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“มุมนักคณิตศาสตร“มุมนักคณิตศาสตร“มุมนักคณิตศาสตร
ประกันภัย”ประกันภัย”ประกันภัย”ใหมใหมใหม

คอลัมนคอลัมนคอลัมน

“สถิติธุรกิจ“สถิติธุรกิจ“สถิติธุรกิจ
ประกันวินาศภัยไทยประกันวินาศภัยไทยประกันวินาศภัยไทย

ไตรมาสแรก ป 2558”ไตรมาสแรก ป 2558”ไตรมาสแรก ป 2558”

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหาร

สมาคมประกันวินาศภัยไทยสมาคมประกันวินาศภัยไทยสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประจำป 2558-2560ประจำป 2558-2560ประจำป 2558-2560

นวัตกรรมผลพลอยไดของนวัตกรรมผลพลอยไดของนวัตกรรมผลพลอยไดของ

 Uber: Rideshare Insurance Uber: Rideshare Insurance Uber: Rideshare Insurance Uber: Rideshare Insurance Uber: Rideshare Insurance Uber: Rideshare Insurance
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เรื่องเด่น
สถิติธุรกิจประกันวินาศภัยไทยไตรมาสแรก ปี 2558

รอบรู้ประกันภัย
นวัตกรรมผลพลอยได้ของ Uber: Rideshare Insurance  

การทัศนศึกษาเชิงวิชาการด้านการประกันภัยโลจิสติกส์  
(กรุงเทพฯ - ห้วยทราย - เขตเศรษฐกิจบ่อเต็น - เชียงราย)

ระเบียงภาพ

วิชาการ IPRB
การประมาณผลกระทบจากการปรับเพิ่มจ�านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น

ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ความหมายของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)

รอบรั้วประกันภัย

ประกาศ

ฎีกาย่อ และย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
 

สรรหามาเล่า
10 วิธีตั้งเป้าหมายให้ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานปี 2015

รายนามบริษัทสมาชิก

กิจกรรม Highlight
คณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ประจ�าปี 2558-2560
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บก.แถลง

สวัสดีครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 วารสารประกันภัย ฉบับต้อนรับไตรมาสแรกของปี 2558 ขอน�าเสนอ

สาระและข่าวสารกจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่กดิข้ึนในธรุกจิประกนัวนิาศภยัในช่วงไตรมาส

แรกของปีนี้แก่ทุกท่าน โดยในฉบับน้ีเรามีเรื่องเด่น “สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย

ไทยไตรมาสแรก ปี 2558” มาน�าเสนอ ซึง่เมือ่เรว็ ๆ นี ้ศนูย์พยากรณ์เศรษฐกจิและ

ธรุกจิ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ได้เผยผลการศกึษา “10 ธรุกจิดาวเด่น 10 ธรุกจิ

ดาวร่วง” ในช่วงครึง่หลงัของปี 2558 และนบัเป็นเรือ่งน่ายนิดทีีธ่รุกจิประกนัชวีติ/

ประกนัภยัถกูจดัให้เป็นธรุกจิดาวเด่นอนัดบั 5 ปีนีจ้งึเป็นปีทีน่่าจบัตามองอกีปีหนึง่

ของธุรกิจประกันวินาศภัย

 และจากความส�าคัญของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ที่นับวัน

จะมบีทบาทมากขึน้ต่อธรุกิจประกันวนิาศภยั โดยในปีหน้าตัง้แต่วนัที ่7 กมุภาพนัธ์ 

2559 เป็นต้นไป รายงานประจ�าปีการค�านวณความรบัผดิตามกรมธรรม์ประกนัภัย 

ที่จะต้องน�าส่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ส�านักงาน คปภ.) นั้น จ�าเป็นต้องได้รับการรับรองโดยนักคณิตศาสตร์

ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากส�านักงาน คปภ. เท่านั้น จึงเป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจ

ประกันวินาศภัยจ�าเป็นต้องเร่งจัดเตรียมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่จะท�าหน้าที่

เป็นผู้รับรองรายงานดังกล่าว ทางกองบรรณาธิการจึงได้เปิดคอลัมน์ใหม่ขึ้นเพื่อ

ให้ความรู้และส่งเสริมการสร้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรุ่นใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น

ในชื่อ “มมุนกัคณติศาสตร์ประกนัภยั” ซึง่เราได้คณุทอมมี ่“พเิชฐ เจยีรมณทีวสีนิ” 

นายกสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทยคนล่าสดุมาเป็นนกัเขยีน

ประจ�าคอลัมน์นี้

 ในฉบับนี้ยังมีบทความวิชาการท่ีน่าสนใจเรื่อง “นวัตกรรมผลพลอยได้

ของ Uber: Rideshare Insurance” จากฝ่ายวจิยัและสถิต ิบมจ.ไทยรบัประกนัภยัต่อ 

และ “การประมาณผลกระทบจากการปรบัเพิม่จ�านวนเงนิค่าเสยีหายเบือ้งต้นของการ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ” ของส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) 

ตลอดจนข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยที่น่าสนใจ

 สุดท้ายนี้ทางกองบรรณาธิการขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ

บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยชุดใหม่ ประจ�าปี 2558-2560 ทุกท่านที่ได้รับ

การคัดเลือกเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยของเราให้

ก้าวไกลอย่างยั่งยืนต่อไปครับ

กี่เดช อนันต์ศิริประภา

บรรณาธิการ

รายชื่อผู้จัดท�าวารสารประกันภัย ปี 2558

เจ้าของ
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เรื่องเด่น

ธุรกิจประกันวินาศภัยไทย

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เผยผลการศึกษา “10 ธุรกิจดาวเด่น 10 
ธุรกิจดาวร่วง” ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558 ซึ่งผลการศึกษาเผยว่าธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัยจัดเป็นธุรกิจดาวเด่นอันดับ 5 
ของครึ่งปีหลังนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต/ประกันภัยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยในการลดหย่อนภาษี ให้ผลตอบแทน
ที่จูงใจนักลงทุน และมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ปีนี้จึงเป็นปีที่น่าจับตามองอีกปีหนึ่งของธุรกิจประกัน
วินาศภัยไทยว่าจะเติบโตไปได้ตามที่หลาย ๆ คนคาดหวังมาก-น้อยเพียงใด

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premium) 
 เบ้ียประกนัภยัรบัโดยตรง (Direct Premium) ของธรุกจิประกนัวนิาศภยัไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ตั้งแต่เดอืนมกราคม-มนีาคม 

มจี�านวนรวมท้ังส้ิน 52,296 ล้านบาท เตบิโตเพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ 0.98 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2557 โดยเม่ือพจิารณาจากประเภท

ของการรับประกนัภยัพบว่า เบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงของการประกนัภยัพชืผลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 มอัีตราการเพิ่มขึ้นสงูสดุถงึร้อยละ 

3,172.25 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันอัคคีภัยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 

มีอัตราการลดลงสูงสุด โดยลดลงร้อยละ 10.33 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557

 เมือ่พิจารณาสดัส่วนของเบีย้ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 พบว่า การประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจ มีสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมากกว่าการประกันภัยประเภทอื่น ๆ โดยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 26,221 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.14 ของการรับประกันภัยรวมทุกประเภท รองลงมาคือ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ร้อยละ 11.88 

และการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ร้อยละ 11.48 ตามล�าดับ

ตารางที่ 1: เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย เดือนมกราคม-มีนาคม 2558 และเดือนมกราคม-มีนาคม 2557

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สถิติ ไตรมาสแรก ปี 2558
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จ�านวนกรมธรรม์ (Number of Policies) 
 จ�านวนกรมธรรม์ (Number of Policies) ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 

มีจ�านวนรวมทัง้สิน้ 14,246,172 ราย เติบโตเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.33 เมือ่เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 โดยสัดส่วนของจ�านวน

กรมธรรม์นั้น เป็นของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับแห่งกฎหมาย ร้อยละ 53.20 รองลงมา คือ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ร้อยละ 

19.50 และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ 15.78

ตารางที่ 2: จ�านวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย เดือนมกราคม-มีนาคม 2558 และเดือนมกราคม-มีนาคม 2557

แผนภาพที่ 1: สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย เดือนมกราคม-มีนาคม 2558

เรื่องเด่น

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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เรื่องเด่น

อัตราค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ (Loss Ratio)
 อัตราค่าสินไหมทดแทนต่อเบีย้ประกันภัยทีถ่ือเป็นรายได้สุทธิ (Loss Ratio) ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย รวมทุกประเภทการรับ

ประกนัภยัในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ตั้งแต่เดอืนมกราคม-มีนาคม อยู่ท่ีร้อยละ 48.75 โดย Loss Ratio ของแต่ละประเภทการรบัประกนัภยั

เรียงล�าดับจากสูงไปต�่า 3 อันดับแรก เป็นดังนี้ 1) การประกันภัยอากาศยานอยู่ที่ร้อยละ 108.14  2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจร้อยละ 

59.1 และ 3) การประกันสุขภาพร้อยละ 54.31

ตารางที่ 3: อัตราค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย เดือนมกราคม-มีนาคม 2558 

 และเดือนมกราคม-มีนาคม 2557

แผนภาพที่ 2: สัดส่วนจ�านวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย เดือนมกราคม-มีนาคม 2558

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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การรับประกันวินาศภัยจ�าแนกตามช่องทางการขาย (Distribution Channels)
 เมือ่พิจารณาการรับประกันวินาศภัยจ�าแนกตามช่องทางการขาย (Distribution Channels) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 ตั้งแต่

เดือนมกราคม-มีนาคม พบว่า ช่องทางการขายผ่านนายหน้า ตัวแทน และธนาคาร เป็นช่องทางการขายที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงสุด 3 

อันดับแรก ทัง้นี ้ ช่องทางการขายผ่านนายหน้าเป็นช่องทางการขายทีม่ีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงที่สุด โดยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 

30,113 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 56.21 ของช่องทางการขายรวมทุกช่องทาง

ตารางที่ 4: เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงและจ�านวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย เดือนมกราคม-มีนาคม 2558 

 และเดือนมกราคม-มีนาคม 2557 จ�าแนกตามช่องทางการขาย

แผนภาพที่ 2: สัดส่วนจ�านวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย เดือนมกราคม-มีนาคม 2558

แผนภาพที่ 3: กราฟแสดงอัตราค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย 

 เดือนมกราคม-มีนาคม 2558

เรื่องเด่น

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)



วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 1268

รอบรู้ประกันภัย

นวัตกรรมผลพลอยได้ของ 
Uber: Rideshare Insurance

 จากตอนที่ 11  ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้แนะน�าให้ทราบถึงที่มา
ของ Uber ซึ ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญส�าหรับการให้บริการ
รถสาธารณะแบบดั้งเดิม (แท็กซี่) การมาของ Uber ก่อให้เกิดเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ในหลาย ๆ ด้าน หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจส�าหรับ
แวดวงประกันภัย คือ การใช้รถไม่ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้จด
ทะเบียนไว้ ดังนั้น Uber จึงต้องมีการปรับตัว เพือ่ให้ธุรกิจของตน
สามารถด�าเนินการต่อไปได้

 Uber X2  ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ Rideshare ที่ได้
เปิดให้บริการ Application เรียกรถโดยสารจากเจ้าของรถยนต์ส่วน
บคุคล โดยเจ้าของรถน�ารถยนต์คนัดงักล่าวมาใช้เป็นรถสาธารณะใน
บางโอกาส ซึ่งการใช้รถยนต์ในลักษณะนี้ ถือได้ว่าเป็นการใช้รถยนต์
ผิดจากวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนัน้ จึงเปิดโอกาสให้บริษัท
ประกันภัยมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จากประเด็น
ดังกล่าว ได้น�าไปสู่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทใหม่เพือ่
ตอบโจทย์ของผู้ให้บริการ Rideshare โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คือ 
Rideshare Insurance

 Rideshare Insurance ถือได้ว่าเป็นประกันภัยรถยนต์แบบ

ผสม (Hybrid Motor Insurance) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้ถูกออกแบบ

มาให้ตอบโจทย์ของกลุ่มผู้น�ารถยนต์ส่วนบคุคลมาใช้เป็นรถสาธารณะ

ในบางครั้งบางคราว โดยในขณะน้ีเป็นท่ีแพร่หลายอย่างมากในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการ Rideshare Insurance อยู่ด้วย

กัน 6 บริษัท3  ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีทั้งที่เป็นบริษัทประกันภัย

ขนาดใหญ่ อาทิ Geico รวมไปถึงผู้เล่นหน้าใหม่ อย่างเช่น Metromile 

โดยทัว่ไปแล้ว รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีลักษณะทีค่ล้ายคลึงกัน แต่

แตกต่างกนับ้างในรายละเอียด ซึ่งในท่ีน้ี ผู้เขยีนขอยกตวัอย่างผลิตภณัฑ์

ของบริษัท Metromile ที่ได้พัฒนาร่วมกับ Uber ความคุ้มครองของ

ผลิตภณัฑ์น้ีเป็นการผสมผสานกนัระหว่างประกนัภยัรถยนต์ส่วนบคุคล

ทีร่ับประกันโดย Metromile กับผลติภัณฑ์ประกันภัยส�าหรับรถ

  1 ตอนที่ 1 ชื่อเรื่อง “Uber ถูกใจแต่ไม่ถูก...” ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัย ปีที่ 29 ฉบับที่ 125 เดือนตุลาคม–ธันวาคม 2557

  2 ส�าหรับในกรณีของ Uber จะเข้าข่ายเฉพาะ UberX เท่านั้น เนื่องจาก Uber Black ถือเป็นรถโดยสารสาธารณะอยู่แล้ว

  3 ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ผู้ให้บริการทั้ง 6 บริษัท ได้แก่ Metromile, Geico, Progressive, USAA, Erie และ Farmers โดย Geico เป็นผู้ให้บริการประกันภัย

รถยนต์ใหญ่อันดับที่ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วน Metromile ก่อตั้งขึ้นใน 2011 ที่ผ่านมา 

Personal
Insurance

Rideshare
Insurance

Commercial
Insurance

โดย ฝ่ายวิจัยและสถิติ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)
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รอบรู้ประกันภัย

 เทคโนโลยีทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นนีย้ังได้ถูกน�ามาใช้ส�าหรับการค�านวณเบีย้ประกันภัยอีกด้วย ท�าให้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของ 

Metromile มีความแตกต่างไปจากกรมธรรม์แบบดั้งเดิม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กรมธรรม์นี้เป็นกรมธรรม์แบบ Pay per mile ทีเ่บี้ยประกันภัย 

ขึ้นกับระยะการใช้รถของแต่ละสถานะการใช้งาน ลักษณะความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย ได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบด้วยกัน คือ

  4 Uber ได้ซื้อประกันภัย Commercial Insurance จาก James River Insurance โดยคุ้มครองในส่วนของ Liability และ Uninsured/underinsured motorist 

injury ส�าหรับคนขับที่เข้าร่วมโครงการของ Uber

สาธารณะท่ีรบัประกนัภยัโดย Uber4  ในการรบัประกนัภยัระหว่าง Metromile และ Uber นั้น ได้มกีารน�าเอา Metromile Pulse ซึ่งเป็นอุปกรณ์ 

OBD มาใช้วัดระยะทางที่รถวิ่ง รวมไปถึงต�าแหน่งพิกัด GPS โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง Metromile Application เพื่อแสดงผลให้ผู้ขับขี่

รับทราบข้อมูลแบบ Real-time นอกจากนั้นแล้ว ตัว Metromile Application จะท�าการเชื่อมต่อกับ Uber Application และท�าการรับส่ง

ข้อมูลกนัแบบ Real-time เพือ่ให้ Metromile Application ทราบถงึสถานะการใช้งานของผู้ให้บรกิาร Rideshare (ใช้งานส่วนตวั/ไม่มีผูโ้ดยสาร/

ผู้โดยสารตอบรับการขึ้นโดยสาร/ผู้โดยสารขึ้นรถไปจนลงจากรถ)
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 การทีค่่าเบีย้ประกันภัยของ Rideshare Insurance ขึ้นกับวัตถุประสงค์และระยะทางทีใ่ช้ ส่งผลให้ค่าเบีย้ประกันภัยของกรมธรรม์นี้

โดยเฉลี่ยแล้วมีมูลค่าต�่ากว่าค่าเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ส�าหรับธุรกิจ แต่ยังคงสูงกว่ากรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล อาทิ ค่า

เบีย้ประกันภัยของกรมธรรม์ส�าหรับธุรกิจอาจจะสูงถึง $800 ต่อเดือน ในขณะที่กรมธรรม์ของ Metromile มีค่าเบี้ยประกันภัยอยู่เพียง $50 

ต่อเดือน

 นวตักรรมประกนัภยัท่ีได้กล่าวมาข้างต้นถือได้ว่าเป็นความพยายามท่ีจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการบรโิภครปูแบบใหม่ ๆ 

ซึ่งการคิดค้นดังกล่าวนี้ถือเป็นการความส�าเร็จอีกขั้นหนึ่งของวงการประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารอ้างอิง และที่มาของข้อมูล
- Uber (2014). Insurance for UberX with Ridesharing, http://blog.uber.com/ridesharinginsurance.

