
วารสาร
ปที่ 31 ฉบับที่ 130 เดือนมกราคม-มีนาคม 2559 ISSN 0859-9548

1

3

0

15.08%

สัมภาษณพ�เศษสัมภาษณพ�เศษ
ดร. สุทธิพล ทวีชัยการดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการ คปภ.เลขาธิการ คปภ.

การคิดเบี้ยประกันภัยรถยนตตาม

การใชจร�งดวย Telematics

คุยขามจอกับรายการกาวทัน

ประกันภัย
โครงการอัจฉร�ยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 7

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 

กับโครงการประชาสัมพันธธุรกิจ

ประกันว�นาศภัยผานสื่อออนไลน แคมเปญ 

#ซิงจวยจวย ซวยจร�งจร�ง มีประกันหร�อยัง?



3

4
4

7
7

14
14

18

25
25

30
30

31

32

34

37

39
39

วารสารประกันภัย สารบัญ
ฉบ

ับท
ี่ 1

30
 เด

ือน
มก

รา
คม

-ม
ีนา

คม
 2

55
9

บก.แถลง

เรื่องเด่น
สัมภาษณ์พิเศษ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

วิชาการ IPRB
การคิดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามการใช้จริงด้วย Telematics

รอบรู้ประกันภัย
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 กับโครงการประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัย

ผ่านสื่อออนไลน์ แคมเปญ #ซิงจวยจวย ซวยจริงจริง มีประกันหรือยัง?

ระเบียงภาพ

รอบรู้ประกันภัย
Wearable Device กับธุรกิจประกันภัย

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
คุยข้ามจอกับรายการก้าวทันประกันภัย

รอบรั้วประกันภัย

ประกาศ

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

รายนามบริษัทสมาชิก

กิจกรรม Highlight
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 7
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บก.แถลง

สวัสดีครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 วารสารประกันภัยฉบับน้ีเป็นฉบับขึ้นปีท่ี 31 และเป็นฉบับแรกของ 

ปี 2559 ซึ่งเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอาร์ตแต่ละคอลัมน์ภายในเล่มใหม่ 

ให้สดใสไฉไลขึ้นรับปีใหม่ และนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในฉบับน้ีเราได้มีโอกาส

สัมภาษณ์ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คนล่าสุด ถึงนโยบายและแนวทางใน 

การก�ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยไทยของส�านักงาน คปภ. ตลอดจนแนวโน้ม

การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยนับต่อไปจากนี้

 วารสารประกันภัยฉบับนี้ยังมีเรื่องน่าสนใจของการจัดท�าโครงการ

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเน้นท่ีสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย  

ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง 

ความส�าคัญและประโยชน์ของการประกันวินาศภัยในการเป็นเครื่องมือบริหาร

ความเสี่ยง รวมทั้งบรรเทาความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับประชาชน 

นอกจากนี ้ยงัมบีทความวชิาการทีน่่าสนใจเกีย่วกบั “Wearable Device กบัธรุกจิ

ประกันภัย” โดยฝ่ายวิจัยและสถิติ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ และบทความเรื่อง 

“การคิดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามการใช้จริงด้วย Telematics” โดยส�านักงาน

อัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) พร้อมทั้งข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีก

มากมายเช่นเคย ขอเชิญทุกท่านติดตามกันได้เลยครับ

กี่เดช อนันต์ศิริประภา

บรรณาธิการ

รายชื่อผู้จัดท�าวารสารประกันภัย ปี 2559

เจ้าของ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

บรรณาธิการ
นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายสาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล

กองบรรณาธิการ
นางสาวกัลยา จุกหอม

นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง

นางสาวศุภิสรา พีขุนทด

นางศิริพร สุโรจนกุล

นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย

นางสาวนวลปรางค์ เขตสินชัย

นางสาวทัดดาว สุระแสง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0 2256 6032-8

โทรสาร: 0 2256 6039-40

www.tgia.org

E-mail: general@tgia.org

รูปเล่ม
บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จ�ากัด

29/45-46 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0 2215 9988 

โทรสาร: 0 2215 5599

 วารสารประกันภัย จัดพิมพ์เผยแพร่ราย 3 เดือน 

เสนอบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันวินาศภัย บทความและความคิดเห็นท่ีลง

ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น

ส่วนบคุคล ซึง่ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป
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สัมภาษณ์พิเศษ

เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.)

นโยบายและแนวทางในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยของส�านักงาน คปภ. ในยุคของท่านจะเป็นอย่างไร:

 ในฐานะของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลและส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัยไทย 

“ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย”  

หรือ “ส�ำนักงำน คปภ.” เป็นหน่วยงานที่บทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้างเสริม 

ความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนระบบประกันภัยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนรวม 

ทั้งได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน บทบาทและแนวทางในการก�ากับ 

ดูแลธุรกิจประกันวินาศภัยของส�านักงาน คปภ. ในยุคของ “ดร. สุทธิพล ทวีชัยกำร” เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คนล่าสุด จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น วารสารประกันภัยฉบับนี้มีค�าตอบ !!!

 การประกันภัยเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารความเส่ียง 

ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งสังคมทุกสังคมต่างอาศัยคุณประโยชน์ 

ของการประกันภัยในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ด้านการประกันภัยรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

ของผมคือ “ระบบประกันภัยมีคุณภาพ เสถียรภาพ และธรรมาภิบาล 

รวมทั้งมีขีดความสามารถในแข่งขันในเวทีโลก สามารถเข้าถึง  

และเป็นที่ยอมรับจากประชาชนทุกระดับ” และส�าหรับนโยบายการ

ก�ากบัและส่งเสรมิธรุกจิประกนัภยัของผมคอื “บรูณาการการก�ากบัดแูล

กิจการประกันภัยอย่างมืออาชีพ ให้เต็มศักยภาพ เพื่อให ้เกิด

ประสิทธิภาพ เที่ยงธรรม สู ่มาตรฐานสากล เกิดประโยชน์สูงสุด 

ต่อประเทศชาติและประชาชน” ทั้งนี้ ผมมีแนวทางที่จะน�าวิสัยทัศน์ 

และนโยบายการก�ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยไปสู่การปฏิบัติ 

อย่างเป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ โดยการขับเคลื่อนผ่านภารกิจ  

“8 สร้ำง” คือ

 1. สร้ำงสมดุลก�ำกับ-ดูแล-ส่งเสริม โดยมุ่งเน้นการก�ากับ 

เท่าที่จ�าเป็นและควบคู่กับการส่งเสริมธุรกิจประกันภัย

จัดท�าบทสัมภาษณ์โดย

ส�านักงาน คปภ.และกองบรรณาธิการวารสารประกันภัย

เรื่องเด่น

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ

 2. สร้ำงเสถียรภำพควำมมั่นคง โดยเร่งพัฒนากรอบ 

การก�ากบัเงนิกองทนุตามระดบัความเส่ียงระยะที ่2 และให้ความส�าคญั

กับการก�ากับดูแลพฤติกรรมทางตลาดมากขึ้น

 3. สร้ำงบทบำทของประกันภัยในระบบเศรษฐกิจและ 

สังคมของประเทศเพิ่มขึ้น โดยจะสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ประกันภัยใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลาย ค�านึงถึงประชาชนทุกกลุ่ม  

ให้ความส�าคญักบัการประกนัภยัเพือ่รองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุการประกนัภยั

พืชผลทางการเกษตร กลุ ่มเอสเอ็มอี และประกันภัยรายย่อย  

(ไมโครอินชัวรันส์)

 4. สร้ำงควำมรูป้ระชำชนและเพิม่ควำมเชือ่ม่ัน โดยไม่เพยีง

แต่พัฒนาให้บริษัทประกันภัยเติบโตเท่านั้น แต่ยังต้องส่งเสริม 

ให้ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถรักษาสิทธิของตนเอง 

และปกป้องตนเองจากมิจฉาชีพที่มากับการประกันภัย ซึ่งจ�าเป็น 

ต้องเร่งพัฒนาช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ ให้เข้าถึงได้ง่าย พร้อมกับ 

การพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การระงับข้อพิพาททางเลือก

ด้วยวธิไีกล่เกลีย่และอนญุาโตตลุาการให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมถงึ
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แนมโน้มการเติบโตของธุรกิจประกัน

วินาศภัยไทยในปี 2559 เป็นอย่างไร:

เรื่องเด่น

การตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยเพื่อรองรับข้อพิพาท

ที่อาจจะมีมากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจประกันภัย

 5. สร้ำงศักยภำพในเวทีสำกลและอำเซียน เพื่อรองรับ 

การขยายตลาดการประกันภัยของไทยให้พร้อมแข่งขันใน AEC ซึ่ง 

จะต้องมกีารสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานก�ากบัธรุกจิประกนัภยัของ

ประเทศต่าง ๆ  ในอาเซยีน โดยเฉพาะในกลุม่ CLMV ในการแลกเปลีย่น

ข้อมลูด้านการประกนัภยัและพฒันาบคุลากรร่วมกัน นอกจากนี ้จะต้อง

มีการปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 

ของประเทศอืน่ ๆ  เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิมอีปุสรรคน้อยทีส่ดุ เนือ่งจาก

กฎระเบียบในแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกัน หากไม่บูรณาการ 

ให้ใกล้เคียงหรือไม่ท�าให้มีกติกากลางก็จะเป็นอุปสรรค ดังน้ัน จึงต้อง

เร่งสร้างกลไกและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง 

ด้านการประกันภัยใน CLMV อย่างมีศักยภาพและผลักดันให้เป็น 

“อาเซียน ซิงเกิลอินชัวรันส์มาร์เก็ต”

 6. สร้ำงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรประกันภัย ให้เป็น

มาตรฐานสากลรองรับทิศทางในอนาคต โดยผลักดันการปรับปรุง

กฎหมายดา้นการประกนัภยัทัง้ 3 ฉบบั เพือ่ให้กฎหมายมปีระสทิธภิาพ 

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย สร้างความเท่าเทียม 

กบัผูป้ระกอบการทกุกลุม่พร้อมกบัผลกัดนักฎหมายประกนัภยัทางทะเล 

รวมถึงจัดท�าฐานข้อมูลด้านการประกันภัยที่สมบูรณ์เพื่อให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านการประกันภัยและใช้ประโยชน์ได้อย่าง 

