of January 1, 2011 7,789,331.49

Income and Expense Account of the year, ended on December 31, 2011 

Administrative Costs that increased   

as a result of an increase in staff benefits      1,455,756.00 

Balance 1,455,756.00
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4. 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 Guarantee 

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. 

5. Cash and Deposits at Financial Institutions: 

Baht

2011 2010

Cash 39,286.00 31,972.50

Current Account 1,792,816.77 2,613,384.44

Saving Account 105,867,919.89 3,536,007.53

Fixed Deposit Account (Not more than 3 months) 40,000,000.00 11,000,000.00

Total 147,700,022.66 17,181,364.47

6. Accrued Revenue from Membership Fee - Net  

Baht

2011 2010

Accrued Membership Fee 53,354,291.00 46,973,760.06

Less  Allowance for doubtful debt (9,966,039.00) (10,680,002.06)

Net 43,388,252.00 36,293,758.00
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7. Liability-Loans to Staff 
According to the Regulation of the General Insurance Association on Loans As Welfare to Staff, dated May 24, 

2011, the fund has been established to provide a loan to the staff at a maximum limit of not more than 2 times 

of the salary of the staff but not more than 50,000 Baht. The payback period is not more than 24 months. 

8. Fixed Deposit with Guarantee Obligations 
As of December 31, 2011 and 2010, the total amounts of fixed deposit were 176,564.36 Baht and 175,314.45 

Baht respectively were used as collateral of letter of guarantee issued by the banks for the Metropolitan 

Electricity Authority.

9. Deposit for Main Rice Crop Insurance Project 
The Main Rice Crop Insurance Project was established in response to the resolution of the Cabinet on May 3, 

2011 in order to provide a security to rice farmers and to protect the risks related to natural disaster.           

The project implementation started on July 1, 2011 and shall end on June 1, 2012. The General Insurance 

Association opened a bank account under the name “General Insurance Association for Main Rice Crop 

Insurance” with the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Nang Lerng Branch to receive 

premium payment. The premium is divided into 2 portions. The first 50% portion shall be kept as a reserve at 

the General Insurance Association to be paid as claims to the insured. The second 50% portion is given to 

the insurance companies who participate in the project according to their underwriting shares. In a case where 

the amount of claims and related expenses are higher than the reserve kept at the General Insurance 

Association, the participating insurers shall pay different amount to General Insurance Association who would 

then pay compensation to the insured.

10. Reserve for Central Administrative and 7 Committees’ Expenses.    

Baht

2011 2010

Reserve for Committee

 - Development and Public Relations

- Accounting & Finance and Investment

- Legal and Compliance

- Property Insurance

- Marine Insurance and Logistics

- Motor Insurance

- Miscellaneous, Accident and Health Insurance

13,314,597.92

3,579,320.94

5,053,713.40

5,746,628.38

2,158,820.12

15,405,694.92

2,452,749.93

8,382,571.90

2,793,974.99

2,727,098.45

3,053,881.62

774,171.72

13,772,076.02

2,417,804.80

Total 47,711,525.61 33,921,579.50

Reserve for Central Administrative Operation 27,578,737.72 15,065,375.58

Total 75,290,263.33 48,986,955.08
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11. Accumulated Capital Fund 

Baht

2011 2010

Balance at beginning of the year. 12,242,118.04 13,382,097.24

Set up a 2% increased budget into the Accumulated Capital Fund Account. 

     - For 2011 in pursuance to the resolution of the Annual General  Meeting on 

June 28, 2011

     - For 2010 in pursuance to the resolution of the Extra Ordinary Meeting on 

March 29, 2010

2,905,080.00 2,346,960.00

2% Corporate Tax on Income Into the Capital Fund

     - Accumulated Fund in budget years 2011 - 2012

     - Accumulated Fund in budget years 2010 - 2011

(58,101.60) (46,939.20)

Compensation to the Executive Director 

     - According to the resolution of the Executive Board on November 5, 2010. - (3,440,000.00)

Total 15,089,096.44 12,242,118.04

12. 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

13. Approval of Financial Statements 
This financial statement was approved and allowed to be published by the Executive Board on February 14, 