- Metromile (2015). Personal car insurance for Uber, https://www.metromile.com/uber/

ตัวอย่างการค�านวณค่าเบี้ยประกันภัยของ Metromile :
ส�าหรบับคุคลที่ขบัรถเป็นระยะทางทั้งสิ้น 100 ไมล์ต่อเดอืน โดย 40 ไมล์ที่วิ่งอยูต่ั้งแต่ผูโ้ดยสารตอบรบัการขึ้นโดยสารจนลงจากรถ 
จะถูกคุ้มครองโดย Commercial Insurance ของ Uber ในขณะที่ 60 ไมล์ใช้ในช่วงส่วนตัว และช่วงเปิด Application แต่ไม่มี
ผู้โดยสาร จะถูกคุ้มครองโดยประกันภัยของ Metromile ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3.8 Cent ต่อไมล์ ดังนั้น ค่าเบี้ยประกันภัยต่อเดือน
อยู่ที่ $29.70 (ค่าเบี้ยพื้นฐาน) + 60 ไมล์ * 3.8c = $31.98
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การทัศนศึกษาเชิงวิชาการด้านการประกันภัยโลจิสติกส์

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและโลจิสติกส ์  จัดการทัศนศึกษาเชิงวิชาการด ้าน
การประกันภัยโลจิสติกส์ (กรุงเทพฯ - ห้วยทราย - เขตเศรษฐกิจ
บ่อเต็น - เชียงราย) ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี
การศึกษาด้านการปฏิบัติงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรอ�าเภอ
เชียงของ และด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ
ทศันศกึษาเขตเศรษฐกจิบ่อเตน็ เขตเศรษฐกจิพิเศษสามเหลี่ยมทองค�า 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงการเข้าพบประธาน
คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ.) หอการค้า 10 
จังหวัดภาคเหนือ และประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย โดยใช้
เส้นทางหมายเลข R3A เป็นเส้นทางการเดินทางหลัก ซึ่งมีระยะทาง
ทั้งสิ้น 318 กิโลเมตร โดยเริ่มจากเชียงราย - เชียงของ - ห้วยทราย 
- แขวงหลวงน�้าทา - เขตเศรษฐกิจบ่อเต็น

(กรุงเทพฯ - ห้วยทราย - เขตเศรษฐกิจบ่อเต็น - เชียงราย)
ธีรสิทธิ์ ประพจนาภรณ์

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการประกันภัย

ฝ่ายวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 สถานที่แห่งแรกที่คณะฯ เดินทางมาถึง คือ โรงแรมน�้าโขงริเวอร์ไซด์ อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ

ระเบียงเศรษฐกจิอนุภมูภิาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Subregion) โดยนายพฒันา  สทิธสิมบตั ิประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสีเ่หลีย่ม

เศรษฐกิจ (คสศ.) หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ

 ระเบียงเศรษฐกจิอนภุมิูภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong 

Subregion) ประกอบไปด้วย สมาชิก 6 ประเทศ คือ ประเทศไทย 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัสังคมนิยมเวยีดนาม สาธารณรฐั

ประชาชนจีนตอนใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยจะครอบคลุมเนื้อที่ 2.34 

ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 257.5 ล้านคน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสรมิการขยายตวัด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้าการลงทุน

และบริการ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน ยกระดับการครองชีพ การถ่ายทอด

เทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที ่

ส ่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและ

โอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ผ่านกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน คือ 

สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) เพื่อให้เกิดการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยการรวม

กลุ่มกันในอนุภูมิภาค (Community)

นายพัฒนา  สิทธิสมบัติ 

ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ.)

หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ 

บรรยายความรู้เกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
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 ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีทีก่ลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ

การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลกด้วยแนวคิด “เมืองในระเบียง

เศรษฐกิจ Corridor Town” และ “เขตเศรษฐกิจชายแดน Border 

Economic Zone” จึงเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่ง

เม ืองในระเบียงเศรษฐกิจคือเมอืงท ีม่ ศีักยภาพในการอ�านวย

ความสะดวกส�าหรับการขนถ่ายสินค้า การผลิตสินค้าพื้นฐานเพื่อตอบ

สนองความต้องการของผู้บรโิภคและการเพิ่มมูลค่าให้กบัสินค้าพื้นฐาน

ดงักล่าว ซึ่งอ�าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย ถอืได้ว่าเป็นอ�าเภอท่ีก�าลัง

ด�าเนินการตามแนวคิดเมืองในระเบียงเศรษฐกิจ

 เส้นทางหมายเลข R3A เป็นเส้นทางสายไหมเชื่อมโยงระหว่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

- ประเทศไทย โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมือ่ปี 2538 ภายใต้โครงการ “สีเ่หลีย่มเศรษฐกิจ” และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมือ่ปลายเดือนมีนาคม 2551 

เป็นต้นมา

 “เส้นทาง R3A หรอื คนุม่ัน กงลู่” คอืเส้นทางเช่ือมกรงุเทพฯ สู่เมืองคุนหมิง ซึ่งมต้ีนทางเริ่มจากเชยีงของ ประเทศไทย - บ่อแก้ว - หลวงน�้าทา 

- บ่อเต็น ของสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว - บ่อหาน - เชยีงรุง่หรอืจิ่งหง ในแคว้นสิบสองปันนา นครคนุหมิง มณฑลยูนนาน ของสาธารณรฐั

ประชาชนจีน โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองคุนหมิงรวมกว่า 1,800 กิโลเมตร 

 จากการท่ีรฐับาลสาธารณรฐัประชาชนจนีมีแผนในการพฒันามณฑลยนูนานให้เป็นเมืองเศรษฐกจิทางตอนใต้ของประเทศ โดยเชื่อมโยง

กับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของ 4 ประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือของประเทศไทย 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์ และภาคใต้ของสาธารณรฐัประชาชนจนี (มณฑลยูนนาน) ส่งผลให้เกดิ

การขยายตวัทางการค้าภายในภมิูภาค โดยเฉพาะเม่ือสาธารณรฐัประชาชนจนีได้บรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน - สาธารณรฐัประชาชนจนี

ก็จะกลายเป็นปัจจัยส�าคัญในการขยายมูลค่าทางการค้าระหว่างภูมิภาคทีจ่ะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนือ่งและเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เช่น 

การค้าขายข้ามประเทศ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นเส้นทางการขนส่งที่น่าจับตามองมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

 จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางจากอ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปยังแขวงหลวงน�้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้

เส้นทางหมายเลข R3A มีระยะทางทั้งสิ้น 195 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยเส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่นั้นเป็นเส้นทางที่ตั้งอยู่บน

พื้นที่บนภูเขา มีลักษณะคดเคี้ยวตามแนวของภูเขา มีทางโค้งเป็นจ�านวนมาก ถนนเป็นถนนสองเลน พื้นถนนโดยรวมค่อนข้างดี แต่มีลักษณะ

ขรุขระบ้างในบางช่วง รถยนต์จะขับทางเลนขวาของถนน

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ 

ประธานคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

มอบโล่แสดงความขอบคุณให้แก่นายพัฒนา  สิทธิสมบัติ

เส้นทางหมายเลข R3A แผนที่เส้นทางหมายเลข R3A
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 เขตเศรษฐกจิบ่อเตน็ เป็นเขตเศรษฐกจิท่ีมีพื้นท่ีกว้างขวางถงึ 34.4 ตารางกโิลเมตร มีอาณาเขตตดิกบัสาธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรฐั

แห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ท�าสัญญาเช่าพื้นทีส่าธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เป็นระยะเวลา 90 ปี มูลค่าสัญญา 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้นักลงทุนได้มาเปิดท�าธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างประเทศจีน

และ สปป. ลาว ซึ่งประกอบด้วยเขตการค้า สถานีขนส่งระหว่างประเทศ ศูนย์ด�าเนินการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ศูนย์แปรรูปเพื่อการส่งออก 

สถานีขนส่งทางบก ด่านศลุกากร ศนูย์การค้าปลอดภาษ ีโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียว โดยในอนาคตสาธารณรฐัประชาชนจนีได้วางโครงการสร้าง

เส้นทางรถไฟฟ้า เพื่อให้ชาวจีนเดินทางเข้ามายังเขตเศรษฐกิจบ่อเต็นได้อย่างสะดวก ซึ่งเขตเศรษฐกิจบ่อเต็นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพิธีเปิดการให้บริการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

 ในวนัท่ีสองของโครงการทัศนศกึษา คณะฯ ได้เดนิทางจากแขวงหลวง

น�้าทาไปยังเขตเศรษฐกิจบ่อเต็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย

ใช้เส้นทาง R3A มีระยะทางทั้งสิ้น 60 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดย

คณะเดินทางได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

 1. Mr. Zhow Kun ประธานกรรมการ บริษัท ฮ่ายเฉิง กรุ๊ป จ�ากัด

 2. Mr. Stephen Chung กรรมการคณะอนุกรรมการด้านจีนตอน

ใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 3. นายวรทัศน์  ตันติมงคลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โลจิสติกส์

วัน จ�ากัด

 4. ดร. เกษมสันต์ วีระกุล นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้าน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ

ดร. เกษมสันต์  วีระกุล (กลาง) และนายวรทัศน์  ตันติมงคลสุข (ขวา)

Mr. Stephen Chung (ซ้าย) 

และ Mr. Zhow Kun (ขวา) 

บรรยายข้อมูลของเขตเศรษฐกิจบ่อเต็น

ดร. เกษมสันต์  วีระกุล 

บรรยายข้อมูลของเขตเศรษฐกิจบ่อเต็น

แผนผังเขตเศรษฐกิจบ่อเต็น 

โดยจะสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

ได้ภายใน ปี พ.ศ. 2560

 เส้นทางหมายเลข R3A จะสร้างประโยชน์ให้กบัทุกประเทศในกลุม่อนภุาคลุม่น�้าโขง ซึ่งเป้าหมายหลักของการร่วมมือกนั จ�าแนกได้ดงันี้

 1) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่จะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค

 2) ด้านการค้า การลงทุน และโลจสิตกิส์ ส่งเสรมิการพฒันาสนิค้าและบรกิารให้มีคณุภาพ เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ 

และการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ  ให้เพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และ Supply Chain รองรับการเชื่อมโยงประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

 3) การสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพด้าน

การศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 4) ด�ารงฐานวฒันธรรมและทุนทางสังคมของล้านนาท่ีมีความหลากหลาย ท้ังเชื่อมโยงทางวฒันธรรมกบัประเทศเพื่อนบ้านในอนภุมิูภาค

ลุ่มน�้าโขงไปพร้อม ๆ กัน

 5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคม

 6) ด�ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และการจัดการที่เป็นระบบเกิดสมดุล

 7) สร้างความมั่นคงในพื้นที่ปกติและพื้นที่ตามแนวชายแดน

 8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มากขึ้น
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ด่านศุลกากรภายในเขตเศรษฐกิจบ่อเต็นนายวรทัศน์  ตันติมงคลสุข 

บรรยายข้อมูลศูนย์ด�าเนินการด้านโลจิสติกส์

เขตเศรษฐกิจบ่อเต็น

นายวุฒิพงศ์  นาคสุข (ซ้าย) 

และนายทินวัฒน์  ศิลารักษ์ (ขวา)

บรรยายความรู้เกี่ยวกับด่านศุลกากรอ�าเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย

ด่านศุลกากรอ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 จากนั้นคณะฯ เดินทางกลับสู่อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยใช้เส้นทางหมายเลข R3A มีระยะทางทัง้สิน้ 255 กิโลเมตร 

ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับฟังการบรรยาย ณ ด่านศุลกากรอ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยเมื่อคณะฯ เดินทางมาถึงด่านศุลกากร

อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย คณะฯ ได้รับการต้อนรับจากนายวุฒิพงศ์ นาคสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนายทินวัฒน์ ศิลารักษ์ หัวหน้า

ฝ่ายป้องกันและปราบปราม ด่านศุลกากรอ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 ด่านศลุกากรอ�าเภอเชยีงของเป็นด่านศลุกากรท่ีให้บรกิารด้านการตรวจและควบคมุสนิค้าท้ังขาเข้าและขาออก ด�าเนินพธิกีารใบขนสินค้า 

การประเมินราคาค่าภาษอีากร การช�าระเงนิค่าภาษอีากร และค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ เม่ือเข้าสู ่สปป. ลาว โดยมีหน้าท่ีและความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้

 1. ด�าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ

 2. ควบคุมและตรวจสอบสินค้าน�าเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายล�า สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสาร

 3. ด�าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตประกอบการเสรีตาม

กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 4. สืบสวนและปราบปรามการกระท�าความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ส�าหรับสถิติการน�าเข้าและส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรอ�าเภอเชียงของตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 นั้น 

ด่านศุลกากรอ�าเภอเชียงของมีสถิติการน�าเข้าสินค้าเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,029,690,000 บาท โดยพืชผักสด ผลไม้สด ดอกไม้ เครื่องจักรกล 

และแก๊สเป็นสินค้าท่ีมีสถติกิารน�าเข้าสินค้ามากที่สดุ และด่านศลุกากรอ�าเภอเชยีงของมีสถติกิารส่งออกสินค้าเป็นจ�านวนเงนิทั้งส้ิน 3,839,816,000 

บาท โดยน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว เครื่องอุปโภคบริโภค ผลไม้สด ยางพารา น�้ามันเบนซิน เป็นสินค้าที่มีสถิติการส่งออกสินค้ามากที่สุด