เหมาะสม ในส่วนของภาคธุรกิจประกันภัยต้องมีการลงทุนใน 

ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยส�าหรับลูกค้าเพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ และมีต้นทุนที่ต�่าลง พร้อมทั้งม ี

การบริหารความเสี่ยงที่ดีอีกด้วย

 7. สร้ำงศักยภำพและพัฒนำบุคคลำกรประกันภัย รวมถึง

คนกลางประกันภัย ให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ 

โปร่งใส สามารถรองรับการพัฒนาและเติบโตของธุรกิจประกันภัย 

ในอนาคต และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 8. สร้ำงเสรมิศกัยภำพสูย่คุดจิทิลั โดย คปภ. จะเร่งปรบัปรงุ

และพัฒนากฎหมายเพื่อลดข้อจ�ากัดต่าง ๆ ให้ภาคธุรกิจประกันภัย

สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเข้าถึง

ลกูคา้ ในขณะเดยีวกนับทบาทในด้านก�ากับดูแลประกนัภยัมรีะบบงาน

ที่ดีสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและให้บริการท้ัง 

ก่อนและหลังการขายด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูล

อย่างเหมาะสม

 ส�าหรับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยใน

ปี 2559 นั้น มีแนวโน้มแข่งขันค่อนข้างรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจโลก

รวมถงึเศรษฐกจิไทยทีช่ะลอตวั การส่งออกลดลง ก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค

ยงัน้อย และโครงการลงทนุของภาครฐัยงัต้องรอความชดัเจน ตลอดจน

การขึ้นภาษีรถยนต์ตามอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลให้

ภาพรวมราคารถยนต์ปรบัตวัสงูขึน้ ซึง่จะก่อให้เกดิปัจจยัทางลบต่อยอด

การขายรถยนต์ในประเทศ ท�าให้เบี้ยประกันวินาศภัยเติบโตในอัตรา

ชะลอตัวลง ทั้งนี้ เนื่องจากรถยนต์มีสัดส่วนถึงเกือบ 2 ใน 3 ของเบี้ย

ประกันวินาศภัย โดยสายพัฒนาและวิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ 

ส�านักงาน คปภ. ได้ประมาณการณ์เบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมปี 2559 

ไว้ที่ 215,155 ล้านบาท เติบโตจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 2
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เรื่องเด่น

ส�านักงาน คปภ. มีแนวทางอย่างไรในการเพิ่มอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย:

 ในปี 2559 ส�านักงาน คปภ. ได้วางมาตรการในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยไว้หลายประการ ซึ่งล้วนเป็นไปตามแผนพัฒนาการ

ประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563) โดยมีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนระบบประกันภัยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือ

ไว้วางใจจากประชาชน โดยคาดหวังให้ระบบประกันภัยมีความมั่นคง และด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดเสรี  

ซึ่งมาตรการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยที่ส�าคัญประกอบด้วย

 กำรส่งเสรมิพฒันำผลติภณัฑ์ประกนัภยัให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรและควำมเสีย่ง เพือ่ให้ผลิตภณัฑ์ประกนัภยัมคีวามหลากหลาย 

สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงและความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำรส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันสุขภำพ  

โดยท�าการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพื่อก�าหนดแนวทางและด�าเนินการพัฒนาระบบประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

ส�าหรับประเทศไทย ซึ่งระบบประกันสุขภาพเป็นส่วนส�าคัญในการจัดการปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนรวมถึงภาครัฐ ประกอบ 

กบัววิฒันาการทางการแพทย์ สภาพแวดล้อมและโครงสร้างประชากรทีเ่ปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารศกึษา

เพื่อพัฒนาระบบการประกันภัยสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือเครื่องมือรองรับต่าง ๆ เพื่อให้ระบบการประกันภัย

สุขภาพมีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับประชาชน สามารถช่วยลดปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย อีกทั้งยัง

สามารถรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต และ กำรส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�ำหรับรำยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

เพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึงการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการสร้างหลักประกันความมั่นคง 

ในชีวิตและทรัพย์สินด้วยตนเอง และยังเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐด้านสวัสดิสงเคราะห์ โดยการผลักดันให้บริษัทประกันภัยพัฒนาและ

เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�าหรับรายย่อย ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองการด�าเนินชีวิตของประชาชน 

ผู ้มีรายได้น้อยให้มีปริมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงแบบกรมธรรม์และอัตราเบ้ียประกันภัยส�าหรับรายย่อย อาทิ  

พัฒนากรมธรรม์อัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งให้ความคุ้มครองภัยธรรมซาติ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี (ด�าเนินการต่อเนื่อง) 

กรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับรายย่อยแบบอื่น ๆ เช่น ประกันภัยส�าหรับพืชผล พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์

 กำรพัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงกำรประกันภัยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการประกันภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ 

มีการก�าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ 

ด้านการประกนัภยัผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ โดยมเีกณฑ์การก�ากบัและควบคมุทีเ่หมาะสม โดยจะมกีารก�าหนดแนวปฏบิตัแิละกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องส�าหรับการก�ากับและการตรวจสอบการท�าธุรกรรมประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสมาคมประกันวินาศภัยไทย

 กำรเสริมสร้ำงกำรแข่งขันผ่ำนกำรผ่อนคลำยกำรก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยผ่อนคลายกรอบการก�ากับราคาและผลิตภัณฑ ์

ประกันภัยให้มีความยืดหยุ่นและอิงกลไกตลาดมากขึ้น (Detariffication) เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ประกันภัย และธุรกิจประกันภัยมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ตามความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญของตนเอง

 “ผมมั่นใจว่ำนับจำกนี้ไปธุรกิจประกันภัยจะเข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะเดียวกันก็ 

เป็นหลักประกันควำมมั่งคงให้กับประชำชน ดังนั้น จึงเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำธุรกิจประกันภัยให้ก้ำวสู่ควำมแข็งแกร่ง  

มีคุณภำพ เสถียรภำพ และมีธรรมำภิบำล ซึ่งสิ่งเหล่ำน้ีจะเกิดขึ้นได้จ�ำเป็นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกภำคเอกชนเป็นส�ำคัญเพื่อ 

ให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่พึ่งของประชำชนอย่ำงยั่งยืนต่อไป” ดร. สุทธิพล กล่าวในที่สุด
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 การประกันภัยรถยนต์ด้วยการคิดเบี้ยประกันภัยตามการใช้จริง หรือ Usage-Based Insurance (UBI) นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ 

ของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Telematics เป็นการน�าข้อมูลจากตัวจับสัญญาณไร้สายที่ท�าหน้าที่ 

คอยตรวจสอบและควบคุมภายในระบบขับเคลื่อนและโครงสร้างกลไกของรถยนต์ ผนวกเข้ากับการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  

เทคโนโลยีการระบุต�าแหน่ง (Location Technology) และเทคโนโลยีการสื่อสารแบบโมบายล์ (Mobile Communication Technology)   

เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับข่ีของผู้เอาประกันภัย แล้วส่งข้อมูลเหล่าน้ีกลับมายังบริษัทประกันภัยแบบ real time เพื่อน�าข้อมูลเหล่านี้ไป

วิเคราะห์หาค่าอัตราเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามพฤติกรรมการขับขี่ของผู้เอาประกันภัยหรือตามความเส่ียงภัย ช่วยลดความสูญเสีย และ 

ท�าให้สามารถประเมินค่าสินไหมทดแทนได้ตามจริงมากยิ่งขึ้น

 การท�างานของ Telematics คือการดูแลและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ Telematics เป็นเครื่องมือวัดตามข้อมูลท่ีฝั ่ง 

รับประกันภัยสนใจ ได้แก่ ระยะทางไมล์ จ�านวนครั้งในการขับขี่ สถานที่ที่ผู ้ขับขี่จะไป (ข้อมูลจาก GPS)  

ความเรว็ ความรนุแรงในการหยดุรถ การเลีย้วตรงมมุ และการท�างานของถงุลมนริภยั โดยผูเ้อาประกนัภยั

ต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้ ด้วยข้อมูลเหล่านี้บริษัทประกันภัยสามารถประเมินและ 

คิดค่าเบี้ยประกันภัยตามจริงของแต่ละผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้ขับขี่คนหนึ่งขับรถโดยใช ้

ระยะทางไกลและความเร็วสูง บริษัทประกันภัยจะคิดอัตราเบ้ียประกันภัยสูงกว่า  

ผู้ขับรถโดยใช้ระยะทางสั้นและความเร็วต�า่ เป็นต้น

วิชาการ IPRB

การคิดเบี้ย

ตามการใช้จริงด้วย
ประกันภัยรถยนต์

Telematics
โดย ชุลีกร แต่โสภาพงษ์ 

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ที่มาภาพ: www.actuarialpost.co.uk
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ที่มาภาพ: www.confused.com

 ประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นใช้ UBI มาแล้วประมาณสิบปี 

เช่น บริษัท Progressive Insurance และบริษัท General Motors 

Assurance (GMAC) เริ่มต้นด้วยการให้ส่วนลดตามระยะทางไมล์  

ซึ่งเก็บข้อมูลระยะทางไมล์จากการผสมผสานเทคโนโลยี GPS และ

ระบบเซลลูลาร์ (cellular systems) นอกจากนี้ UBI ยังให้ประโยชน์

ในด้านอื่น ๆ เช่น การค้นหาพาหนะที่ถูกขโมยให้กลับคืนมา และไม่ใช่

เพียงใช้ข้อมูลระยะทางไมล์ แต่ยังใช้ข้อมูลลักษณะการขับขี่รถว่าเป็น

อย่างไรและเมื่อไรจึงมีการขับรถ เป็นผลให้มีแนวคิดของการใช้ UBI  

ทีห่ลากหลายแบบ เช่น จ่ายเบีย้ตามการขบัรถ (Pay-as-You-Drive : PAYD) 

จ่ายเบีย้ตามวธิกีารขบัรถ (Pay-How-You-Drive : PHYD) จ่ายเบีย้ตาม

ระยะทางหรือลักษณะทางที่ขับรถ (Pay-as-You-Go : PAYG) เป็นต้น

 การคิดค่าเบี้ยประกันภัยของ UBI แตกต่างจากการคิดค่าเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไป ปกติการคิดค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับผลการศึกษา

ของข้อมูลที่ผ่านมาและสร้างปัจจัยตามข้อมูลที่เก็บได้ เช่น ประวัติการขับขี่ (เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือไม่ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล (อายุ เพศ และสถานภาพ) ประเภทพาหนะ สถานที่อยู่อาศัย การใช้พาหนะ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีผ่านมา  

ขอบเขตความรับผิด และการรับผิดส่วนแรก เป็นต้น ซึ่งส่วนลดของการคิดเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไปมักถูกจ�ากัดด้วยการคิดตามประเภทพาหนะ 

ประเภทประกนัภยั การท�าประกนัภยับรษิทัเดมิ มเีครือ่งมอืป้องกนัภายในรถ เช่น ถงุลมนริภยั การขบัรถเป็นช่วงเวลา และการขบัรถเฉพาะไป-กลบั

ระหว่างบ้านและที่ท�างาน เป็นต้น

 ผูเ้อาประกนัภยัส่วนใหญ่คดิว่าเบีย้ประกนัภยัโดยทัว่ไปเป็นค่าตายตวัทีป่ระเมนิทกุปีและจ่ายตามทีค่ดิประจ�าทกุปี ทกุครึง่ปี ทกุไตรมาส 

อย่างไรกต็าม มกีารศกึษาทีแ่สดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ของการเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน ค่าความเสยีหาย (loss cost) และระยะทางไมล์ โดย

เฉพาะปัจจัยการคิดอัตราเบี้ยประกันภัย (เช่น ประเภทความคุ้มครองและพื้นที่ที่เกิดเหตุ) ดังนั้น หลายโปรแกรมของ UBI จะคิดค่าเบี้ยประกัน

ภัยจากระยะทางไมล์ โดยผสมตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยคิดเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไปจากที่กล่าวไปในเบื้องต้นเข้าไว้ด้วย UBI น้ัน 

มีประโยชน์ที่สามารถใช้ข้อมูลจากพฤติกรรมการขับข่ีในปัจจุบัน มากกว่าจะใช้ข้อมูลทางสถิติและข้อมูลการขับขี่ที่มาจากเหตุการณ์และ 

แนวโน้มในอดีต ท�าให้การค�านวณค่าเบี้ยประกันภัยมีราคาตามเฉพาะบุคคลและมีความแม่นย�ามากขึ้น

 โปรแกรม UBI ให้ประโยชน์มากมายแก่บรษิทัประกนัภยั ผูบ้รโิภค (ผูเ้อาประกนัภยั) และสงัคม โดยการคดิค่าเบีย้ประกนัภยัท่ีใกล้เคียง

กับความเป็นจริงในการขับขี่หรือตามสมรรถนะรถยนต์ของแต่ละคน และท�าให้บริษัทประกันภัยประเมินราคาเบี้ยประกันภัยได้แม่นย�ามากขึ้น  

ซึ่งเป็นผลดีต่อผู ้เอาประกันภัยที่มีประวัติการขับรถดีมีความเสี่ยงต�่า และยังท�าให้ผู ้เอาประกันภัยสามารถควบคุมราคาเบี้ยประกันภัย  

ด้วยการลดระยะทางไมล์ของการขับขี่และยังปรับนิสัยการขับขี่ให้เพิ่มความปลอดภัย น�าไปสู่การลดอุบัติเหตุ ปัญหารถติด และการปล่อย 

ควันเสียของรถยนต์ ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 การใช้ UBI นั้นช่วยบริษัทประกันภัยประเมินความเส่ียงและปรับราคาเบ้ียประกันภัยได้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะสามารถเก็บข้อมูล

พฤติกรรมการขับขี่เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้น ท�าให้ฝ่ายรับประกันภัยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ขับขี่ตามความเส่ียง ฝ่ายรับประกันภัย

สามารถเสนออัตราเบี้ยประกันภัย ค่ารับผิดส่วนแรก และความคุ้มครองเพิ่มเติมได้เหมาะสมตามกลุ่มความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังสามารถประเมิน

การคิดค่าเบี้ยประกันภัย

ประโยชน์จากการใช้ UBI
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ความเสียหายจากอุบัติเหตุได้แม่นย�าขึ้น และลดการฉ้อฉลในการประกันภัย เนื่องจาก

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ระหว่างที่มีอุบัติเหตุ เช่น การหยุดรถอย่างแรง 

และกะทันหัน ความเร็วรถ และเวลา เป็นต้น การใช้ UBI ด้วย Telematics  

ท�าให้บรษิทัประกนัภยัสามารถเพิม่แรงจงูใจแก่ผูข้บัขีใ่ห้ปรบัปรงุพฤตกิรรมการ

ขับขี่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อให้ได้ราคาเบี้ยประกันภัยต�่าลงหรือได้รับ

ส่วนลดจากการขับขี่ที่มีความเส่ียงต�่า และยังได้รับความสนใจจากผู้ขับขี่รายใหม่ 

ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ดี และไม่อยากจ่ายเบ้ียประกันภัยแพง ให้มาเป็นลูกค้า ซึ่งเป็น 

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากน้ี การใช้ Telematics ยังช่วย

ปรับปรุงกระบวนการด้านสินไหมทดแทน ข้อมูลการขับขี่จากอุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถยนต์จะ