2012.
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1. บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 421, 423 ถนนบอนดสตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด    
 จ.นนทบุรี 11120   
 โทร. : 0-2502-2888, 0-2502-2999 
 โทรสาร : 0-2502-2955 

2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 อาคารกรุงเทพประกันภัย   
 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร   
 กรุงเทพฯ 10120   
 โทร. : 0-2285-8888 
 โทรสาร : 0-2610-2100 

3. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด   
 1122 เคพีไอทาวเวอร ถนนเพชรบุรีตัดใหม   
 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
 โทร. : 0-2624-1111  
 โทรสาร : 0-2624-1225  

4. บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด   
 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก    
 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
 โทร. : 0-2100-9191 
 โทรสาร : 0-2643-0293-4 

5. บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด   
 ชั้น 15 อาคารอื้อจือเหลียง    
 เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม   
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2624-1000  
 โทรสาร : 0-2238-0836 

6. บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด   
 849 อาคารวรวัฒน ชั้น 9-10 ถนนสีลม   
 แขวงสีลม เขตบางรัก   
 กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2635-1555 
 โทรสาร : 0-2635-1298-9 

7. บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  เขตหวยขวาง    
 กรุงเทพฯ 10310   
 โทร. : 0-2276-1024 
 โทรสาร : 0-2275-4919 

8. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด) จำกัด   
 ชั้น 16 ยูนิต  1601-1602    
 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่น เพลส   
 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
 โทร. : 0-2685-3828 
 โทรสาร : 0-2685-3830 

1. Kamol Insurance Plc.   
 421, 423 Bond Street Road, Bangpoot, Pakkred,    
 Nonthaburi 11120   
 Tel. : 0-2502-2888, 0-2502-2999 
 Fax. : 0-2502-2955 

2. Bangkok Insurance Plc.   
 Bangkok Insurance Building,   
 25 Sathontai Road, Thungmahamek, Sathorn,    
 Bangkok 10120   
 Tel. : 0-2285-8888 
 Fax. : 0-2610-2100 

3. Krungthai Panich Insurance Co., Ltd.   
 1122 KPI Tower, New Petchaburi Road,   
 Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400   
 Tel. : 0-2624-1111  
 Fax. : 0-2624-1225  

4. Road Accident Victims Protection Co., Ltd.   
 44/1 Rungrojthanakul Building 11th Floor,   
 Ratchadapisake Road, Huay-Khwang, Bangkok 10310   
 Tel. : 0-2100-9191 
 Fax. : 0-2643-0293-4 

5. QBE Insurance (Thailand) Co., Ltd.   
 968 U Chu Ling Building, 15th Floor,   
 Rama IV Road, Silom,   
 Bangrak, Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2624-1000  
 Fax. : 0-2238-0836 

6. Kurnia Insurance (Thailand) Co., Ltd.   
 849 Vorawat Building, 9-10th Floor,   
 Silom Soad, Silom, Bangrak,   
 Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2635-1555 
 Fax. : 0-2635-1298-9 

7. Charan Insurance Plc.   
 408/1 Ratchadaphisek Road, Samsennok, Huay Kwang,    
 Bangkok 10310   
 Tel. : 0-2276-1024 
 Fax. : 0-2275-4919 

8. Generali Insurance (Thailand) Co., Ltd.   
 16th Floor, Unit 1601-1602,    
 CRC Tower, All Seasons Place, 87/2 Wireless Road,    
 Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330   
 Tel. : 0-2685-3828 
 Fax. : 0-2685-3830 
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9. บริษัท เจาพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร ถนนพระราม 4  
 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
 โทร. : 0-2648-6666 
 โทรสาร : 0-2665-6734 

10. บริษัท ชับบประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด   
 อาคารธนิยะพลาซา บิสซิเนส คอมเพล็กซ ชั้น 27   
 52 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2231-2640 
 โทรสาร : 0-2231-2654 

11. บริษัท ชารทิส ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    
 อาคารสยามทาวเวอร (สยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร)   
 ชั้น 21-23 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน    
 กรุงเทพฯ 10330   
 โทร. : 0-2649-1000  
 โทรสาร : 0-2658-0640 