 ด่านศุลกากรอ�าเภอเชียงของมีหน้าทีร่ับผิดชอบและก�ากับ

ดูแลพื ้นทีช่ายแดนทีต่ิดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (แขวงบ่อแก้ว และแขวงไชยะบุร)ี ซึ่งมีสภาพภมิูประเทศ

ตามแนวชายแดนทางพื้นดิน และแนวเขตชายแดนที่เป็นล�าน�้าโขง 

โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 2. อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

 3. อ�าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

 4. อ�าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 5. อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา

 6. อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
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ด่านศุลกากรอ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายแห่งใหม่

คณะฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ พื้นที่เศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองค�า สปป. ลาว

 เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค�าตั้งอยู่ตรงข้ามอ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติ สปป. ลาว

เป็นผู้ดูแลสูงสุด คณะกรรมการชุดนี้มีรองนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เป็นประธานฯ และได้มีการจัดตั้งสภาบริหารเศรษฐกิจฯ ที่เป็นองค์กรร่วม

ของภาครัฐและเอกชนเข้ามารบัผิดชอบเป็นผู้บรหิารเขตเศรษฐกจิฯ ปัจจบุนัได้แบ่งพื้นท่ีภายในเขตเศรษฐกจิ ให้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษสามเหลี่ยม

ทองค�าและเขตท�าอนุรกัษ์ป่าไม้และการท่องเท่ียว โดยขณะนี้มกีารลงทุนไปแล้วจ�านวนเงนิลงทุน 638 ล้านเหรยีญสหรฐั ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกจิฯ 

จะได้รับสิทธิทางภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่เสียภาษี 0% และสูงสุดไม่เกิน 50% ของอัตราภาษีตามปกติ และได้รับสิทธิ์ในการ

พ�านักใน สปป. ลาว แบบถาวรส�าหรับผู้ลงทุนตั้งแต่ 500,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป ขณะนี้มีแผนงานสร้างสนามบินนานาชาติขึ้นที่เขตเศรษฐกิจ

พเิศษสามเหลี่ยมทองค�า โดยใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี ซึ่งจะสามารถรองรบัการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวโดยเครื่องบินขนาดใหญ่ได้

 ส�าหรับการลงทุนภายในเขตเศรษฐกิจฯ นัน้ นักลงทุนชาวไทยสามารถติดต่อผ่านสภาบริหารเศรษฐกิจเพื่อด�าเนินการท�าธุรกิจภายใน

เขตเศรษฐกจิฯ ได้ โดยจะได้รบัการอ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิการอย่างเตม็ท่ี ส�าหรบัธรุกจิประกนัภยัได้รบัใบอนุญาตประกอบธรุกจิภายใน

เขตเศรษฐกิจฯ จะสามารถด�าเนินการรับประกันภัยในเขตเศรษฐกิจฯ โดยได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกัน โดยทางคณะผู้บริหารเขตเศรษฐกิจฯ 

ขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาเรื่องกฎระเบียบของประเทศไทยในการเปิดด่านถาวรในเขตพื้นที่อ�าเภอเชียงแสน และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองค�า 

 2. พิจารณาเรื่องการอ�านวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนจากฝั่งประเทศไทยมาที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองค�า

 3. พิจารณาเรื่องการตรวจลงตราสินค้าผ่านแดน เพื่อลดเวลาและต้นทุนในการขนส่งสินค้า

 จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางจากพื้นทีเ่ศรษฐกิจสามเหลีย่มทองค�า สปป. ลาว ไปยังด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ระยะทางประมาณ 36.2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที โดยคณะฯ ได้รับการต้อนรับจากนายราเชนทร์ ตันติวิทย์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

กิจกรรมด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และนายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย

 ในอนาคตด่านศลุกากรอ�าเภอเชยีงของมีโครงการก่อสร้างด่าน

ศลุกากรอ�าเภอเชยีงของแห่งใหม่ เพื่อรองรบัการขยายตวัด้านเศรษฐกจิ

และระบบการขนส่งผ่านเส้นทาง R3A ประกอบกับการที่ปริมาณ

การค้าชายแดนมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น จึงจ�าเป็นต้องมีอาคารทีท่�าการด่าน

ศุลกากรทีม่ ีส ิง่อ�านวยความสะดวกในการให้บริการศุลกากรแก่

ผู ้ประกอบการ เช่น ลานตรวจสินค้า ลานจอดรถสินค้า อาคารคลังของ

กลาง สถานีส�าหรับติดตั้งเครื่องเอ๊กซ์เรย์สินค้า เครื่องทุ่นแรงและ

อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกส�าหรบัการตรวจสินค้า ภายในเนือ้ท่ี 25 ไร่ 

บริเวณทางหลวงหมายเลข 1356 สายแยกไปยังสะพานมิตรภาพแห่งที่ 

4 โดยโครงการเริ่มก่อสร้างระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558 มูลค่า

โครงการก่อสร้างฯ 375,380,000 บาท

 ในวันที่สามของการทัศนศกึษา คณะฯ ไดเ้ดนิทางจากอ�าเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปยังพื้นทีเ่ศรษฐกิจสามเหลีย่มทองค�า 

สปป. ลาว ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

โดยคณะฯ ได้รับการต้อนรับจากนายสุขขะ  เหรียญทองค�า ผู้บริหาร

สภาบริหารเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค�า และ

นายจันทะจอน  วังฟ้าเส็ง ผู้แทนภาคเอกชนทีร่่วมรับผิดชอบบริหาร

เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค�า
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รอบรู้ประกันภัย

 ด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นด่านศุลกากรที่ให้บริการด้านการตรวจและควบคุมสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก ด�าเนิน

พธิกีารใบขนสินค้า การประเมินราคาค่าภาษอีากร การช�าระเงนิ ค่าภาษอีากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เม่ือเข้าสู่ สปป. ลาว โดยจดัตั้งขึ้นเมื่อวนัท่ี 

26 กรกฎาคม 2483 มีปลัดกิ่งอ�าเภอแม่สายปฏิบัติหน้าที่เป็นนายด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สาย และใช้ที่ว่าการกิ่งอ�าเภอเป็นที่ท�าการด่านศุลกากร 

โดยด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. อ�านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ

 2. ป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดเก็บรายได้จากสินค้าน�าเข้าและส่งออก 

 4. ส่งเสริมการส่งออกโดยใช้มาตรการทางภาษีอากร

นายราเชนทร์  ตันติวิทย์ 

บรรยายความรู้เกี่ยวกับด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย

ด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายบุญธรรม  ทิพย์ประสงค์ 

บรรยายความรู้เกี่ยวกับหอการค้าจังหวัดเชียงราย

 ด่านศลุกากรอ�าเภอแม่สายมีหน้าทีร่บัผิดชอบและก�ากบัดแูลพื้นท่ีทัง้หมดของจงัหวดัเชยีงรายและจงัหวดัพะเยา ยกเว้น อ�าเภอเชยีงแสน 

อ�าเภอดอยหลวง อ�าเภอเวยีงเชยีงรุง้ อ�าเภอพญาเม็งราย อ�าเภอเวยีงชยั อ�าเภอเชียงของ อ�าเภอเทิง อ�าเภอเวยีงแก่น อ�าเภอขนุตาล อ�าเภอเชยีงค�า 

และอ�าเภอภูซาง โดยมีจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณชายแดนจ�านวน 4 แห่ง ได้แก่

 1. จุดผ่อนปรนท่าบ้านสายลมจอย ต�าบลเวียงพางค�า อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 2. จุดผ่อนปรนท่าบ้านเกาะทราย ต�าบลแม่สาย อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 3. จุดผ่อนปรนท่าดินด�า บ้านป่าแดง หมู่ 5 ต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 4. จุดผ่อนปรนท่าบ้านปางห้า ต�าบลเกาะช้าง อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 โดยสถิติการน�าเข้าและส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สายในปี 2557 ด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สายมีสถิติการน�าเข้าสินค้าเป็น

จ�านวนเงินทั้งสิ้น 577,097,348 บาท โดยไม้ซุง เครื่องจักรกล ใบชา เครื่องแต่งกาย ผลไม้สด เป็นสินค้าที่มีสถิติการน�าเข้าสินค้ามากที่สุด และ

ด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สายมีสถิติการส่งออกสินค้าเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 11,575,132,805 บาท โดยน�้ามัน สุรา รถยนต์ น�้าดื่ม สังกะสี เป็นสินค้า

ที่มีสถิติการส่งออกสินค้ามากที่สุด

 ส�าหรับหอการค้าจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรที่มีบทบาทร่วมกับจังหวัดเชียงราย เพื่อให้มีการผลักดันโครงการ “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ” 

เพื่อให้มีการค้า - การท่องเที่ยว - การคมนาคม ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ - สปป. ลาว - สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งทางบก ทางน�้า และทางอากาศ

 และจากการทีส่าธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้มีนโยบายในการเปิดประเทศเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศ ส่งผลให้

อ�าเภอแม่สายมีปรมิาณการค้าชายแดนท่ีสูงขึ้นมาก ซึ่งหอการค้าจงัหวดัเชยีงรายได้มีแผนการด�าเนนิการเพื่อพฒันาการค้าชายแดนให้เป็นรปูธรรม

ยิ่งขึ้น ด้วยการประสานงานไปยังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าบริเวณชายแดนของประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์

 เมื่อคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายแล้วจึงเดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ต่อไป
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ประชุมชี้แจง กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัย
และเอกสารแนบท้าย
 คณะกรรมการประกนัภยัทรพัย์สนิ จดัประชมุชี้แจงเรื่อง “กรมธรรม์

ประกันอคัคีภัยส�าหรับทีอ่ยู่อาศัยและเอกสารแนบท้าย” เมือ่วันที ่ 17 

กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ระเบียงภาพ

รับโล่ขอบคุณ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” 
ประจ�าปี 2558
 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มอบโล่ขอบคุณสมาคมประกันวินาศภัยไทย แก่

นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ในโอกาสที่สมาคมฯ 

ให้การสนับสนุนเงินจ�านวน 50,000 บาท เพื่อด�าเนินงานในโครงการ 

“สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 

2558 ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ถึงเวลาที่จะมีกรมธรรม์ประกันภัย
ส�าหรับนิติบุคคลอาคารชุด แล้วหรือยัง?
 ชมรมสินไหมทดแทน จัดสัมมนาเรื่อง “ถึงเวลาที่จะมี

กรมธรรม์ประกนัภยัส�าหรบันติบิคุคลอาคารชดุ แล้วหรอืยัง?” เมื่อวนัท่ี 

30 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

กิจกรรมรณรงค์โครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้
ด้านประกันภัยแก่ประชาชนทีเ่ดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในโครงการ 
“สงกรานต์ปลอดภยั ตายเป็นศนูย์” เพื่อรณรงค์ลดอุบตัเิหตทุางจราจร และ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาล
สงกรานต์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ สถานีขนส่งหมอชิต และวันที่ 10 
เมษายน 2558 ณ สถานีรถไฟหัวล�าโพง

ประชุมชี้แจงเรื่องการประกันภัยยานยนต์
 คณะกรรมการประกนัภยัยานยนต์ จดัประชมุรบัฟังการชี้แจงเรื่อง
การประกันภัยยานยนต์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย

มอบรางวัลโครงการรางวัลผู้ส�ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น 
ประจ�าปี 2557
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดพิธีมอบรางวัลใน

โครงการรางวัลผู้ส�ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจ�าปี 2557 Best 

Surveyor Award 2014 (BSA) โดยได้รับเกียรติจากนายประเวช 

องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธี เมือ่วันที ่ 25 

มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเตล เลอ คองคอร์ด
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ระเบียงภาพ

การเตรยีมพร้อมในการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ การจ�าหน่าย
หนี้สญูจากบัญชีลูกหนี้ จากการประกนัภยัต่อ ในเหตอุทุกุภยั 
ปี 2554
 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน จัดอบรม

เร่ือง “การเตรยีมพร้อมในการปฏบัิตติามหลักเกณฑ์การจ�าหน่ายหนีส้ญู

จากบัญชีลูกหนี ้จากการประกันภัยต่อ ในเหตุอุทุกภัย ปี 2554” เมือ่

วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดสัมมนาเรื ่อง 

“การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน 

การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกัน

วินาศภัย พ.ศ. 2557” เมือ่วันที ่29-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรม

ราวินทรา บีช รีสอร์ท และสปา จังหวัดชลบุรี

การบริหารความเสีย่งส�าหรับการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
Motor และ Non Motor
 ชมรมบรหิารและจดัการความเส่ียงของบรษิทัประกนัภยั จดั

สัมมนาเรื ่อง “การบริหารความเสีย่งส�าหรับการจัดการค่าสินไหม

ทดแทน Motor และ Non Motor” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ 

ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง 
 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ จัด

สัมมนาเรื่อง “การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการ

ประกอบกจิการควบคมุประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุน�้ามนั

เชื้อเพลิง (น�้ามัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ)” ให้แก่บริษัทสมาชิก

ในส่วนภูมภิาคและเจ้าหน้าทีจ่ากกรมธุรกิจพลังงาน ณ จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพระนครศรอียธุยา และ

กรงุเทพฯ

ศึกษาดูงานโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557
 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ จัด

ศกึษาดงูานโครงการประกนัภยัข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 เพื่อเตรยีมความ

พร้อมในการจัดโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 เมื่อวันที่ 

22-23 มกราคม 2558 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

จังหวัดยโสธร
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Social Media for PR
 ชมรมประชาสมัพนัธ์ประกนัภยั จดัสมัมนาหวัข้อ “Social Media 

for PR” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้การเขียนแผนประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์หรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่าน Social Media สร้าง Con-

tent Marketing เพื่อส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อม

เรียนรู้การประเมินผลและผลการตอบรับของการท�าประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Social Media เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2558 ณ ห้องประชมุ สมาคมประกนั

วินาศภัยไทย

ระเบียงภาพ

โครงการทัศนศึกษา ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว และสัมมนา How to underwrite for the beginner
 ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดโครงการทัศนศึกษา 

ณ ด่านศลุกากรอรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว และจดัสมัมนาเรื่อง “How to 

underwrite for the beginner กรมธรรม์ประกนัภยัความรบัผดิของผูข้นส่ง 

(ฉบบัแก้ไข) และเอกสารแนบท้ายท่ีเกี่ยวข้อง” เม่ือวนัท่ี 20-21 มนีาคม 2558 

ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว

Training for the trainers in Carrier’s Liability Insurance
 คณะกรรมการประกนัภยัทางทะเลและโลจสิตกิส์ จดัการอบรม

เชิงลึก “Training for the trainers in Carrier’s Liability Insurance” 

เมือ่วันที ่ 27-28 มนีาคม 2558 ณ โรงแรมบางแสน เฮอร์ริเทจ 

จังหวัดชลบุรี

โครงการ Training for the Trainer
 คณะกรรมการพฒันาธรุกจิและประชาสัมพนัธ์ จดัอบรม โครงการ 

Training for the Trainer ให้กับนักศึกษาภาควิชาการประกันภัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปี

ที่ 3-4 โดยการอบรมทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ด้านการประกนัภยั

ให้กับนักศึกษา เพื่อน�าทักษะความรู้ทีไ่ด้รับไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนใน

สถาบันการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ครั้งที่ 38/2557 
และการบรรยาย เรื่อง ภาษีและอากรที่ออกใหม่ ปี 2558
 ชมรมนักบัญชีประกันภัย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

ครั้งที่ 38/2557 และการบรรยาย เรื่อง ภาษแีละอากรท่ีออกใหม่ ปี 2558 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
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IPR สร้างฝนสู่เส้นทาง...“พิธีกร”
 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 

IPR สร้างฝันสู่เส้นทาง...“พิธีกร” เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2558 ณ โรงแรม

ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

แถลงแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2558
 นายอานนท์  วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อม

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแถลงผลประกอบการธุรกิจประกัน

วินาศภัย ปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 โดยคาดการณ์ธุรกิจประกัน

วินาศภัย ปี 2558 จะเติบโตได้ 2 เท่าของ GDP โดยมุ่งพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลการประกันภัยให้เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูล

การประกันภัยครบวงจรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

พร้อมจัดงานขอบคุณสื่อมวลชน ประจ�าปี 2558 ภายใต้ชื่องาน “สื่อ...