ไปแสดงทีแ่อพพลเิคชัน่ของฝ่ังบรษิทัประกนัภยัเมือ่มกีารเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน ท�าให้

เพิม่ความรวดเรว็และประสิทธภิาพในการตรวจสอบสินไหมทดแทนมากยิง่ขึน้ โดยรบัข้อมลู

แบบ real time สามารถตรวจสอบเบื้องต้น เช่น การหยุดรถกะทันหัน ความเร็วและเวลา 

เป็นต้น หรือในระหว่างที่มีอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะประเมินความเสียหายได้แม่นย�ามากขึ้นและช่วยลดการฉ้อฉล

และข้อขัดแย้งระหว่างคู่กรณี และยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยการช่วยลดอุบัติเหตุและการขโมยรถยนต์ จากข้อมูลเวลาแบบ real time ณ ตอน

รถถูกขโมย เพราะว่ามีการเก็บข้อมูลการติดตามการเคลื่อนย้ายของรถยนต์ ช่วยลดขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัยเนื่องจากการปกปิดข้อมูล

หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย ช่วยปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เอาประกันภัยที่มีความเส่ียง และปรับปรุงการจดจ�าแบรนด์ต่อ 

ผู้บริโภค สามารถรักษาผู้เอาประกันภัยรายเดิมไว้ได้ จากการศึกษาของสถาบัน Brookings Institute การลดระยะทางไมล์ในการขับขี่ 

มีความสัมพันธ์กับการลดลงของอุบัติเหตุบนท้องถนนและต้นทุนค่าสินไหมทดแทน ค่าเบี้ยประกันภัยที่แปรผันตามระยะทางไมล์ก็มีผลให้ผู้ขับขี่

จ�ากัดการใช้พาหนะ ซึ่งสัมพันธ์กับการลดลงของต้นทุนความเสียหาย

 ส�าหรับผู ้ขับข่ีหรือผู ้เอาประกันภัย สามารถลดต้นทุนการประกันภัยรถยนต์ด้วยเบี้ยประกันภัยที่ลดลง ซึ่งส่วนลดมาจาก 

บริษัทประกันภัย และช่วยปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่หรือการลดระยะการขับขี่ ในปี ค.ศ. 2014 ผลการศึกษาประจ�าปีของ LexisNexis  

เรื่อง Telematics ในประกันภัย พบว่า 78% มีผู้ตอบสนองต่อส่วนลดที่ได้จากบริษัทประกันภัยถ้ามีการติดตั้ง Telematics นอกจากนี้ ยังช่วย

กระตุ้นให้ผู้บริโภคเพิ่มความปลอดภัยด้วยการเพิ่มนิสัยการขับขี่อย่างปลอดภัย ตามการศึกษาของ LexisNexis พบว่า Telematics น�าไปใช้ใน 

การติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่น เป็นส่วนเสริมที่ได้รับความนิยมสูงถึง 56% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ท�าให้สามารถติดตามลูก ๆ  

ของพวกเขาได้ พ่อแม่จะได้รบัประโยชน์จากการแจ้งข้อมลูพฤตกิรรมการขบัขีข่องลกู ๆ  ส่วนผูข้บัขีท่ีเ่ป็นวยัรุน่กเ็หมอืนมผีูใ้ห้ความรูเ้รือ่งพฤตกิรรม

การขับขี่ที่เป็นความเสี่ยง Telematics ยังช่วยเสนอเส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด ประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าดูแลรักษารถยนต์อีกด้วย

 ประโยชน์ทีไ่ด้จาก Telematics ส�าหรบัผูบ้รโิภคมผีลต่อสงัคม นัน่คอืเพือ่ให้เบีย้ประกนัภยัลดต�า่ลง ผูข้บัขีจ่งึลดระยะทางในการขบัขีล่ง 

ท�าให้ลดจ�านวนรถบนท้องถนน ลดการจราจรติดขัด ลดต้นทุนโครงสร้างระบบจราจร ลดต้นทุนการบริโภคเชื้อเพลิงและการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพาหนะต่าง ๆ นอกจากนี้ การใช้ Telematics ของบริษัทประกันภัยยังช่วยผู้ขับขี่ให้ขับรถอย่างปลอดภัย เป็นผลให้

จ�านวนอบุตัเิหตลุดลง สร้างความปลอดภยับนท้องถนนแก่ประชาชนทกุคน จากงานวจิยัของสถาบนั Brookings พบว่าระยะไมล์ของพาหนะขบัขี่

ลดลงไป 8% จากระยะไมล์การเดินทางท่องเท่ียวตามปกติ ผู ้ขับขี่ได้หลีกเล่ียงการเดินทางจากการขับขี่รถยนต์ด้วยตนเองไปเป็น 

การคมนาคมทางอื่นแทน ผลวิจัยดังกล่าวยังเชื่อมโยงไปถึงการลดลงของจ�านวนอุบัติเหตุและการจราจรติดขัดบนท้องถนน แน่นอนว่าช่วยลด 

การบริโภคเชื้อเพลิง และท่ียิ่งดีไปกว่าน้ันคือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง จากระยะไมล์ที่ลดลงไป 8% คิดเป็นการลดลงของ 