12. บริษัท ไชนาอินชัวรันส (ไทย) จำกัด   
 อาคาร พี.เอส ทาวเวอร ชั้นที่ 20   
 36/68-69 ถนนอโศก (สุขุมวิท 21) เขตคลองเตย    
 กรุงเทพฯ 10110   
 โทร. : 0-2259-3718-9, 0-2261-3680-9 
 โทรสาร : 0-2259-1402 

13. บริษัท ซิกนา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 อาคารคิวเฮาส เพลินจิต ชั้น 7     
 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
 โทร. : 0-2651-5995 
 โทรสาร : 0-2650-9600, 0-2650-9720  

14. บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด   
 195 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 40   
 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
 โทร. : 0-2686-8888 
 โทรสาร : 0-2686-8601-2 

15. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 63/2 ถนนพระรามที่ 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง   
 กรุงเทพฯ 10310   
 โทร. : 0-2248-0059 
 โทรสาร : 0-2248-7873 

16. บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง    
 แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   
 โทร.  : 0-2280-0985-96, 0-2670-4444 
 โทรสาร : 0-2280-0399, 0-2281-2445 

9. Chao Phaya Insurance Plc.   
 3675 Krugthai Tractor Building, Rama IV Rd,  
 Prakhanong, Klongteoy, Bangkok 10110   
 Tel. : 0-2648-6666 
 Fax. : 0-2665-6734 

10. Chubb Insurance Co., (Thailand) Ltd.   
 Thaniya Plaza Business Complex, 27th Floor,   
 52 Silom Road, Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2231-2640 
 Fax. : 0-2231-2654 

11. Chartis Insurance (Thailand) Plc.   
 21st -23rd  Floor, Siam Tower, 989    
 Rama 1 Road, Patumwan,    
 Bangkok 10330   
 Tel. : 0-2649-1000  
 Fax. : 0-2658-0640 

12. China Insurance Co., (Siam) Ltd.   
 PS Tower 20th Floor   
 36/68-69 Asoke Road (Sukhumvit 21)    
 Bangkok 10110   
 Tel. : 0-2259-3718-9, 0-2261-3680-9 
 Fax. : 0-2259-1402 

13. Cigna Insurance Plc.   
 7th Floor, Q.House Ploenjit Building, 598 Ploenjit Road,    
 Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330   
 Tel. : 0-2651-5995 
 Fax. : 0-2650-9600, 0-2650-9720  

14. Tokio Marine Sri Muang Insurance Co., Ltd.   
 Empire Tower 40th Floor, 195 South Sathorn Road,  
 Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120   
 Tel. : 0-2686-8888 
 Fax. : 0-2686-8601-2 

15. The Dhipaya Insurance Plc.   
 63/2 Rama 9 Road, Huay Kwang,    
 Bangkok 10310   
 Tel. : 0-2248-0059 
 Fax. : 0-2248-7873 

16. The Deves Insurance Plc.   
 97, 99 Deves Insurance Building, Ratchadamnoen Klang  
 Road, Borwornnives, Phranakorn, Bangkok 10200   
 Tel. : 0-2280-0985-96, 0-2670-4444 
 Fax. : 0-2280-0399, 0-2281-2445 
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17. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน    
 กรุงเทพฯ 10330   
 โทร.  : 0-2613-0100 
 โทรสาร : 0-2652-2873 

18. บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด   
 121/89 อาคารอาร.เอส.ทาวเวอร ชั้น 31   
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
 โทร. : 0-2642-3100 
 โทรสาร : 0-2642-3130 

19. บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด   
 34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย   
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
 โทร. : 0-2253-4141, 0-2253-4343, 0-2253-4646 
 โทรสาร : 0-2253-0550, 0-2253-0606 

20. บริษัท ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 ชั้น 12 อาคารไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย  
 โครงการนอรธปารค 2/4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง    
 กรุงเทพฯ 10210   
 โทร. : 0-2555-9100 
 โทรสาร : 0-2955-0150-1  

21. บริษัท ไทยไพบูลยประกันภัย จำกัด   
 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15-17   
 123 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ  
 10310   
 โทร. : 0-2246-9635-54 
 โทรสาร : 0-2246-9660-1 

22. บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน)   
 223/1 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน    
 กรุงเทพฯ 10330   
 โทร. : 0-2256-6822 
 โทรสาร : 0-2256-6565, 0-2256-6832 

23. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด  (มหาชน)    
 อาคารไทยศรีประกันภัย 126/2 ถนนกรุงธนบุรี  
 แขวงบางลำภูลาง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600   
 โทร. : 0-2878-7111, 0-2860-8001 
 โทรสาร : 0-2439-4840 

24. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 160 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2630-9055, 0-2630-9111 
 โทรสาร : 0-2237-4621, 0-2237-4624 

17. The Thai Insurance Plc.   
 34/3 Soi Lungsuan, Ploenchit Road, Lumpini,  
 Pathumwan, Bangkok 10330   
 Tel. : 0-2613-0100 
 Fax. : 0-2652-2873 

18. Thai Health Insurance Co., Ltd.   
 121/89 R.S.Tower Building, 31st Floor,   
 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400   
 Tel. : 0-2642-3100 
 Fax. : 0-2642-3130 

19. The Thai United Insurance Co., Ltd.   
 34 Soi Sukhumvit 4 (Nana-Tai), Sukhumvit Road,   
 Klongtoey, Bangkok 10110   
 Tel. : 0-2253-4141, 0-2253-4343, 0-2253-4646 
 Fax. : 0-2253-0550, 0-2253-0606 

20. The Siam Commercial Samaggi Insurance Plc.   
 12th Floor, Siam Commercial Samaggi Insurance Tower,   
 Northpark Project, 2/4 Vibhavadirangsit Road,   
 Donmuang, Bangkok 10210   
 Tel. : 0-2555-9100 
 Fax. : 0-2955-0150-1  

21. Thai Paiboon Insurance Co., Ltd.   
 Thai Life Insurance Building, 15th-17th Floor,   
 123 Ratchadaphisek Road, Huay Kwang, Bangkok  
 10310   
 Tel. : 0-2246-9635-54 
 Fax. : 0-2246-9660-1 

22. Thai Reinsurance Plc.   
 223/1 Soi Ruamrudee, Wireless Road, Pathumwan,    
 Bangkok 10330   
 Tel. : 0-2256-6822 
 Fax. : 0-2256-6565, 0-2256-6832 

23. Thaisri Insurance Plc.   
 Thaisri  Building, 126/2 Krungthonguri Road, Klongsarn,   
 Bangkok 10600   
 Tel. : 0-2878-7111, 0-2860-8001 
 Fax. : 0-2439-4840 

24. The Thai Setakij Insurance Plc.   
 160 North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2630-9055, 0-2630-9111 
 Fax. : 0-2237-4621, 0-2237-4624 



140

25. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด   
 999/1 เดอะไนนทาวเวอร ชั้น 2-3,5, 999/2 ชั้น 4 999/3 ชั้น 4   
 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง    
 กรุงเทพฯ 10250    
 โทร. : 0-2308-9300 
 โทรสาร : 0-2308-9333 

26. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 อาคารสาทรนครทาวเวอร ชั้น 26   
 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก   
 กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2664-7777  
 โทรสาร : 0-2636-7999 

27. บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ   
 กรุงเทพฯ 10800   
 โทร. : 0-2911-4567, 0-2911-4488 
 โทรสาร : 0-2911-4477  

28. บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ จำกัด   
 เลขที่ 65/118 ชั้นที่ 14 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ    
 ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10310    
 โทร. : 0-2245-9988 
 โทรสาร : 0-2248-7109  

29. บริษัท นิวแฮมพเชอร อินชัวรันส   
 อาคารสยามทาวเวอร (สยามดิสคัฟเวอรี่ เซ็นเตอร) ชั้น 21-23   
 เลขที่ 989 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
 โทร.  : 0-2649-1000 
 โทรสาร : 0-2649-1500  

30. บริษัท บริรักษประกันภัย จำกัด   
 51/19 หมู 8 ถนนติวานนท  ต.บางกะสอ   
 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
 โทร.  : 0-2591-9577-8, 0-2591-5552 
 โทรสาร : 0-2591-9607 

31. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 175-177 ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก    
 กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2238-4111, 0-2233-6920 
 โทรสาร : 0-2237-1856, 0-2236-7861 

32. บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด   
 38 อาคารคิวเฮาส คอนแวนต ชั้น 9 ถนนคอนแวนต   
 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2234-7755 
 โทรสาร : 0-2632-0661, 0-2632-0678 