ประกันภัย ไว้ลาย?? ปาร์ตี้” เมื่อวันที ่3 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า 

แอทธินี

อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดการ

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย รอบชิงแชมปประเทศไทย โครงการ 

“อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6” ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต�าหนักสวนกุหลาบ

มธัยม) จงัหวดันครปฐม รบัโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าโสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาต ุพร้อมทนุการศกึษา 100,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 

รับทุนการศึกษา 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียน

ศรีสวัสดิ ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน รับทุนการศึกษา 30,000 บาท 

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

Non-Life Insurance Career Campus บุกเชียงใหม่
 ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดกิจกรรม 

Non-Life Insurance Career Campus เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ

ในเส้นทางสายอาชีพด้านการประกันภัยไปสู ่สถานศึกษา และ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีทางเลือกในการเข้าร่วมงานกับบริษัท

ประกันภัย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่
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การประมาณผลกระทบจากการปรับเพิ่ม
จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน 

ของการประกันภัยรถยนตภาคบังคับ

นายกนต์ธร  ชัยนิวัฒนา

นายศักดิ์ชัย  เจริญศิลป 

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB)

 ตามที่กฎกระทรวงก�าหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จ�านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับ
และการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 นั้น

 สาระส�าคญัของกฎกระทรวงฉบับดงักล่าวเป็นการปรบัเพิ่มจ�านวนเงนิค่าเสียหายเบ้ืองต้นส�าหรบัค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการรกัษา

พยาบาลของผู้ประสบภัยจากรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 จากเดิมที่ก�าหนดไว้จ�านวนเงินไม่เกิน 

15,000 บาทต่อคน เป็นจ�านวนเงนิไม่เกนิ 30,000 บาทต่อคน และเม่ือรวมกบัความเสียหายต่อชวีติหรอืทุพพลภาพถาวร หรอืสูญเสยี

อวยัวะ ท่ีได้รบัค่าสินไหมทดแทน 35,000 บาทต่อคน รวมแล้วจะมีวงเงนิความคุ้มครองค่าเสียหายเบ้ืองต้นสูงสุด คนละไม่เกนิ 65,000 

บาท ท้ังน้ี ไม่มีการปรบัเพิ่มเบ้ียประกนัภยัแต่อย่างใด ซึง่จ�านวนเงนิความคุม้ครองท่ีปรบัเพิม่ขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ประสบ

ภัยจากรถ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีทีป่ระสบภัยจากรถที่ไม่มีการท�าประกันภัยไว้ หรือถูกชนแล้วหนี โดยผู้ประสบภัยจะได้รับ

ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

 การปรบัเพิ่มวงเงนิความคุม้ครอง โดยไม่มีการปรบัเพิ่มอัตราเบ้ียประกนัภัยดงัข้างต้นนั้น ส�านักงานอัตราเบ้ียประกนัวนิาศภยั 

ได้ใช้ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมของส�านักงานฯ มาวิเคราะห์และประมาณการผลกระทบต่ออัตราความเสียหาย (Loss Ratio) โดยการใช้

กราฟ (Graphical Approach) และแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเภท คือ การประสบภัยจากรถจักรยานยนต์ (Motorcycle) 

และการประสบภัยจากรถที่ไม่ใช่รถจักรยานยนต์ (Non-Motorcycle) ซึ่งได้แก่ รถสามล้อเครื่อง รถสกายแลป รถยนต์นั่ง รถยนต์

โดยสาร รถยนต์บรรทุก รถยนต์บรรทุกน�้ามันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด หัวรถลากจูง รถพ่วง รถยนต์ป้ายแดง (การค้ารถยนต์) รถยนต์

ที่ใช้ในการเกษตร รถยนต์ประเภทอื่น ๆ รายละเอียดการวิเคราะห์เป็นดังนี้
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1. วิธีการวิเคราะห์โดยใช้กราฟ (Graphical Approach) 

 การใช้กราฟเส้นโค้งของความถี่สะสม (Cumulative Frequency Curve) เพื่อศกึษาผลกระทบต่ออัตราความเสยีหาย ใช้ประโยชน์จาก

การศกึษารปูแบบ (Pattern) ของความรนุแรงของข้อมูล และประมาณการผลกระทบของความรนุแรงในอนาคต เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ 

หรือเงื่อนไข เช่น การเพิ่มความคุ้มครอง การเปลี่ยนแปลงค่าเสียหายส่วนแรก ฯลฯ โดยอาศัย Pattern ของความรุนแรงของฐานข้อมูลปัจจุบัน 

ต่อจากนั้นจึงค�านวณค่าสินไหมทดแทนที่ได้พยากรณ์จากการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

 การจัดท�ากราฟเส้นโค้งของความถี่สะสม ท�าได้โดยให้มูลค่าความเสียหาย (Loss Size - Xi) เป็นแกนตั้ง และให้จ�านวนครั้งการเรียก

ร้องค่าสินไหมทดแทนสะสม (Cumulative Claim Count - n) เป็นแกนนอน ดังนั้น พื้นที่ใต้กราฟซึ่งเป็นผลคูณของมูลค่าความเสียหายต่อคน 

และจ�านวนครั้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะสม จะแสดงถึงมูลค่าความเสียหายรวม (Total Loss) ตามรูปที่ 1

รูปที่ 1: วิธีการใช้กราฟ (Cumulative Frequency Curve) ส�าหรับใช้การวิเคราะห์ผลกระทบอัตราความเสียหาย
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2. มูลค่าความเสียหายตามฐานข้อมูลค่าสินไหมทดแทนของค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มรถจักรยานยนต์ (Motorcycle) 
 ก่อนการปรับเพิ่มจ�านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎกระทรวงฯ เป็นอย่างไร?

  จากการศกึษาของส�านกังานอตัราเบี้ยประกนัวนิาศภยั เม่ือน�าฐานข้อมูลค่าสนิไหมทดแทนของค่ารกัษาพยาบาล ประเภทรถจกัรยานยนต์ 

(Motorcycle) ปีอุบัติเหตุ 2552–2556 มาวิเคราะห์ตามวิธี Graphical Approach จะได้ผลดังรูปที่ 2

รูปที ่ 2: ลักษณะกราฟเส้นโค้งความถี่สะสมตามฐานข้อมูลค่าสินไหมทดแทนของค่ารักษาพยาบาลประเภทรถจักรยานยนต์ (Motorcycle) ปี

อุบัติเหตุ 2552-2556 (ก่อนการปรับเพิ่มจ�านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎกระทรวงฯ)  

  เส้นทึบ เป็นเส้นที่สร้างจากฐานข้อมูลค่าสินไหมทดแทนของค่ารักษาพยาบาลปีอุบัติเหตุ 2552-2556 ส่วน เส้นประ เป็นเส้นที่เกิดจาก

การเลือกเส้นกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูล (Curve Fitting) เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ในแต่ละช่วง โดยในที่นี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง (interval) ตาม

จ�านวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะสม คือ ช่วง A จ�านวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะสมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,014,536 ครั้ง ช่วง 

B จ�านวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะสมที่มากกว่า 1,014,536 ครั้ง แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,317,119 ครั้ง และ ช่วง C จ�านวนการเรียก

ร้องค่าสินไหมทดแทนสะสมที่มากกว่า 1,317,119 ครั้ง ขึ้นไป โดยการแบ่งช่วงพิจารณาจาก Pattern ที่แตกต่างกันของกราฟ

  ก�าหนดให้ x หมายถึง จ�านวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะสม (Cumulative Claim Count)

  a b c และ d หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ ในสมการความสัมพันธ์ ในช่วง A B และ C

  สมการความสัมพันธ์ของ f(x) ในแต่ละช่วง และสัมประสิทธิ์ เป็นดังต่อไปนี้



วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 12624

วิชาการ IPRB

  จากสมการ f(x) จะเห็นว่าข้อมูลทั้งสองมีความสัมพันธ์กันแบบ exponential (exp) การหามูลค่าความเสียหายรวม (Total Loss) จะ

อาศัยสมการข้างล่างดังนี้

  จากการค�านวณพื้นที่ใต้กราฟโดยใช้สมการที่ (1) จะได้มูลค่าความเสียหายของค่ารักษาพยาบาลก่อนปรับเพิ่มจ�านวนเงินค่าเสียหาย

เบื้องต้นตามกฎกระทรวงฯ เท่ากับ 9,372,031,350 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าสินไหมทดแทนรวมในฐานข้อมูล ดังนั้น จึงพิจารณาได้ว่า สมการ

และตัวแบบ (Model) ข้างต้นมีความเหมาะสม

3. ผลกระทบความเสียหายของกลุ่มรถจักรยานยนต์ (Motorcycle) หลังปรับเพิ่มความคุ้มครองตามกฎกระทรวงฯ เป็นอย่างไร?

  เมื่อเราได้สมการ f(x) แล้ว ขั้นตอนต่อไปเราจะปรับขอบเขต (Boundary) ของ x ในสมการแรกโดยก�าหนดให้ ค่าสัมประสิทธิ์ a b c 

และ d เป็นค่าคงท่ีตามเดมิ เพื่อประมาณค่านอกช่วงโดยการต่อกราฟ (Extrapolation) ให้ไปถงึ 30,000 บาท (ตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ) 

จะได้เป็นเส้นประสีฟ้าตามรูปที่ 3

รูปที ่ 3: ลักษณะกราฟเส้นโค้งความถี่สะสมตามฐานข้อมูลค่าสินไหมทดแทนของค่ารักษาพยาบาลประเภทรถจักรยานยนต์ (Motorcycle) ปี

อุบัติเหตุ 2552-2556 (หลังการปรับเพิ่มจ�านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎกระทรวงฯ)
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  ก�าหนดให้ x หมายถึง จ�านวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะสม (Cumulative Claim Count) เช่นเดิม สมการความสัมพันธ์หลัง

ปรับเพิ่มความคุ้มครองตามกฎกระทรวงฯ g(x) เป็นดังนี้

  จากการค�านวณพื้นทีใ่ต้กราฟโดยใช้สมการที ่ (2) จะได้มูลค่าความเสียหายหลังปรับเพิ่มความคุ้มครองตามกฎกระทรวงฯ เท่ากับ 

12,354,558,268 บาท คิดเป็น 1.32 เท่า ของมูลค่าความเสียหายก่อนปรับเพิ่มความคุ้มครองตามกฎกระทรวงฯ (9,372,031,350 บาท) ซึ่ง

หมายความว่า ผลจากการปรับเพิ่มจ�านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น จะท�าให้ค่าสินไหมกรณีรักษาพยาบาลของกลุ่มรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 132

4. ความเสียหายของกลุ่มรถที่ไม่ใช่รถจักรยานยนต์ (Non-Motorcycle) ก่อนการปรับเพิ่มจ�านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น
 ตามกฎกระทรวงฯ เป็นอย่างไร?

  เมื่อน�าข้อมูลสินไหมทดแทนของค่ารักษาพยาบาลประเภทรถทีไ่ม่ใช่รถจักรยานยนต์ (Non-Motorcycle) ตามปีอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี 

2552-2556 ตามวิธี Graphical Approach จะได้ผลดังรูปที่ 4

รูปที ่ 4: ลักษณะกราฟเส้นโค้งความถี ่สะสมตามฐานข้อมูลค่าสินไหมทดแทนของค่ารักษาพยาบาลประเภทรถทีไ่ม่ใช่รถจักรยานยนต์ 

(Non-Motorcycle) ปีอุบัติเหตุ 2552-2556 (ก่อนการปรับเพิ่มจ�านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎกระทรวงฯ)
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  เส้นทึบ เป็นเส้นที่สร้างจากฐานข้อมูลค่าสินไหมทดแทนของค่ารักษาพยาบาลจริง ส่วน	เส้นประ เป็นเส้นที่เกิดจากการเลือกเส้นกราฟ

ที่เหมาะสมกับข้อมูล (Curve Fitting) เพื่อหาสมการความสัมพันธ์ในแต่ละช่วง โดยในที่นี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงตามจ�านวนการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนสะสม คือ ช่วง A จ�านวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะสมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 346,545 ครั้ง ช่วง B จ�านวนการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนสะสมทีม่ากกว่า 346,545 ครั้ง แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397,412 ครั้ง และ ช่วง C จ�านวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะสมที่ 

มากกว่า 397,412 ครั้งขึ้นไป

  ก�าหนดให้ x หมายถึง จ�านวนครั้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะสม (Cumulative Claim Count) สมการความสัมพันธ์ของ f(x) 

ในแต่ล่ะช่วง และสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ เป็นดังต่อไปนี้

  จากการหาพื้นทีใ่ต้กราฟจะได้มูลค่าความเสียหายของค่ารักษาพยาบาลก่อนการเปลี่ยนแปลงค่าเสียหายเบื้องต้น จะได้เท่ากับ 

6,004,611,960 บาท

5. ผลกระทบความเสยีหายของกลุม่รถที่ไม่ใช่รถจกัรยานยนต์ (Non-Motorcycle) หลงัการปรบัเพ่ิมจ�านวนเงนิค่าเสยีหายเบื้องต้น
 ตามกฎกระทรวงฯ เป็นอย่างไร?