การปล่อยคาร์บอนประมาณ 126 ตัน หรือประมาณ 2% ของการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2006 หรือ 

คิดเป็น 4% ของการบริโภคเชื้อเพลิงที่ลดลงไป
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 การติดตามระยะทางไมล์และข้อมลู

พฤติกรรมการขับขี่ด้วยโปรแกรม UBI มีส่วน

เพิ่มความกังวลแก่ผู้บริโภคในเรื่องการรุกล�้า 

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว จึงเกิดค�าถามข้ึนว่า 

บริษัทประกันภัยมีความสามารถมากน้อย 

แค่ไหนในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของ

ข้อมลูทีไ่ด้รบัไป อย่างไรกต็าม ผูบ้รโิภคเริม่รูส้กึ

กงัวลน้อยลงว่าบรษัิทประกนัภยัจะน�าข้อมลูไป

ใช้ในทางทีผ่ดิ เนือ่งจากบรษิทัประกนัภยัท�าให้

ผู้บริโภคมั่นใจว่ามีการจ�ากัดการรับข้อมูลและ

มกีารเกบ็ข้อมลูทีป่ลอดภยั ไม่มกีารแชร์ข้อมลู

ระหว่างบรษัิทประกนัภยั หรอืกลุม่คนภายนอก 

เช่น ต�ารวจ หรือบริษัทการตลาด เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกา บางรัฐ เช่น  

California ออกเป็นกฎหมายเพือ่ระบขุอบเขต

ว่าข้อมูลจ�าเป็นระดับใด เพื่อใช้ในการติดตาม

การขับขี่ด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้ เป็นต้น

 การสร้างโปรแกรม UBI ให้เกดิขึน้จรงิ 

ส�าหรับบริษัทประกันภัย เพื่อใช้ประโยชน์ 

Telematics ได้สูงสุด จ�าเป็นต้องมีทุนและ

แหล่งข้อมูลจ�านวนมาก เนื่องจากโปรแกรม 

UBI ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมาก เพื่อช่วย

ในการเก็บข้อมูลที่ต้องตอบสนองได้ทุกเวลา 

นอกจากนี้ UBI นับเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้น ยังมี

ความไม่แน่นอนในการเลือกและแปลข้อมูล

การขบัขี ่และความไม่แน่นอนของข้อมลูว่าควร

เข้าไปบูรณาการกับข้อมูลที่มีอยู ่แล้วหรือ

โครงสร้างการคิดราคาใหม่ของผลิตภัณฑ์เพื่อ

ให้ได้ผลก�าไรอย่างไร มีสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญคือ การ

แปลงข้อมูลผู้ขับขี่ความเสี่ยงต�า่ด้วยโปรแกรม 

UBI เพือ่ให้เสนอราคาค่าเบีย้ประกนัภยัทีต่�า่ลง

นั้นอาจมีผลกระทบต่อผลก�าไรโดยรวมของ

บริษัทประกันภัย

 แน่นอนว่าการใช้โปรแกรม UBI  

มต้ีนทนุด้านเทคโนโลยแีละฮาร์ดแวร์ ซึง่ต้นทนุ

โดยตรงมาจากค่าติดตั้ง ค่าบ�ารุงรักษาและ 

การขนส่งอุปกรณ์ Telematics นอกจากนี้  

ยังมีข้อจ�ากัดเรื่องพื้นที่บรรจุข้อมูลที่วิเคราะห์

ข้อมูลปริมาณมหาศาล จึงเป็นความท้าท้าย

ของบรษิทัประกนัภัย เครือ่งมอืวดัความส�าเรจ็

ของบริษัทประกันภัยคือความสามารถท่ี 

จะสร ้างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและ 

มีประโยชน์ โดยไม่ผลักภาระต้นทุนไปยัง 

ผู้บริโภค ในบทความน้ีได้น�าเสนออุปกรณ์ 

Telematics หลากหลายแบบที่มีอยู่ ดังนี้ 

Dongle เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้เองส�าหรับผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ 

โดยผู้รับประกันภัยจัดหามาให้ ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณหก

เดือน อุปกรณ์นี้เป็นที่นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกามากที่สุด เนื่องจาก

ต้นทนุต�า่และมคีวามน่าเชือ่ถอืสงู เป็นระบบแบบ plug and play 

คือสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ ท�างานได้อัตโนมัติ 

สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่กับรถยนต์คันอื่น ๆ ต่อได้ ท�างาน

อตัโนมตัเิมือ่เครือ่งรถยนต์เริม่ท�างาน เกบ็ข้อมลูทีต่ัง้และลกัษณะ

การขับขี่ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย และยังผูกบริการอื่น ๆ 

เข้ากับระบบได้ด้วย ด้วยเหตุผลเหล่านี้ท�าให้อุปกรณ์นี้เป็นทาง

เลอืกทีเ่หมาะสมส�าหรบัผูท้ีต้่องการเข้าตลาด UBI รายใหม่ อย่างไร

ก็ตาม dongle ก็ยังมีข้อเสีย นั่นคือติดตั้งได้เฉพาะกับรถยนต์ 

รุ่นใหม่ และอาจเสี่ยงต่อการฉ้อฉล เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ถอด 

ออกได้ ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถ และเทคโนโลยีของ Dongle  