25. Thanachart Insurance Co., Ltd.   
 999/1 The Nine Tower, 2nd - 3rd Floor, 999/2 4th Floor,   
 999/3 4th Floor, Rama 9 Suanluang, Suanluang,    
 Bangkok, 10250   
 Tel. : 0-2308-9300 
 Fax. : 0-2308-9333 

26. The Navakij Insurance Plc.   
 Sathorn Nakorn Tower, 26th Floor,   
 100/48-55, 90/3-6, North Sathorn Road, Bangrak,   
 Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2664-7777  
 Fax. : 0-2636-7999 

27. Nam Seng Insurance Plc.   
 767 Krungthep-Nonthaburi Road, Bangsue,    
 Bangsue, Bangkok 10800   
 Tel. : 0-2911-4567, 0-2911-4488 
 Fax. : 0-2911-4477  

28. The New India Assurance Co., Ltd.   
 65/118 Chamnan Phenjati Building, 14th Floor,   
 Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok 10310   
 Tel. : 0-2245-9988 
 Fax. : 0-2248-7109 

29. New Hampshire Insurance Company   
 21st-23rd Floors, Siam Tower, 989 Rama 1 Road,   
 Patumwan, Bangkok 10330   
 Tel. : 0-2649-1000 
 Fax. : 0-2649-1500  

30. Borirak Insurance Co., Ltd.   
 51/19 Moo 8, Tiwanon Road, Tambon Bang Kra Sor,   
 Amphoe Mueang, Nonthaburi 11000   
 Tel. : 0-2591-9577-8, 0-2591-5552 
 Fax. : 0-2591-9607 

31. Bangkok Union Insurance Plc.   
 Bangkok Union Insurance Building, 175-177   
 Surawongse Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2238-4111, 0-2233-6920 
 Fax. : 0-2237-1856, 0-2236-7861 

32. Bupa Health Insurance (Thailand) Ltd.   
 38 Q House Convent Building, 9th Floor,   
 Convent Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2234-7755 
 Fax. : 0-2632-0661, 0-2632-0678 
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33. บริษัท ประกันคุมภัย จำกัด (มหาชน)   
 ตึกอรกานต     
 26/5-6 ถนนชิดลม  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
 โทร. : 0-2257-8000 
 โทรสาร : 0-2253-3701, 0-2253-4222 

34. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จำกัด (มหาชน)   
 เลขที่ 71 ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   
 โทร. : 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400 
 โทรสาร : 0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2248-4406  

35. บริษัท พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด   
 อาคารปญจธานีทาวเวอร ชั้น 21   
 เลขที่ 127/26 ถนนนนทรี (รัชดาภเิษก) แขวงชองนนทรี   
 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   
 โทร. : 0-2295-3434 
 โทรสาร : 0-2295-3933 

36. บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด   
 9/81 ซอยรัชประชา 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร   
 กรุงเทพฯ 10900   
 โทร. : 0-2585-9009 
 โทรสาร : 0-2911-0991-4 

37. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 90/26-27 ชั้น 11, 90/50-51 ชั้น 18 อาคารสาธรธานี 1   
 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก   
 กรุงเทพฯ 10500    
 โทร.  : 0-2676-9888 
 โทรสาร : 0-2676-9898  

38. บริษัท ฟนิกซ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด   
 338 อาคารโครงการปรีชาคอมเพล็กซ อาคาร เอ   
 ชั้น 7 ซอยรัชดาภิเษก 20, ถนนรัชดาภิเษก   
 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310   
 โทร. : 0-2290-0544 
 โทรสาร : 0-2275-9749 

39. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ จำกัด   
 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 14   
 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
 โทร. : 0-2679-6165 
 โทรสาร : 0-2679-6209-14 

40. บริษัท มิตรแทประกันภัย จำกัด   
 295 ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2640-7777 
 โทรสาร : 0-2640-7799 

33. Sefety Insurance Plc.   
 Orakarn Building,    
 26/5-6 Chidlom Road, Bangkok 10330   
 Tel. : 0-2257-8000 
 Fax. : 0-2253-3701, 0-2253-4222 