  โดยวิธีการปรับขอบเขต และการประมาณค่านอกช่วงเช่นเดียวกับข้างต้น ให้ไปถึง 30,000 บาท (ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ) 

จะได้เส้นประสีฟ้าตามรูปที่ 5

รูปที ่ 5: ลักษณะกราฟเส้นโค้งความถี ่สะสมตามฐานข้อมูลค่าสินไหมทดแทนของค่ารักษาพยาบาลประเภทรถทีไ่ม่ใช่รถจักรยานยนต์ 

(Non-Motorcycle) ปีอุบัติเหตุ 2552-2556 (หลังปรับเพิ่มการปรับเพิ่มจ�านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎกระทรวงฯ)
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  จากผลการวิเคราะห์ของส�านักงานอัตราเบีย้ประกันวินาศภัย จะเห็นได้ว่าผลจากการปรับเพิ่มจ�านวนเงินค่าเสียหายเบือ้งต้นตามกฎ

กระทรวงฯ จะมีผลกระทบต่ออัตราความเสียหายของกลุ่มรถจักรยานยนต์มากกว่ากลุ่มทีไ่ม่ใช่รถจักรยานยนต์ ทัง้นี้ จากการพิจารณาจากฐาน

ข้อมูลผู้ประสบภยัของกลุ่มรถจกัรยานยนต์มักเป็นผู้ขบัขี่ท่ีเป็นฝ่ายผิด ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มรถท่ีไม่ใช่รถจกัรยานยนต์ซึ่งผู้ประสบภัยสามารถพสิจูน์

ได้ว่าเป็นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูกและได้รับค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนั้น การปรับเพิ่มความคุ้มครองตามกฎกระทรวงฯ จึงจะ

ส่งผลกระทบต่อกลุ่มที่ไม่ใช่รถจักรยานยนต์น้อยกว่ากลุ่มรถจักรยานยนต์

  ดังนัน้ การเตรียมเงินส�ารองการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นของกรมธรรม์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 

2535 และการเพิ่มการตรวจสอบเพื่อให้การจ่ายสินไหมทดแทนเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงเป็นเรื่องทีบ่ริษัทผู้รับประกันภัยควรให้ความส�าคัญเพิ่ม

มากขึ้น

6. สรุปผลการวิเคราะห์ 

ซึ่งจะท�าให้ได้สมการความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งสองใหม่ดังนี้

ประเภทรถยนต์

กลุ่มรถจักรยานยนต์

กลุ่มที่ไม่ใช่รถจักรยานยนต์

ผลกระทบที่เพิ่มขึ้น

ความเสียหายรวม (Total Loss) เพิ่มขึ้น 1.32 เท่า 

ความเสียหายรวม (Total Loss) เพิ่มขึ้น 1.09 เท่า
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มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ความหมายของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary)

	 	 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย	หรือ	แอคชัวรี	 (Actuary)	 เป็น

นักวิ เคราะห์ความเสี่ยงที่มีทักษะรอบตัวทางด ้านคณิตศาสตร	์

สถิติศาสตร์	การเงิน	รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการประเมินผลกระทบ

ทางการเงินจากความไม่แน่นอนในปัจจุบันและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต	โดยการ

	 	 -	 วิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต

	 	 -	 จ�าลองเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

	 	 -	 วิเคราะห์ความเสี่ยง

	 	 -	 สื่อสารผลการวิเคราะห์ที่มีนัยทางการเงิน

	 	 แอคชวัรจีะวเิคราะห์เหตกุารณ์ในอดตี	ประเมินความเสีย่งใน

ปัจจบุนั	และสร้างโมเดลคาดการณ์เหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิข้ึนได้ในอนาคต	

แอคชัวรีอาจจะพยากรณ์ออกไปในระยะยาวเพื่อท่ีจะประเมินส่ิงที่อาจ

จะเกิดขึ้นได้มากที่สุดและโอกาสของสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดของ

เหตุการณ์

	 	 ถ้าจะให้กล่าวอย่างสัน้	ๆ	ส�าหรบัความหมายของแอคชวัรกีค็ือ	

นักจ�าลองความเสีย่งทางการเงนิทีว่เิคราะห์เรือ่งทีไ่ม่แน่นอนให้ดแูน่นอน

โดยเอาข้อมูลและตัวเลขมายืนยันกันให้ทุกฝ่ายเข้าใจ

	 	 แอคชัวรียังต้องใช้ทักษะความรู้ด้านการเงินและการบริหาร

ความเสี่ยงบวกกับความรู้เชิงธุรกิจ	 เพื่อช่วยให้เกิดการบริหารและ

การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ	(Actuaries	Enable	More	Informed	

Decision)

	 	 ดังนั้น	 แอคชัวรีจึงมีบทบาทและความรับผิดชอบทั้งต่อภาค

ธุรกิจ	 และต่อเสถียรภาพทางการเงินของสังคมส่วนรวม	 โดยแอคชัวรี

มีหน้าที่ในการรักษาสมดุลท่ีดีระหว่างการดูแลประโยชน์ของบริษัท

ประกันภัยและผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย	 รวมทั้งการดูแลผล

พิเชฐ		เจียรมณีทวีสิน	

FSA,	FIA,	FRM,	FSAT	

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ประโยชน์ของสมาชิกของกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญต่าง	 ๆ	 (Actuaries	

Safeguard	the	Financial	Interests	of	the	Public)

	 	 โดยสรุปแล้ว	 แอคชัวรีจึงเป็นผู้ตั้งราคาความเสี่ยงท่ีอาจเกิด

ขึ้นได้ในอนาคต	 ท�าให้บางครั้งถูกเรียกว่าเป็นนักวิศวกรการเงิน	

นักคณิตศาสตร์เพื่อสังคม	หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	เพราะความ

สามารถทางธรุกจิและความสามารถทางการวเิคราะห์อนัเป็นเอกลกัษณ์

ที่ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจและสังคมที่นับวันจะยิ่งมากขึ้น

เรื่อย	ๆ	โดยเฉพาะธุรกิจประกันภัย

	 	 แอคชวัรที�าให้เหตกุารณ์ในอนาคตเป็นเหตเุป็นผลในรปูแบบ

ทางการเงิน	(Make	Financial	Sense	of	the	Future)	โดยการใช้

ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจและการเงิน	

ถ ้าจะให้ละเอียดกว่านั้นก็คือแอคชัวรีช ่วยให้ผู ้บริหารตัดสินใจ

ทางการเงินได้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาประเมิน

สถานการณ์ทางธุรกิจโดยค�านึงถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ	์

	 	 การค�านวณและการประมาณการเป็นเรื่องส�าคัญในธุรกิจ

ประกนัภยัและการบรกิารทางการเงนิ	งานทางแอคชัวรจีะเกีย่วข้องกบั

คณติศาสตร์อย่างมาก	แต่แอคชวัรยีงัคงต้องทนัต่อประเดน็และทิศทาง

ของธุรกิจ	 เรื่องราวทางสังคม	กฎหมาย	และรวมถึงเศรษฐศาสตร์	 อีก

นัยหนึ่งคือแอคชัวรีต้องรอบรู้และใช้ส่ิงเหล่านั้นในการแก้ปัญหาทาง

ธรุกจิด้วย	และแอคชัวรคีวรต้องเป็นผูส่ื้อสารทีด่เีพือ่ทีจ่ะอธบิายงานของ

ตนเองให้ผูอ้ืน่เข้าใจ	แอคชัวรจีงึเป็นผู้เล่นคนส�าคญัในทมีบรหิารงานของ

บริษัท	

	 	 ขณะนี้จ�ำนวนของแอคชัวรีที่สอบผ่ำนได้คุณวุฒิสูงถึง

ระดับเฟลโล่ที่เป็นคนไทยและยังกระจำยอยู ่ทั่วโลกนั้นมีเพียง	

20	กว่ำคนเท่ำนั้น	!!!
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รอบรั้วประกันภัย

 กรุงเทพประกันภัย จัดงาน “BKI Agent Exclusive Dinner 2558”

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) จัดงาน “BKI Agent Exclusive Dinner 2558” เพื่อให้ทิศทางนโยบายและเป้าหมาย
การท�างานในปี 2558 และสร้างขวัญก�าลังใจแก่ตัวแทนของบริษัทฯ ในโอกาสเปิดศักราชใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณ และมอบ
รางวัลตัวแทน/นายหน้าบุคคลฯ คุณภาพดีเด่น 8 รางวัลให้กับตัวแทนและนายหน้าทีท่�าผลงานยอดเยีย่มในปี 2557 ทีผ่่านมา ณ ห้องแกรนด์
บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

 โตเกียวมารีนประกันภัย เปิดให้บริการครบ 24 สาขา ทั่วประเทศ

 นายชินคิจิ  มิกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายโยชิคิ  นากามูระ กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท โตเกียวมารีน
ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดโตเกียวมารีนประกันภัยสาขาสกลนครอย่างเป็นทางการ โดยขณะนี้ได้เปิดให้บริการครบ 
24 สาขาทั่วประเทศ 

 ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย สนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพือ่คนตาบอด

 นายโรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อ�านวยการ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์  สาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย 
จ�ากัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จ�านวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการท�างานของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ภายใต้มูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิคนตาบอดไทย

 ธนชาตประกันภัย เปิดตัว “ธนชาต ประกันภัยออนไลน์”

 นายพีระพัฒน์  เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ “ธนชาต 
ประกันภัยออนไลน์” www.thanachartinsurance.co.th เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคออนไลน์ โดยเป็นบริการประกันภัย
ออนไลน์ทีก่ารันตีว่าครบวงจรทีสุ่ดในประเทศไทย พร้อมคุณสมบัติบริการทีโ่ดดเด่น ภายใต้สโลแกน “ธนชาตประกันภัยออนไลน์ ประกัน
ง่ายง่าย คลิก๊ได้ คุ้มครองได้มากกว่า” คาดลูกค้าใช้บริการกว่า 730,000 ราย

 บริษัทกลางฯ มอบหมวกนิรภัยโครงการ “ขับ-ซ้อนอย่างปลอดภัย เมื่อสวมใส่หมวกกันน็อก”

 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยชมรมแม่บ้าน ปภ. มอบหมวกนิรภัย
ในโครงการ “ขับ-ซ้อนอย่างปลอดภัย เมือ่สวมใส่หมวกกันน็อก” ให้กับพลอากาศโท วิสุรินทร์  มูลละ รองเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายกิจการ
พลเรือนและกิจการพิเศษ เพื่อน�าไปมอบให้ก�าลังพลและบุตรหลานของทหารสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเมือ่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 วิริยะประกันภัย สุดยอดแบรนด์ 14 ปีซ้อน

 นายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานทีป่รึกษานิตยสารแบรนด์เอจ และประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มอบ
ประกาศนียบัตรแก่นางสาวกานดา วัฒนายิง่สมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้น�าในกลุ่ม
ประกันภัยทีม่ีแบรนด์ครองใจผู้บริโภคมากทีสุ่ด ภายในงาน “15th Year of Thailand’s Most Admire Brand 2015” ณ สถาบันบัณฑติ
บริหารธุรกิจศศินทร์

 ทิพยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

 นางสาวดรรชนี  ศรีอนันต์รักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันภัย
เดนิทางต่างประเทศให้กบัเจ้าหน้าท่ีกระทรวงสาธารณสุขท่ีเดนิทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดนิไหวประเทศเนปาล จ�านวน 63 คน ทุนประกนัภัย
รวม 63 ล้านบาท โดยม ีนายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณชิ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์อนุรักษ์  อมรเพชรสถาพร ผู้อ�านวยการส�านัก
สาธารณสุขฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงสาธารณสุข
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รอบรั้วประกันภัย

 สยามซิตี้ประกันภัย มอบรางวัลประจ�าปี 2557 “ตราประทับแห่งความส�าเร็จ...สู่ราตรีแห่งเกียรติยศ”

 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลประจ�าปี 2557 “ตราประทับแห่งความส�าเร็จ...สู่ราตรีแห่งเกียรติยศ” 
โดยมี นายกุลวัฒน์  เจนวัฒนวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายศิริลักษณ์  เมืองศรี กรรมการผู้จัดการ 
นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี กรรมการบริษัท และอาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

 สามัคคีประกันภัย มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

 นางสาวนิตยา  พิริยะธรรมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ จ�านวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนในสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศกรรมเครื่องกล และวิศกรรมอุตสาหการ

 ไทยประกันภัย เปิดตัวโครงการ “พีช่้างใจกว้าง Big C ใจดี”

 นายยงยทุธ  บวรวนิชยกรู กรรมการผู้จดัการ บรษิทั ไทยประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) พร้อมด้วย ดร. สรนิทิพย์  สถติย์เสถยีร รองประธาน
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) และนายสุรเดช  จงยิ่งศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคโรเนท 
โบรกเกอร์ จ�ากดั ร่วมกนัเปิดตวัโครงการ “พี่ช้างใจกว้าง Big C ใจด”ี โดยผู้ทีมี่ประกนัภยัรถยนต์ชั้น 1 ซึ่งไม่มปีระวตักิารเคลมตลอด 3 ปี มีโอกาส
รับเงินคืน 50% ของค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปตลอด 3 ปี สามารถซื้อได้ที่เค้าน์เตอร์ Big C Care You หรือศูนย์คอลเซ็นเตอร์ Big C โทร. 1756 

 เมืองไทยประกันภัย คว้ารางวัลสตรีผู้ประกอบการดีเด่นของอาเซียน

 นางนวลพรรณ  ล�า่ซ�า กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) รับรางวัลสตรี
ผู้ประกอบการดีเด่นของอาเซียน “Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs” ในฐานะตัวแทนของภาคธุรกิจประกันภัย จากสหพันธ์
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท.) โดยจัดมอบรางวัลทีก่รุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

 ซิกน่า ประกันภัย เปิดตัว “แผนประกันพร้อมรัก...ษา”

 บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัว “แผนประกันพร้อมรัก...ษา” แผนประกันทีคุ่้มครองครอบคลุมทัง้การรักษาแบบ
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พร้อมทัง้ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าในด้านการรักษาสุขภาพอย่างครบถ้วน

 ฟอลคอนประกันภัย เปิดตัวประกันภัยจักรยาน 

 นางโสภา  กาญจนรินทร์ ประธานบริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เดินหน้ากลยุทธ์ “Sport Marketing” รุกตลาด
ประกันภัยจักรยานรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “iBIKE ประกันความสุขของนักปั่น” เปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ชูจุดเด่นขายผ่านออนไลน์ 
www.isport4life.com ตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมน�าเสนอ Viral Clip ชุด “iBIKE ประกันความสุขของนักปั่น” การันตีมอบความคุ้มครองและ
สิทธิประโยชน์คุ้มค่า พร้อมรูปแบบบริการที่ทันสมัยด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 750 บาท/ปี ตั้งเป้าทะลุ 30,000 กรมธรรม์ ภายในอีก 2 ปี
ข้างหน้า

 เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย เปิดตัวฟีเจอร์ SEND LOCATION

 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ SEND LOCATION บริการแจ้งพิกัดจุดเกิดเหตุ
เพียงปลายนิว้บน MSIG iApp แอพพลิเคชั่น ส�าหรับการแจ้งเคลมสินไหมรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าประกันภัยรถยนต์
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยฟีเจอร์ Send Location จะท�าการติดต่อเจ้าหน้าทีร่ับแจ้งเหตุของศูนย์ฮอตไลน์โดยอัตโนมัติ
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ประกาศ

วารสารฉบับนี้ได้รวบรวม ค�าสั่ง ประกาศที่ส�าคัญ ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2558 
น�าเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบ ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ประกาศนายทะเบียน 

ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยมี	1	ฉบับ	ดังนี้
	 ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	ลงวันที่	12	กุมภำพันธ์	2558	เรื่อง	กำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
ของบริษัทประกันวินำศภัย	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2558	
 เน่ืองจากเพื่อให้ผูท่ี้รบัผดิชอบดแูลหน่วยงานการลงทนุของบรษิทัต้องเป็นบุคคลที่ไม่มลีกัษณะต้องห้ามเช่นเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการ บคุคล
ผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนบรษิทั ประกอบกบักฎหมายว่าด้วยทรสัต์เพื่อธรุกรรมในตลาดทนุ ก�าหนดให้มกีารจดัตั้งทรสัต์เพื่อประโยชน์ในการระดมทนุ
ในตลาดทุน โดยให้กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกู้ยืม
เงนิเพื่อการระดมทุนได้ ดงันั้น เพื่อเกดิความชดัเจนในการให้บรษิทัสามารถลงทนุในกองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์ กองทนุรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน จึงจ�าเป็นต้องออกประกาศนี้
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และมาตรา 3(1) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้ง
ที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของข้อ 15 (2), ข้อ 27, ข้อ 29, ข้อ 38, ข้อ 41, ใน (2) ข้อ 44, ข้อ 54, ข้อ 57 แห่งประกาศคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 และให้ใช้ข้อความในประกาศ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 นี้แทน