34. Thaivivat Insurance Plc.   
 71 Din Daeng Road, Samsennai,Phayathai, Bangkok 10400  
 Tel. : 0-2248-0900, 0-2248-0910, 0-2644-6400 
 Fax. : 0-2248-4575, 0-2248-4975, 0-2248-4406  

35. The Bangkok Thonburi Insurance Co., Ltd.   
 Panjathani Tower 21st  Floor,   
 127/26 Nonsee (Rachadapisek) Road, Chongnonsee,  
 Yannawa, Bangkok 10120   
 Tel. : 0-2295-3434 
 Fax. : 0-2295-3933 

36. Phutthatham Insurance Co., Ltd.   
 9/81 Soi Ratpharcha 2, Lad Yao, Chatuchak,   
 Bangkok 10900   
 Tel. : 0-2585-9009 
 Fax. : 0-2911-0991-4 

37. The Falcon Insurance Plc.   
 Sathorn Thani 1 Building,   
 90/26-27 11th, 90/50-51 18th Floor,   
  North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2676-9888 
 Fax. : 0-2676-9898  

38. Phoenix Insurance (Thailand) Co., Ltd.   
 7th  Floor, Preecha Complex Building A,   
 338 Soi Ratchadapisek 20 Ratchadapisek Road,    
 Samsennork, Kuaykwang, Bangkok 10310   
 Tel. : 0-2290-0544 
 Fax. : 0-2275-9749 

39. Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd.   
 Sathorn City Tower, 14th Floor,   
 175 South Sathorn Road, Bangkok 10120   
 Tel. : 0-2679-6165 
 Fax. : 0-2679-6209-14 

40. Mittare Insurance Co., Ltd.   
 295 Siphaya Road, Bangrak, Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2640-7777 
 Fax. : 0-2640-7799 
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41. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 252  ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง   
  เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310   
 โทร. : 0-2665-4000, 0-2290-3333 
 โทรสาร : 0-2665-4166, 0-2274-9511  

42. บริษัท ยูเนี่ยน อินเตอร ประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 411 อาคารยูทาวเวอร  ชั้น 1,6,7 ถนนศรีนครินทร    
 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250   
 โทร. : 0-2730-8399 
 โทรสาร : 0-2730-8099 

43. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด   
 121/28,121/65 อาคาร R.S.TOWER     
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400    
 โทร. : 0-2641-3500-79 
 โทรสาร : 0-2641-3580  

44. บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)    
 เลขที่ 898 อาคารเพลินจิต  ทาวเวอร ชั้น 18 โซน A   
 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน    
 กรุงเทพฯ 10330    
 โทร. : 0-2657-2555  
 โทรสาร : 0-2657-2500 

45. บริษัท สงเสริมประกันภัย จำกัด    
 อาคารสงเสริมเงินทุนไทย   
 42 ถนนสุรวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2235-2510-9 
 โทรสาร : 0-2237-0808 

46. บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด   
 990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 12 ถนนพระราม 4   
 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2636-5333 
 โทรสาร : 0-2636-2340-1, 0-2636-2450 

47. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด   
 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก   
 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง   
 กรุงเทพฯ 10320   
 โทร. : 0-2202-9500 
 โทรสาร : 0-2202-9555 

48. บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 462/1-5 ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2236-0049, 0-2236-1290, 0-2236-1231 
 โทรสาร : 0-2236-1300 

41. Muang Thai Insurance Plc.   
 252  Ratchadaphisek Road,    
 Huay Kwang, Bangkok 10320   
 Tel. : 0-2665-4000, 0-2290-3333 
 Fax. : 0-2665-4166, 0-2274-9511  

42. Union Inter Insurance Plc.   
 U.Tower 1st, 6th, 7th  Floor, 411 Srinakarin Road,   
 Suanlung, Suanlung, Bangkok 10250   
 Tel. : 0-2730-8399 
 Fax. : 0-2730-8099 

43. The Viriyah Insurance Co., Ltd.   
 121/28,121/65 R.S.Tower, Ratchadapisake Road,  
 Huay-Khwang, Bangkok  10310   
 Tel. : 0-2641-3500-79 
 Fax. : 0-2641-3580  

44. Sri Ayudhya General Insurance Plc.   
 898 Ploenchit Tower, 18th Floor, Zone A,   
 Ploenchit Road, Kwang Lumpini,   
 Khet Pathumwan, Bangkok 10330   
 Tel. : 0-2657-2555  
 Fax. : 0-2657-2500 

45. Thai Development Insurance Co., Ltd.   
 Thai Financial Development Building,   
 42 Surawongse Road, Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2235-2510-9 
 Fax. : 0-2237-0808 

46. Sompo Japan Insurance (Thailand) Co., Ltd.   
 990 Abdulrahim place 12th Floor   
 Rama 4 Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2636-5333 
 Fax. : 0-2636-2340-1, 0-2636-2450 

47. Siam City Insurance Co., Ltd.   
 44/1 Rungrojthanakul Building, 12 Floor   
 Rachadapisek Road, Huaykwang,   
 Bangkok 10320   
 Tel. : 0-2202-9500 
 Fax. : 0-2202-9555 

48. Union Insurance Plc.   
 462/1-5 Siphaya Road, Bangrak, Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2236-0049, 0-2236-1290, 0-2236-1231 
 Fax. : 0-2236-1300 
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49. บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด   
 โครงการปรีชาคอมเพล็กซ อาคาร D2 เลขที่ 48/11   
 ซ.รัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก   
 หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320   
 โทร. : 0-2687-7777 
 โทรสาร : 0-2687-7700 

50. บริษัท สินทรัพยประกันภัย จำกัด   
 492-494 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ  
 10310   
 โทร. : 0-2792-5555 
 โทรสาร : 0-2541-5170 

51. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 313 ถนนศรีนครินทร แขวงหัวหมาก เขตบางกะป  กรุงเทพฯ  
 10240   
 โทร. : 0-2378-7000 
 โทรสาร : 0-2377-3322 

52. บริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จำกัด   
 (ประกันวินาศภัย)    
 เลขที่ 181 อาคาร เอไอเอ บิลดิ้ง ชั้น 7  ถนนสุรวงศ   
 แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2352-5888 
 โทรสาร : 0-2352-5889  

53. บริษัท อลิอันซ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด   
 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร ชั้น 19   
 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2638-9000 
 โทรสาร : 0-2638-9030 

54. บริษัท อาคเนยประกันภัย  จำกัด   
 อาคารอาคเนยประกันภัย ชั้น G, 1-3   
 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   
 โทร. : 0-2267-7777, 0-2631-1311 
 โทรสาร : 0-2237-7409 

55. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 364/29 ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   
 โทร. : 0-2247-9261, 0-2247-6570 
 โทรสาร : 0-2247-9260 

56. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด    
 183 อาคารีเจนทเฮาส ชั้น 12   
 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   
 โทร. : 0-2254-9977 
 โทรสาร : 0-2250-5277 

49. The Union Prospers Insurance Co., Ltd.   
 Preecha Group Building D2   
 48/11 Soi Rachada 20, Rachada Road,   
 Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10320   
 Tel. : 0-2687-7777 
 Fax. : 0-2687-7700 

50. Assets Insurance Co., Ltd.   
 492-494 Ratchadaphisek Road, Huay Kwang, Bangkok  
 10310   
 Tel. : 0-2792-5555 
 Fax. : 0-2541-5170 

51. Synmunkong Insurance Plc.   
 313 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok  
 10240   
 Tel. : 0-2378-7000 
 Fax. : 0-2377-3322 

52. American International Assurance Co., Ltd.   
 (Non Life)    
 181, AIA Building 7th Floor, Surawongse Road,   
 Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2352-5888 
 Fax. : 0-2352-5889  

53. Allianz C.P. General Insurance Co., Ltd.   
 C.P. Tower, 19th Floor,   
 313 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2638-9000 
 Fax. : 0-2638-9030 

54. The South East Insurance Co., Ltd.   
 315 Silom Road, Silom, Bangrak,    
 Bangkok 10500   
 Tel. : 0-2267-7777, 0-2631-1311 
 Fax. : 0-2237-7409 

55. Indara Insurance Plc.   
 364/29 Sri Ayudhaya Road, Phayathai, Bangkok 10400   
 Tel. : 0-2247-9261, 0-2247-6570 
 Fax. : 0-2247-9260 