ประกำศนำยทะเบียน	2	ฉบับ	ดังนี้
	 1.	ประกำศนำยทะเบียน	ลงวันที่	16	กุมภำพันธ์	2558	เรื่อง	หลักสูตรส�ำหรับผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงำนกำรลงทุนของบริษัทประกัน
วินำศภัย	พ.ศ.	2558
 เนื่องจากประกาศคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั เรื่อง การลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ของบรษิทัประกันวินาศภยั 
พ.ศ. 2556 ได้ก�าหนดผู้ท่ีรบัผดิชอบดแูลหน่วยงานการลงทุนของบรษิทั ต้องผ่านการอบรมหลกัสตูรส�าหรบัผูท่ี้รบัผดิชอบดแูลหน่วยงานการลงทนุของ
บริษัทประกันภัย ตามที่นายทะเบียนก�าหนด จึงจ�าเป็นต้องออกประกาศดังกล่าว โดยขอยกตัวอย่าง ดังนี้
 บุคคลทีบ่ริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทได้ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั สถาบันประกนัภยัไทย หรอืสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีนายทะเบยีนให้ความเหน็ชอบรวมกนัไม่
น้อยกว่าหกชั่วโมง โดยมีรายละเอียดเนื้อหาวิชาครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
 (1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทประกันภัย และ
 (2) ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน
 ในการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว ให้สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดอบรมจัดท�าแผนการจัดอบรม รายละเอียดหลักสูตร และแนวทางปฏิบัติใน
การจดัอบรมตามท่ีก�าหนดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และจดัส่งให้นายทะเบยีนพจิารณาก่อนการจดัอบรมไม่น้อยกว่าสามสบิวนั หากนายทะเบียน
มิได้มีหนงัสือทักท้วงไปยังสถาบนัหรอืหน่วยงานท่ีจดัอบรมภายในสบิห้าวนัท�าการนับแต่วนัท่ีนายทะเบียนได้รบัเอกสารดงักล่าว ให้ถอืว่านายทะเบยีน
ได้อนุญาตให้สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดอบรมที่ยื่นเอกสารดังกล่าว สามารถจัดอบรมหลักสูตรตามประกาศฉบับนี้ได้
 ให้สถาบันหรือหน่วยงานทีจ่ัดอบรม จัดส่งข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการอบรมให้แก่นายทะเบียนก่อนวันท�าการอบรมอย่างน้อยหนึง่วัน และส่ง
ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการอบรม
	 2.	ประกำศนำยทะเบียน	ลงวันที่	16	กุมภำพันธ์	2558	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเงื่อนไขกำรเปนตัวแทนด้ำนกำรตลำดของกองทุน
ส่วนบุคคลของบริษัทประกันวินำศภัย	พ.ศ.	2558
 เนื่องจากประกาศคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั เรื่อง การลงทนุประกอบธรุกจิอืน่ของบรษิทัประกันวินาศภยั 
พ.ศ. 2556 ก�าหนดให้การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก�าหนด จึงจ�าเป็น
ต้องออกประกาศดังกล่าว โดยขอยกตัวอย่าง ดังนี้
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ประกาศ

 บริษัททีป่ระสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์โดยการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล ให้ยืน่ขอรับความเห็นชอบ
ต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 (1) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและระบบการด�าเนินการที่ดี
 (2) มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไม่ต�่ากว่าอัตราที่นายทะเบียนอาจก�าหนดมาตรการที่จ�าเป็นในการก�ากับดูแลสถานะ
การเงนิของบรษิทัได้ ตามประกาศว่าด้วยการก�าหนดประเภทและชนดิของเงนิกองทนุ รวมทั้งหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการค�านวณเงนิกองทนุ
ของบริษัทประกันวินาศภัย และมีอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินส�ารองประกันภัยมากกว่าร้อยละหนึ่งร้อย
 (3) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
 (4) จดัท�าแผนงานการให้บรกิารเป็นตวัแทนด้านการตลาดของกองทนุส่วนบคุคลให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการประกอบธรุกจิอื่นที่บรษิทั
จัดท�าขึ้นตามข้อ 62 แห่งประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2556 โดยแผนงานการให้บริการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
   (ก) ขอบเขตการด�าเนินงาน ความรับผิดชอบ
   (ข) การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
   (ค) การก�าหนดค่าตอบแทน การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า และ
   (ง) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
 (5) แสดงให้เหน็ถงึความพร้อมของระบบงาน บคุลากร และใช้ความระมดัระวงัมใิห้การให้บรกิารดงักล่าว ก่อให้เกดิความเสยีหาย หรอืเป็น
อุปสรรคต่อการด�าเนินการตามปกติของบริษัท
 ทัง้นี ้บริษัทต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานทีแ่สดงให้เห็นว่าบริษัทได้ด�าเนินการตาม (3) (4) และ (5) ต่อนายทะเบยีนเพือ่ประกอบการพจิารณา
ให้ความเห็นชอบ
 การให้บริการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทนอกจากต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องแล้วบริษัทต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 (1) จัดให้มีการบันทึกบัญชีโดยแยกรายได้และรายจ่ายของการให้บริการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคลออกจากธุรกิจ
ประกันชีวิต
 (2) การท�าธุรกรรมของลูกค้าต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ต้องไม่ด�าเนินการใด ๆ ในลักษณะเป็นการบังคับลูกค้า หรือใช้เป็นเงื่อนไข
ในการต่อรองการท�าธุรกรรมอื่นใดของบริษัท
 (3) ให้บรกิารโดยค�านงึถงึประโยชน์ท่ีดท่ีีสดุของลกูค้าเป็นส�าคัญ ปกป้องผลประโยชน์ของลกูค้า ป้องกนัมใิห้เกดิความเสยีหายต่อลกูค้าและ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจ
 กรณีบริษัทไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ นายทะเบียนอาจให้ชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง หรือก�าหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้บริษัท
ปฏิบัติ หรือมีค�าสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบได้ เมื่อเห็นสมควร

ค�าสั่งนายทะเบียน

ค�ำส่ังนำยทะเบยีนม	ี1	ฉบับ	ดังน้ี
	 ค�ำสั่งนำยทะเบียนที่	2/2558	ลงวันที่	27	มกรำคม	2558	เรื่อง	ให้ใช้แบบ	ข้อควำมและอัตรำเบี้ยประกันอัคคีภัยส�ำหรับที่อยู่อำศัย	และ
เอกสำรแนบท้ำย
 เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัย และเอกสารแนบท้ายส�าหรับกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัย และเอกสารแนบท้ายส�าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น นายทะเบียนจึงได้ออกค�าสั่งให้ใช้แบบ
และข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัยที่แนบท้ายค�าสั่งนี้ ดังต่อไปนี้
 (1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัย และอัตราเบี้ยประกันภัย
 (2) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายจ�านวนเงินจ�ากัดความรับผิดของภัยธรรมชาติ ส�าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัย 
(รายปี) (แบบ อค.1.35) และอัตราเบี้ยประกันภัย
 (3) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายจ�านวนเงินจ�ากัดความรับผิดของภัยธรรมชาติ ส�าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัย 
(ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) (แบบ อค.1.36) และอัตราเบี้ยประกันภัย

รายละเอียดประกาศและค�าสั่งนายทะเบียน ท่านสามารถ  Download ได้จากเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (www.oic.or.th)
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ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

 โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิตบุิคคลประเภทบรษิทัมหาชนจ�ากดั 
มวีัตถุประสงค์ในการรับประกันวินาศภัย โจทก์เป็นผู้รับประกันภัย
รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 4 ว-9952 กรุงเทพมหานคร ไว้จาก
นางสาว ว. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับแต่วันที ่7 มีนาคม 2536 ถึง
วันที่ 7 มีนาคม 2537 จ�าเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัด มี
วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการรับจ้างรักษาความปลอดภัย เฝ้า
รกัษาทรพัย์สินและเป็นผู้รบัจ้างจากจ�าเลยท่ี 2 และท่ี 3 ให้มหีน้าท่ีรกัษา
ความปลอดภัย ดูแลเฝ้ารักษาทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันการลักทรัพย์
และการโจรกรรมทรัพย์สินต่าง ๆ ในบริเวณลานจอดรถของอาคาร
ศนูย์การค้าเวลิด์เทรดเซน็เตอร์ จ�าเลยท่ี 2 เป็นนิตบุิคคลประเภทบรษิทั
จ�ากัด มีวัตถุประสงค์ในการรับบริหารควบคุมดูแลอาคาร และเป็น
ผู้รับจ้างจากจ�าเลยที ่ 3 ให้มีหน้าทีบ่ริหารควบคุมดูแลความสะอาด 
ความปลอดภยั ตลอดจนดแูลทรพัย์สินต่าง ๆ  ภายในอาคารศนูย์การค้า
เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ จ�าเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัด มี
วตัถปุระสงค์ในการประกอบธรุกจิด้านห้างสรรพสนิค้าและเป็นเจ้าของ
ผู้ครอบครองอาคารศูนย์การค้าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ มีหน้าทีอ่�านวย
ความสะดวกและจัดหาวิธีการเฝ้ารักษารถยนต์ของลูกค้าของห้างร้าน
ในอาคารเพื่อไม่ให้เกิดการสูญหายหรือถูกโจรกรรม เมือ่วันที่ 13 
กมุภาพนัธ์ 2537 นาย ก. ได้ขบัรถยนต์คนัท่ีโจทก์รบัประกนัภยัไว้ เข้าไป
จอดในบรเิวณลาดจอดรถของอาคารศนูย์การค้าเวลิด์เทรดเซน็เตอร์เพื่อ
ซื้อสินค้าให้างสรรพสนิค้าซึ่งตั้งอยู่ในอาคารดงักล่าว โดยได้รบับตัรผ่าน
ลานจอดรถเลขท่ี 480209 จากพนักงานลูกจ้างของจ�าเลยท่ี 1 ซึ่งจ�าเลย
ที ่ 1 มอบหมายให้ไปปฏิบตัิหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย เฝ้ารักษา
ทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนดูแลป้องกันการลักทรัพย์และหรือการ
โจรกรรมทรพัย์สินต่าง ๆ  ในบรเิวณลานจอดรถโดยได้ล็อกประตรูถและ
ขึ้นเบรกมือไว้ เวลา 18.15 นาฬิกา นาย ก. กลบัมายังท่ีจอดรถไว้ ปรากฏ
ว่ารถยนต์ได้สูญหายไป ทั้งที่บัตรผ่านลานจอดรถยังอยู่ที่นาย ก. การที่
รถยนต์สูญหายไปเกดิขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของพนักงานลูกจ้าง
ของจ�าเลยท่ี 1 ท่ีไม่ปฏบัิตใิห้ถกูต้องตามระเบียบเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ด้าน
หลังบัตรผ่านลานจอดรถโดยเคร่งครัด โดยปล่อยให้บุคคลอืน่ซึ่งมิใช่
เจ้าของหรอืผู้ครอบครองรถยนต์น�ารถยนต์ออกไปจากอาคาร ทั้งท่ีไม่มี
บัตรผ่านลานจอดรถไปแสดงและคนืจ�าเลยท่ี 1 ในฐานะนายจ้างจงึต้อง
ร่วมรับผิดในการละเมิด โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้ผู ้เอาประกันภัยไปจ�านวน 230,000 บาท 
เป็นผู ้รับช่วงสิทธิตามกฎหมายและได้ทวงถามให้จ�าเลยที ่ 1 ในฐานะ
นายจ้างของผู้กระท�าละเมิด จ�าเลยที ่ 2 และที ่ 3 ในฐานะผู้ว่าจ้าง
จ�าเลยที่ 1 ให้รับผิดแล้วแต่เพิกเฉย ขอให้บังคับจ�าเลยทั้งสามร่วมกัน
หรอืแทนกนัช�าระเงนิและดอกเบ้ียจ�านวน 240,062 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 230,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
ไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์

 จ�าเลยที่ 1 ให้การว่า การที่รถยนต์สูญหายมิได้เกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อของพนักงานจ�าเลยที ่ 1 บัตรผ่านลานจอดรถมีราย
ละเอียดเงื่อนไขปรากฏอยู่อย่างชัดเจน บุคคลที่น�ารถยนต์เข้าออกย่อม
ทราบดีและยอมรับเงื ่อนไขดังกล่าว ฟ้องโจทก์ขาดอายุความตาม
กฎหมายลักษณะฝากทรัพย์ ขอให้ยกฟ้อง
 จ�าเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การในท�านองเดียวกันว่า ฟ้องโจทก์
ขาดอายุความ 6 เดือน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
671 เรื่องฝากทรพัย์ จ�าเลยท่ี 2 เป็นผู้บรหิารอาคารเวลิด์เทรดเซน็เตอร์
จริง มีหน้าที่ควบคุมดูแลด้านความสะอาด ความปลอดภัยและอ�านวย
ความสะดวก ส�าหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ แต่ไม่มีหน้าที่ดูแลรักษา
รถยนต์ของผู้ที่เข้ามาในอาคาร รถยนต์มิได้สูญหายที่อาคารเวิล์ดเทรด
เซ็นเตอร์ ขอให้ยกฟ้อง
 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ�าเลยทัง้สามร่วมกันช�าระเงินจ�านวน 
230,000 บาท พร้อมดอกเบีย้อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน
ดังกล่าว นับแต่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2537 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสรจ็ 
แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง (13 กุมภาพันธ์ 2538) ต้องไม่เกิน 10,062 บาท
 จ�าเลยที่ 1 อุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
 จ�าเลยที่ 1 ฎีกา
 ศาลฎกีาแผนกคดพีาณชิย์และเศรษฐกจิวนิิจฉัยว่า “...ปัญหา
ต้องวินิจฉัยมีว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องให้
จ�าเลยทัง้สามร่วมกันรับผดิในคา่เสยีหายอนัเกดิแต่มลูละเมดิทีเ่กดิจาก
การกระท�าของลูกจ้างของจ�าเลยที่ 1 จึงมีอายุความ 1 ปี ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง คดีนี้เหตุละเมิดเกิด
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2537 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2538 ยังไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท�าละเมิด ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ
 ปัญหาต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายมีว่า รถยนต์คันเกิดเหตุ
สูญหายไปเนือ่งจากการกระท�าละเมิดของจ�าเลยที ่ 1 หรือลูกจ้างของ
จ�าเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า นาย อ. กรรมการผู้จัดการจ�าเลยที่ 1 เบิก
ความรับว่า จ�าเลยที่ 1 ได้ตกลงท�าสัญญากับจ�าเลยที่ 2 รับจ้างรักษา
ความปลอดภัยบริเวณภายในและภายนอกอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 
ตามส�าเนาหนังสือสัญญาจ้างเหมา สญัญาดงักล่าวก�าหนดขอบข่ายงาน
ตามสัญญาท่ีจ�าเลยท่ี 1 มีหน้าท่ีตามข้อ 3.1 ว่า ต้องรกัษาความปลอดภยั
ด้านโจรกรรม และข้อ 3.5 ว่า ต้องดแูลรถของลูกค้าหรอืบุคคลภายนอก
ทีเ่ข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งในทางปฏิบัติ
จ�าเลยท่ี 1 จะจดัให้มีพนักงานประจ�าท่ีทางเข้าลานจอดรถเพื่อคอยมอบ
บัตรผ่านลานจอดรถและเขียนหมายเลขทะเบียนรถก�ากับไว้ก่อนมอบ
ให้ผู้ทีจ่ะน�ารถเข้ามาจอด เมือ่จะน�ารถออกผู้ขับรถจะต้องคืนบัตรผ่าน
ลานจอดรถและช�าระค่าบรกิารจอดรถให้แก่พนักงานท่ีประจ�าทางออก
ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงขับรถผ่านออกไปได้ วันเกิดเหตุ นาย ก. และ