56. The Asia Insurance 1950 Co., Ltd.   
 183 Regent House Building, 12 Floor, Rajdamri Road,   
 Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330   
 Tel. : 0-2254-9977 
 Fax. : 0-2250-5277 
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57. บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซีส อินชัวรันซ จำกัด   
 399 อาคารอินเตอรเชนจ 21 ชั้น 25-30   
 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ   
 เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110   
 โทร. : 0-2611-4040 
 โทรสาร : 0-2611-4310 

58. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด   
 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี 1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม   
 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310   
 โทร. : 0-2788-8888 
 โทรสาร : 0-2318-8550 

59. บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด   
 292 ชั้น 3 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100   
 โทร. : 0-2224-0056, 0-2622-4709-22 
 โทรสาร : 0-2221-1390 

60. บริษัท แอกซาประกันภัย จำกัด (มหาชน)   
 ชั้น 23 ซี อาคารลุมพินีทาวเวอร   
 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ    
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
 โทร. : 0-2285-6385, 0-2679-7600 
 โทรสาร : 0-2285-6383 

61. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด   
 ชั้น 14-15 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23   
 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา    
 กรุงเทพฯ 10110   
 โทร. : 0-2661-6000 
 โทรสาร : 0-2665-2728, 0-2639-3919 

62. บริษัท โอสถสภาประกันภัย จำกัด   
 615 อาคารจิตตอุทัย (ชั้น 3) ถนนรามคำแหง   
 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240   
 โทร. : 0-2732-3671-4 
 โทรสาร : 0-2374-4070 

63. บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด   
 ชั้น 24 อาคารธนภูม ิ   
 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี   
 กรุงเทพฯ 10400   
 โทร. : 0-2207-0266 
 โทรสาร : 0-2207-0575 

64. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด   
 ชั้น 22 และ 23 ยูนิต 1 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA    
 เลขที่ 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร     
 กรุงเทพฯ 10120     
 โทร. : 0-2677-3999 
 โทรสาร : 0-2677-3978-9 

57. ACE INA Overseas Insurance Co., Ltd.   
 399 Interchange 21 Building, 25th - 30th Floor,   
 Sukhumvit Road, Klongtoey Nua,   
 Wattana, Bangkok 10110   
 Tel. : 0-2611-4040 
 Fax. : 0-2611-4310 

58. MSIG Insurance (Thailand) Co., Ltd.   
 MSIG Building, 1908 New Petchaburi Road,   
 Bangkapi, Huay Kwnag, Bangkok 10310   
 Tel. : 0-2788-8888 
 Fax. : 0-2318-8550 

59. Erawan Insurance Co., Ltd.   
 292, 3rd Floor, Yawaraj Road, Bangkok 10100   
 Tel. : 0-2224-0056, 0-2622-4709-22 
 Fax. : 0-2221-1390 

60. AXA Insurance Plc.   
 23rd  Floor, Unit-C Lumpini Tower   
 1168/67 Rama IV Road, Thungmahamek,Sathorn,    
 Bangkok 10120   
 Tel. : 0-2285-6385, 0-2679-7600 
 Fax. : 0-2285-6383 

61. LMG Insurance Co., Ltd.   
 14th-15th Floor, Jasmine City Building,   
 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvut Road, Klongtoey Nua,  
 Wattana, Bangkok 10110   
 Tel. : 0-2661-6000 
 Fax. : 0-2665-2728, 0-2639-3919 

62. Osotspa Insurance Co., Ltd.   
 Jitt-Uthai Building, 3rd Floor, 615 Ramkhamhaeng  
 Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240   
 Tel. : 0-2732-3671-4 
 Fax. : 0-2374-4070 

63. IAG General  Insurance (Thailand) Ltd.   
 Tanaphum Building, 24th Floor,    
 1550 New petchburi Road,   
 Bangkok 10400   
 Tel. : 0-2207-0266 
 Fax. : 0-2207-0575 

64. Aioi Bangkok Insurance Co., Ltd.   
 25  Bangkok Insurance/Y.W.C.A. Building,   
 22nd, 23rd  Floor, South Sathorn Road,   
 Thungmahamek, Sathorn, Bangkok  10120   
 Tel. : 0-2677-3999 
 Fax. : 0-2677-3978-9 