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่
โจทก์
จ�ำเลย

374/2551
บริษัท บ. จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัทกรุงเทพนักสืบ กฎหมายและรักษาความปลอดภัย จ�ากัด กับพวก
แพ่ง ละเมิด นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้าง ฝากทรัพย์ ผู้รับประกันภัยรับ
ช่วงสิทธิ (มาตรา 420, 425, 657, 880)

ฎีกาย่อ



วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 12634 วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 126วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 126วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 126

 ข้อเท็จจรงิในข้อพพิาทน้ีมีว่า ผู้เสนอข้อพพิาทเสนอข้อพพิาทว่า 

ผู้เสนอข้อพพิาทเป็นผู้รับประกนัรถยนต์คนัหมายเลขทะเบยีน ฎผ-3966 

กรุงเทพมหานคร ส่วนคู่กรณีเป็นผู้รับประกันภัยค� ้าจุนรถยนต์คัน

หมายเลขทะเบียน ฎส-8171 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 

2554 เวลา 16.10 นาฬิกา ผู้ขับรถคันที่ผู้เสนอข้อพิพาทรับประกันภัย

มาตามถนนสิรนิธรมุ่งหน้าไปถนนราชพฤกษ์ เม่ือขบัถงึท่ีเกดิเหตบุรเิวณ

สะพานข้ามทางยกระดบัถนนสิรนิธร ได้มีผู้ขบัรถคนัท่ีคูก่รณีรบัประกนั

ภยัตามหลังมาด้วยความเรว็สูง จนไม่สามารถบังคบัรถหรอืชะลอให้หยุด

ได้ เป็นเหตุให้มาชนท้ายรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทเสยีหาย หลังเกิดเหตุ

พนักงานสอบสวนได้สอบสวนเเล้วเห็นว่า เหตุเกิดจากความประมาท

ของนายวีระยุทธผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณี ต่อมาผู้เสนอข้อพิพาทน�ารถคันที่

รับประกันภัยไปจัดซ่อมโดยเสียค่าเเรงเเละค่าอะไหล่เป็นเงิน 9,145 

บาทเเละจ่ายค่าซ่อมเเล้ว จึงรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องเงินดังกล่าวจากคู่

กรณี ขอให้ชี้ขาดให้คู่กรณีช�าระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

 คู่กรณียืน่ค�าร้องขอให้เรียก บมจ.ก เข้ามาเป็นคู่กรณีร่วม โดย

อ้างว่าเกิดเหตุเรื่องนี้มีรถสามคันได้เเก่คันหมายเลขทะเบียน ฎผ-3966 

กรุงเทพมหานคร คันหมายเลขทะเบียน ฎส-8171 กรุงเทพมหานคร 

เเละคันหมายเลขทะเบียน ภจ-4809 กรุงเทพมหานคร ชนกันโดยคัน

หมายเลขทะเบียน ภจ-4809 กรงุเทพมหานคร บมจ.ก เป็นผู้รบัประกนั

ภัยไว้ โดยเกิดเหตุครั้งนี้ท�าให้ทรัพย์สินเสียหาย ดังนั้น บมจ.ก ในฐานะ

รับประกันภัยรถคันดังกล่าวต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมตามสัญญา 

เเละคู่กรณียื่นค�าคัดค้านว่าเหตุละเมิดครั้งนี้มิได้เกิดจากความประมาท

ของผู้ขบัรถฝ่ายคูก่รณี เเต่เกดิจากความประมาทของผู้ขับรถฝ่ายผูเ้สนอ

ข้อพิพาทรับประกันภัยเเละเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถคู่กรณี

ร่วม ส่วนค่าเสียหายทีเ่รียกร้องมาสูงเกินความเป็นจริงเเละผู้เสนอข้อ

พิพาทยังไม่ได้จ่ายค่าเสียหายจึงยังไม่ได้รับช่วงสิทธิ

 บมจ.ก ยืน่ค�าร้องคัดค้านการขอให้เรียกผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่กรณี

ร่วมโดยอ้างว่าการทีจ่ะให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่กรณีร่วมจะต้องปรากฏว่าคู่

กรณีเเละผู้ร้องมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความคดีคือเป็นลูกหนี้ร่วม 

เเละการท่ีคูก่รณีได้เรยีกให้คูก่รณีร่วมเข้ามาเป็นคูก่รณีร่วมในข้อพพิาท

นี้ตามวิเเพ่งมาตรา 57 (3) ด้วยการถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี คู่กรณี

ร่วมเห็นว่าเป็นการกระท�าไม่ถูกต้องและไม่สุจริตเเละเป็นการขัดต่อ

กฎหมาย  เนื่องจากคู่กรณีไม่มีเหตุที่เเสดงให้เห็นว่าคู่กรณีอาจฟ้องร้อง

เพื ่อการใช้สทิธิไล่เบีย้หรือเพื่อใช้ค่าทดเเทนหากอนุญาโตตุลาการ

พจิารณาให้คู่กรณีเเพ้คด ีการท่ีคู่กรณียืนยันให้เรยีกคู่กรณีร่วมเข้ามาใน

คดปีระสงค์จะให้อนุญาโตตลุาการด�าเนินกระบวนการพจิารณาวนิจิฉยั

ชี้ขาด ซึ่งคูก่รณีร่วมได้ย่ืนค�าคดัค้านในการเรยีกเข้ามาในข้อพพิาทนี้เเล้ว 

เเละคู่กรณีร่วมไม่เหตุที่จะต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ของรถฝ่าย

ผู้เสนอข้อพพิาท  การขอให้เรยีกคูก่รณีร่วมเข้ามาในข้อพพิาทนี้เกนิ 2 ปี

นับเเต่วันเกิดเหตุ ขาดอายุความ

 ในวันนัดพิจารณา อนุญาโตตุลาการเห็นว่า เมือ่ปรากฏตาม

ค�าร้องของคู่กรณีว่า การเกิดเหตุครั้งนี้มีรถ 3 คันเสียหายซึ่งไม่ชัดเเจ้ง

ว่าต้องรับผิดร่วมหรือไม่ โดยเฉพาะตามข้อบังคับสมาคมประกัน

วินาศภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทีม่ีการตกลงเเก้ไขไว้ การร้องขอให้

เรียกคู่พิพาทร่วมให้มีได้เฉพาะก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ เมื่อเรื่องนี้คู่

กรณีขอให้เรียกคู่พิพาทร่วมก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ ก็เป็นไปตามข้อ

บังคับทีจ่ะให้เรียกได้ตามทีต่กลงกัน เเต่ไม่ใช้เป็นเรื่องให้เรียกตาม
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ข้อพิพำทหมำยเลขแดงที่
เรื่อง

ประเด็นข้อพิพำทมีว่ำ

2081/2557
ประกันภัยรถยนต์
คู่กรณีร่วมย่อค�าชี้ขาด

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

นางสาว ว. ได้น�ารถเข้าไปจอดในลานจอดรถของอาคารเวิลด์เทรด
เซน็เตอร์และได้รบับตัรผ่านลานจอดรถจากพนักงานของจ�าเลยที่ 1 แต่
ไม่ได้เขียนหมายเลขทะเบยีนรถก�ากบัไว้ จงึมีผู้น�ารถยนต์พพิาทผ่านออก
จากลานจอดรถได้ โดยทีบ่ตัรผ่านลานจอดรถและหลักฐานการเป็น
เจ้าของรถยังอยู่กบันางสาว ว. แสดงให้เหน็ว่าเหตท่ีุรถยนต์ของนางสาว 
ว. สูญหายไปเกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนักงานของจ�าเลยที่ 
1 ที่ไม่เขียนหมายเลขทะเบียนรถก�ากับไว้ในบัตรผ่านลานจอดรถ และ
ไม่ตรวจสอบหลักฐานให้ละเอียดรอบคอบก่อนท่ีจะอนุญาตให้น�ารถออก
ไป เป็นการละเว้นไม่ปฏบัิตหิน้าท่ีตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ด้านหลงับตัรผ่าน
ลานจอดรถ ถือได้ว่าพนักงานของจ�าเลยที ่ 1 กระท�าโดยประมาท
ปราศจากความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นเหตุให้รถยนต์ของ
นางสาว ว. ท่ีน�ามาจอดไว้ในลานจอดรถของจ�าเลยที่ 3 สญูหาย ถอืได้วา่
พนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างของจ�าเลยที ่ 1 กระท�าละเมิดในทางการทีจ่้าง

ของจ�าเลยที่ 1 ดังนั้น จ�าเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดในค่าเสียหายแก่โจทก์ 
ส่วนที่จ�าเลยที่ 1 ฎีกาว่า เงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านหลังบัตรผ่านลานจอดรถ
ว่า การออกบัตรนี้ไม่ใช่เป็นการรับฝากรถ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ
การสูญหายหรอืเสียหายต่อรถใด ๆ  ท้ังส้ิน เหน็ว่า เงือ่นไขดงักล่าวจ�าเลย
ที่ 1 ก�าหนดขึ้นเพื่อให้จ�าเลยที่ 1 พ้นความรับผิดตามเงื่อนไขที่จ�าเลยที่ 
1 ก�าหนดขึ้นแต่ฝ่ายเดยีว ไม่มีผลเป็นการยกเว้นความรบัผิดในการกระท�า
ละเมิดของพนักงานที่เป็นลูกจ้างของจ�าเลยที่ 1 ดังนั้น จ�าเลยที่ 1 จึง
ต้องร่วมกับจ�าเลยที่ 2 และที่ 3 รับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในฐานะ
เป็นผู้รบัช่วงสิทธ ิท่ีศาลอุทธรณ์พพิากษามาน้ันชอบแล้ว ฎีกาของจ�าเลย
ที่ 1 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น”

พิพากษายืน
(อิศเรศ ชัยรัตน์ - ชวลิต ตุลยสิงห์ - สถิตย์ ทาวุฒิ)
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	 ไม่ว่าคุณก�าลังจะเริม่ต้นงานใหม่หรือมองหาวิธีพัฒนาตัวเองส�าหรับการงานในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น	 การเปลีย่นแปลงวิถีชีวิต

ง่ายๆ	เพียงไม่กี่ข้ออาจช่วยให้คุณประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างทันท่วงที	และในช่วงก่อนเข้าสู่ปีใหม่นี้เองคือโอกาสที่ดีที่

คุณจะได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่	รับรองว่าเส้นทางอาชีพในปี	2015	จะเป็นปีที่คุณประสบความส�าเร็จอย่างแน่นอน	คอนเฟิร์ม!

สรรหามาเล่า 

1. ตรงต่อเวลา

การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก เนื่องจากเป็นการสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการของคุณได้อย่างดีเลยล่ะ การมาสาย
เพียง 5 นาทีอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองได้ว่าคุณเป็นคนขาดทักษะในการจัดการและไม่มีระเบียบวินัย

2. หมั่นตรวจสอบความเคลื่อนไหวในแวดวงสายงานของคุณ

การตดิตามความเคล่ือนไหวใหม่ ๆ  ในวงการท่ีคณุท�างานอยูจ่ะท�าให้คณุแซงหน้าคูแ่ข่งได้ ใช้เวลาอ่านบทความอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เรือ่งที่ประยุกต์
ใช้กับงานได้ หรืออาจจะเข้าร่วมประชุมและลองวางแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความรู้ของคุณ

3. จัดระเบียบตัวเอง

ความสามารถในการจดัการคอืทักษะอันดบัแรก ๆ  ท่ีอยู่ในใจของผูจ้้างงานทุกคน การหม่ันตรวจสอบอีเมล การจดัโต๊ะท�างาน หรอืแม้แต่จดบนัทกึ
รายการที่ต้องท�า สิ่งเหล่านี้จะช่วยท�าให้การท�างานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

New Year’s Resolutions for a 
Successful Career in 201510 ตั้งเป้าหมายให้ประสบความส�าเร็จ

ในหน้าที่การงานปี 2015วิธี
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สรรหามาเล่า 

4. เริ่มสร้างเครือข่าย

การออกไปท�าความรู้จักกับบุคคลใหม่ ๆ คือสิ่งที่ส�าคัญของทุกอาชีพ แต่การสร้างเครือข่ายในวงการธุรกิจเป็นสิ่งที่ควรท�าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะ
เป็นการส่งอีเมล การจัดเลีย้งอาหารกลางวัน การรับโทรศัพท์ หรือแม้แต่การติดต่อคู่ค้ารายเก่า ๆ  ในวงการเดียวกันเพื่อนัดประชุมแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นกันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

5. เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

ไม่มีค�าว่าสายส�าหรับการพัฒนาทักษะของตัวเองเพื่อให้ดีพอทีจ่ะได้รับการเลือ่นต�าแหน่ง ควรเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ หรือปรับปรุงทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อให้หัวหน้าเห็นว่าคุณน่ะพร้อมแล้วส�าหรับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

6. อาสาสมัคร

เชื่อไหมว่าบรรดาหวัหน้าชอบท่ีจะได้เหน็ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในเรซเูม่ของผูส้มัคร เนื่องจากมันแสดงให้เหน็ว่าพวกเขาเหล่านั้นมีหลกั
จริยธรรมในการท�างานสูงและมีพลังขับเคลื่อนจากสิ่งอื่นที่มากกว่าผลตอบแทนทางการเงินเพียงอย่างเดียว พยายามเป็นอาสาสมัครให้เกี่ยวข้อง
กับอาชีพที่คุณเลือก หรือไม่ก็ขออาสารับผิดชอบงานบางอย่างที่ก�าลังท�าอยู่ในปัจจุบันก็ได้

7. ใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียล

สือ่โซเชียลอาจท�าให้คุณประสบความส�าเร็จในหน้าทีก่ารงานอย่างสูงลิว่หรือไม่ก็พังพินาศอย่างย่อยยับไปเลยก็ได้ คนส่วนใหญ่มีนิสัยชอบโพสต์
ข้อความที่ไม่เหมาะสมลงบนสื่อออนไลน์ และสุดท้ายข้อความดังกล่าวก็ตามมาท�าลายชีวิตการท�างานของคุณจนเละเทะ หมั่นระวังภาพลักษณ์
บนสื่อออนไลน์และเลือกใช้แต่สิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเอง

8. ปรับปรุงภาพลักษณ์ของตัวเอง

การเปลีย่นแปลงบุคลิกเพยีงเล็กน้อยอาจช่วยเพิ่มความม่ันใจและช่วยให้ลกูค้ารูส้กึดกีบัภาพลกัษณ์ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัคณุ เริ่มจากส�ารวจตูเ้สื้อผ้า
และก�าจัดเสื้อผ้าเก่า ๆ ที่ดูไม่ดีทิ้งไป จากนั้นก็มาท�างานด้วยภาพลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ

9. เลิกผัดวันประกันพรุ่ง

เราทุกคนล้วนต้องเคยท�าตัวขี้เกียจและผัดวันประกันพรุ่งในที่ท�างาน ทั้งการติดสื่อโซเชียลต่าง ๆ  หรือติดเกมส์ในโทรศัพท์มือถือ และการจับกลุ่ม
นินทากัน ท�าให้เราต้องเสียเวลาในแต่ละวันไปอย่างไม่น่าเชื่อ หากคุณต้องการมีสมาธิอยู่กับงานทีคุ่ณท�าก็ยังมีเว็บไซต์และหนังสืออีกมากมายที่
จะช่วยบอกเคล็ดลับอันมีค่าในการปรับปรุงพัฒนาสมาธิของคุณ

10. พัฒนาทักษะการเขียนและการพูด

ไม่ส�าคัญว่าคุณท�างานในวงการไหน เพราะก็คงมีบ้างทีคุ่ณต้องออกไปพรีเซนต์งานหรือเขียนสรุปรายงานสัน้ ๆ การพูดในทีส่าธารณะอาจเป็น
ประสบการณ์ที่น่าปวดหัวของใครหลาย ๆ คน แม้ว่าผู้ฟังจะเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานไม่กี่คนก็ตามเถอะ การจัดการปัญหาเหล่านี้ด้วยความมั่นใจ
จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้จัดการของคุณ

  การเปลีย่นแปลงตัวเองในการท�างานเพียงไม่กี่อย่าง ในไม่ช้าคุณก็จะได้รับผลตอบแทนจากการทีคุ่ณท�างานหนัก สถานทีท่�างาน
อาจเต็มไปด้วยการแข่งขันแต่สิง่ทีคุ่ณได้ลงมือท�าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณในอนาคต เม่ือผลลัพธ์จากการพัฒนาตัวเองเริ่มส่งผลออกมาให้เห็น
คุณจะรู้สึกพอใจและภูมิใจในงานของตัวเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ที่มาข้อมูล: www.issue247.com/around247
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 E-mail: admin@kpi.co.th

	 บริษัท	เคเอสเค	ประกนัภยั	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2022-1111
 โทรสาร: 0-2022-1122-3
 URL: www.kskinsurance.co.th

	 บริษัท	เจ้ำพระยำประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2648-6666
 โทรสาร: 0-2665-6734
 URL: www.cpyins.com
 E-mail: webmaster@cpyins.com

	 บริษัท	กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ	จ�ำกัด	
 โทรศัพท์: 0-2100-9191
 โทรสาร: 0-2643-0293-4
 URL: www.rvp.co.th

	 บริษัท	จรัญประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2276-1024
 โทรสาร: 0-2275-4919
 URL: www.charaninsurance.com
 E-mail: chrins@cathinet.com

	 บริษัท	ซิกน่ำ	ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2651-5995
 โทรสาร: 0-2650-9600, 0-2650-9720
 URL: www.cigna.com
 E-mail: executiveth@cigna.com

	 บริษัท	ทูนประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2769-9888
 โทรสาร: 0-2250-7930, 0-2250-7935, 0-2769-9801-2
 URL: www.tuneinsurance.co.th
 E-mail: info@tuneinsurance.com

	 บริษัท	เทเวศประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2280-0985-96, 0-2670-4444
 โทรสาร: 0-2280-0399, 0-2281-2445
 URL: www.deves.co.th
 E-mail: dvsins@deves.co.th

	 บริษัท	ไทยพัฒนำประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2253-4141, 0-2253-4343, 0-2253-4646
 โทรสาร: 0-2253-0550, 0-2253-0606
 URL: www.thaipat.co.th
 E-mail: contact@thaipat.co.th

	 บริษัท	โตเกียวมำรีนประกันภยั	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2686-8888
 โทรสาร: 0-2686-8601-2
 URL: www.tokiomarine.co.th
 E-mail: info@tokiomarine.co.th

	 บริษัท	ไทยประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2613-0100
 โทรสาร: 0-2652-2873
 URL: www.thaiins.com
 E-mail: tic@thaiins.com

	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2239-2200
 โทรสาร: 0-2248-7873
 URL: www.dhipaya.co.th
 E-mail: nongluxi@dhipaya.co.th

	 บริษัท	ไทยประกันสุขภำพ	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2202-9200
 โทรสาร: 0-2642-3130
 URL: www.thaihealth.co.th
 E-mail: info@thaihealth.co.th

	 บริษัท	ไทยไพบูลย์ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2246-9635-54
 โทรสาร: 0-2246-9660-1
 URL: www.thaipaiboon.com
 E-mail: communic@thaipaiboon.com, 
  generaladmin@thaipaiboon.com

รายนามบริษัทสมาชิก
รายชื่อบริษัทสมาชิก
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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	 บริษัท	ไทยศรีประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2878-7111, 0-2860-8001
 โทรสาร: 0-2439-4840
 URL: www.thaisri.com
 E-mail: info@thaisri.com

	 บริษัท	นวกิจประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2664-7777
 โทรสาร: 0-2636-7999
 URL: www.navakij.co.th
 E-mail: marketing@navakij.co.th

	 บริษัท	นิวแฮมพ์เชอร์	อินชัวรันส์	
 โทรศัพท์: 0-2649-1000
 โทรสาร: 0-2649-1500
 URL: www.aig.com

	 บริษัท	ไทยเศรษฐกิจประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2630-9055, 0-2630-9111 Hotline: 1352
 โทรสาร: 0-2237-4621, 0-2237-4624
 URL: www.tsi.co.th
 E-mail: webmaster@tsi.co.th

	 บริษัท	น�ำสินประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2911-4567, 0-2911-4488 
 โทรสาร: 0-2911-4477
 URL: www.namsengins.co.th
 E-mail: email@namsengins.co.th

	 บริษัท	ธนชำตประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2308-9300
 โทรสาร: 0-2308-9333
 URL: www.thanachartinsurance.com
 E-mail: webmaster@natinsure.com

	 บริษัท	นิวอินเดียแอสชัวรันซ์	จ�ำกัด
 โทรศัพท์: 0-2245-9988
 โทรสาร: 0-2248-7109
 URL: www.newindia.co.in
 E-mail: newindia@loxinfo.co.th,
  secretary@newindia-bkk.com

	 บริษัท	บำงกอกสหประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2238-4111, 0-2233-6920 
 โทรสาร: 0-2237-1856, 0-2236-7861
 URL: www.bui.co.th
 E-mail: bui@bui.co.th

	 บริษัท	บูพำ	ประกันสขุภำพ	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2234-7755
 โทรสาร: 0-2632-0661, 0-2632-0678
 URL: www.bupathailand.com

	 บริษัท	ประกันคุ้มภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2257-8000
 โทรสาร: 0-2253-3701, 0-2253-4222
 URL: www.safety.co.th
 E-mail: marketing@safety.co.th
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	 บริษัท	อินทรประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2247-9261, 0-2247-6570 
 โทรสาร: 0-2247-9260
 URL: www.indara.co.th
 E-mail: contact@indara.co.th

	 บริษัท	สมโพธิ์	เจแปน	นิปปอนโคอะ	
	 ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2119-3000
 โทรสาร: 0-2636-2340, 0-2636-2450
 URL: www.sjnk.co.th
 E-mail: info@sjnk.co.th

	 บริษัท	เอรำวัณประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2224-0056
 โทรสาร: 0-2221-1390
 URL: www.erawanins.com
 E-mail: eichotline@erawanins.com

	 บริษัท	แอลเอ็มจี	ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2661-6000
 โทรสาร: 0-2665-2728, 0-2639-9319
 URL: www.lmginsurance.co.th

	 บริษัท	เอเชียประกันภัย	1950	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2869-3399
 โทรสาร: 0-2250-5277
 URL: www.asiainsurance.co.th

	 บริษัท	เอซ	ไอเอ็นเอ	โอเวอร์ซีส์	อินชัวรันซ์	จ�ำกัด
 โทรศัพท์: 0-2611-4040
 โทรสาร: 0-2611-4310
 URL: www.aceinsurance.co.th
 E-mail: admin.th@acegroup.com

	 บริษัท	เอฟพีจี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2231-2640
 โทรสาร: 0-2231-2653-4
 URL: www.fpgins.com

	 บริษทั	เอไอจี	ประกนัภยั	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2649-1000
 โทรสาร: 0-2658-0640
 URL: www.aig.com

	 บริษัท	เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย	
	 (ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2788-8888
 โทรสาร: 0-2318-8550
 URL: www.msig-thai.com

	 บริษัท	แอกซ่ำประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2118-8000
 โทรสาร: 0-2285-6383
 URL: www.axa.co.th
 E-mail: axathai@axa.co.th

	 บริษัท	สหมงคลประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2687-7777
 โทรสาร: 0-2687-7700
 URL: www.upp.co.th
 E-mail: bkk_ram@upp.co.th, 
  uppinsbkk@hotmail.com

	 บริษัท	สำมัคคีประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2555-9100
 โทรสาร: 0-2955-0205
 URL: www.samaggi.co.th
 E-mail: communications@samaggi.co.th

	 บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2378-7000
 โทรสาร: 0-2377-3322
 URL: www.smk.co.th
 E-mail: hr@smk.co.th

	 บริษัท	สยำมซิตี้ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2202-9500
 โทรสาร: 0-2202-9555
 URL: www.siamcityins.com
 E-mail: siamcityinsurance@scil.co.th

	 บริษัท	สัญญำประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2728-9888
 โทรสาร: 0-2728-9889
 URL: www.promiseins.com
 E-mail: promise@promiseins.com

	 บริษัท	เอไอเอ	จ�ำกัด	(ประกันวินำศภัย)	
	 สำขำประเทศไทย	
 โทรศัพท์: 0-2352-5888
 โทรสาร: 0-2352-5889
 URL: www.aianonlife.co.th
 E-mail: thsc-nlc.os@aia.com

	 บริษัท	สหนิรภัยประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2236-0049, 0-2236-1290, 0-2236-1231
 โทรสาร: 0-2236-1300
 URL: www.union-insurance.com
 E-mail: info@union-insurance.com

	 บริษัท	สินทรัพย์ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2792-5555
 โทรสาร: 0-2541-5170
 URL: www.asset.co.th
 E-mail: praic@asset.co.th

	 บริษัท	อลิอันซ์	ซี.พี.ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2638-9000 
 โทรสาร: 0-2638-9050
 URL: www.allianzcp.com
 E-mail: contact@allianzcp.com

	 บริษัท	อำคเนย์ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2267-7777, 0-2631-1311
 โทรสาร: 0-2237-7409
 URL: www.seic.co.th
 E-mail: contact@seic.co.th

	 บริษัท	ไอโออิ	กรุงเทพ	ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2620-8000
 โทรสาร: 0-2677-3979
 URL: www.aioibkkins.co.th
 E-mail: pr@aioibkkins.co.th

หมำยเหตุ
 1. บริษัท ยูเนีย่นอินเตอร์ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  
  ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
 2. บริษัท โอสถสภาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อ 
  เป็น บริษัท ทนูประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ตัง้แต่วันที่  
  21 กรกฎาคม 2557
 3. บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)  
  ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557
 4. บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  
  เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
  ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557
 5. บริษัท ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  
  เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย)  
  จ�ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

	 บริษัท	ศรีอยธุยำ	เจนเนอรัล	ประกนัภยั	จ�ำกดั	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2657-2555
 โทรสาร: 0-2657-2500
 URL: www.sagi.co.th
 E-mail: info@sagi.co.th

	 บริษัท	ฟอลคอนประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2676-9888
 โทรสาร: 0-2676-9898
 URL: www.falconinsurance.co.th
 E-mail: fiadmin@falconinsurance.co.th

	 บริษัท	มิตรแท้ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2640-7777
 โทรสาร: 0-2640-7799
 URL: www.mittare.com
 E-mail: contactcenter@mittare.com

	 บริษัท	ประกันภัยไทยวิวัฒน์	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2695-0800
 โทรสาร: 0-2695-0808
 URL: www.thaivivat.co.th

	 บริษัท	แปซิฟิค	ครอส	ประกันสุขภำพ	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2401-9189
 โทรสาร: 0-2401-9187
 URL: www.pacificcrosshealth.com
 E-mail: contactus@th.pacificcrosshealth.com

	 บริษัท	ฟีนิกซ์ประกันภยั	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2290-0555
 โทรสาร: 0-2275-9749
 URL: www.pitthailand.com
 E-mail: info@phoenix-ins.co.th

	 บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2665-4000, 0-2290-3333
 โทรสาร: 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033
 URL: www.muangthaiinsurance.com
 E-mail: ccc@muangthaiinsurance.com

	 บริษัท	พุทธธรรมประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2585-9009
 โทรสาร: 0-2911-0991-4
 URL: www.phutthatham.com
 E-mail: pti@phutthatham.com

	 บริษัท	มติซุย	สมุโิตโม	อินชัวรันซ์	จ�ำกดั	สำขำประเทศไทย
 โทรศัพท์: 0-2679-6165
 โทรสาร: 0-2679-6209-14
 URL: www.ms-ins.co.th
 E-mail: wanna@ms-ins.co.th

	 บริษัท	วิริยะประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2641-3500-79
 โทรสาร: 0-2641-3580
 URL: www.viriyah.co.th
 E-mail: info@viriyah.co.th
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กิจกรรม Highlight

นายอานนท  วังวสุ
นายกสมาคมฯ 

นายอรัญ  ศรีวองไทย
นายทะเบียน 

และประธานคณะกรรมการ
กฎหมายและกฎระเบียบ

นายเรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประกันภัยยานยนต

นายนพดล  สันติภากรณ 
เลขาธิการ

นายพีระพัฒน  เมฆสิงหวี
ประธานคณะกรรมการ

พัฒนาธุรกิจ
และวิชาการประกันภัย

นายไพบูลย  จิรายุวัฒน
ประธานคณะกรรมการ

ประกันภัยยานยนต

นายชูชัย  วชิรบรรจง
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

พัฒนาธุรกิจ
และวิชาการประกันภัย

นายอานนท  โอภาสพิมลธรรม
อุปนายกสมาคมฯ

นางสาวเดือนเดน  ชื่นจิตตศิริ
ประธานคณะกรรมการ

ประกันภัยทรัพยสิน

นายจีรพันธ  อัศวะธนกุล
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นายปติพงศ  พิศาลบุตร
รองเลขาธิการ 

นายทิวากร  กาญจนกิจ
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประกันภัยทรัพยสิน

นายปญญ  รอดลอยทุกข 
ประธานคณะกรรมการ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

นายชาติชาย  พานิชชีวะ
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

การบัญชี - การเงิน 
และการลงทุน

นายสมพร  สืบถวิลกุล
อุปนายกสมาคมฯ

นายอรรณพ  พรธิติ
ประธานคณะกรรมการ

ประกันภัยทางทะเล
และโลจิสติกส

นายวาสิต  ลํ่าซํา
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ

นายหลักชัย  สุทธิชูจิต
เหรญัญกิ 

และประธานคณะกรรมการ
การบญัช ี- การเงนิ 

และการลงทนุ

นายวิชัย  สันติมหกุลเลิศ
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประกันภัยทางทะเล
และโลจิสติกส

นายชาติชาย  ชินเวชกิจวานิชย
ประธานคณะกรรมการ

ประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ

ดร. สมนึก  สงวนสิน
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กฎหมายและกฎระเบียบ

คณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจําป 2558-2560