ล้าสมัยได้ไว (มีอายุ 12-18 เดือน)

Black Box ต้องได้รับการติดตั้งจากผู้มีความช�านาญ ได้รับความ

นิยมในยุโรป เพราะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยและ

ความน่าเชื่อถือสูงสุด สามารถใช้อุปกรณ์ black box กับ PAYD 

และ PHYD เหมาะส�าหรับความต้องการข้อมูลเชิงลึกและ 

มีรายละเอียดของข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ อุปกรณ์ black box 

จะถูกรวมเข้ากับเครื่องวัดความเร่งเพื่อเก็บข้อมูลประสิทธิภาพ 

วิชาการ IPRB

การท�างานของรถยนต์ เช่น ความเร็ว การหักเล้ียวรถและความ

รุนแรงในการเบรก เป็นต้น ตัวอุปกรณ์ black box มีตัวจับ

สญัญาณในตวั สามารถเชือ่มโยงไปยงัหน่วยควบคมุอเิลก็ทรอนกิส์ 

(electronic control unit : ECU) ภายในตัวจับสัญญาณของ

รถยนต์ นอกจากนี้ อุปกรณ์ black box ยังเหมาะกับบริการ 

ที่ช่ือว่า first notice of loss (FNOL) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับระบบ

สัญญาณกันขโมย อุปกรณ์ black box ยังสนับสนุนการติดตาม

พฤติกรรมการขับขี่ (Driving Behavior Data : DBD) ส�าหรับ 

ผู้ขับขี่ที่ยังเป็นวัยรุ ่นหรือยังไม่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม 

อุปกรณ์ black box เป็นแบบติดตั้งถาวร ไม่สามารถถอดออกได้ 

เป็นอุปกรณ์ที่นับได้ว่ามีต้นทุนในการติดตั้งสูงสุด

Embedded ในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี ค.ศ 2013  

มีผู้ผลิตรถยนต์ถึง 11 แห่ง ที่มีการพ่วงอุปกรณ์ Telematics  

เข้ากับรถยนต์ ซึ่งท�าให้เกิดบริการใหม่ เช่น การวิเคราะห์อาการ

รถเสียจากระยะทางไกล มีระบบน�าทาง และอื่น ๆ อุปกรณ์  

embedded ยังสามารถติดต่อกับ ECU ของรถยนต์ ซึ่งสามารถ

บนัทกึและส่งข้อมลูประสิทธภิาพการท�างานของรถยนต์ จดุแขง็ของ

อุปกรณ์ embedded คือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 

Relationship Management) ให้ลูกค้าได้เห็นว่าพฤติกรรมการ

ขับขี่ของตนเมื่อผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจะคิดเป็นค่าเบี้ยประกัน

ความท้าท้ายในการน�า Telematics มาใช้ในโปรแกรม UBI
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 บรษิทัประกนัภยัต้องจดัท�าข้อก�าหนดหรอืข้อบงัคบั และต้องได้รบัความยนิยอมจากผูเ้อาประกนัภยัส�าหรบัการคดิอตัราเบีย้ประกนัภยั

แบบใหม่ ปกติการเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่จ�าเป็นต้องมีข้อมูลทางสถิติเพื่อสนับสนุนโครงสร้างการคิดอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่น้ี แม้ว่าจะ

สามารถใช้โปรแกรม UBI ได้จรงิ แต่ยงัต้องค�านงึว่าข้อมลูการขบัขีน่ัน้เป็นข้อมลูส่วนบคุคล จงึต้องพจิารณาอย่างละเอยีดรอบคอบถงึขอบเขตของ

ข้อมูลที่ต้องการเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิส่วนบุคคล นอกจากน้ี โปรแกรม UBI ควรค�านึงถึงขอบเขตความคุ้มครองของประกันภัยด้วย ไม่ควร

กระทบกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของเบี้ยประกันภัย การตั้งค่าวันสิ้นสุดความคุ้มครองและการการันตีการต่ออายุ

วิชาการ IPRB

ภัยเท่าไร ความท้าทายท่ีส�าคัญของอุปกรณ์ embedded คือ  

มีภาระต้นทุนที่สูงขึ้นส�าหรับผู ้บริโภค อุปกรณ์อาจต�่ากว่า

มาตรฐาน อุปกรณ์ embedded ไม่เข้ากับแอพพลิเคช่ันหรือ

บริการที่พัฒนาขึ้นใหม่ เนื่องจากอุปกรณ์ embedded ถูกติดตั้ง

จากผู้ผลิตรถยนต์หลากหลายแห่ง

Smartphone เป็นอุปกรณ์ล่าสุดของ Telematics ในด้าน

เทคโนโลยกีารสือ่สารโทรคมนาคม สามารถท�างานด้วยตัวอปุกรณ์

เอง หรือแค่ติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบรถยนต์เพื่อโอน

ข้อมูลไปมาระหว่าง smartphone และรถยนต์ smartphone  

มีตัวจับสัญญาณที่ตัวอุปกรณ์เอง เช่น GPS ตัววัดความเร่งและ 

ตัวจับทิศทาง และยังมีหน่วยความจ�าส�าหรับจัดเก็บข้อมูล หรือ 

 ตามการรายงานของ SMA Research พบว่า UBI มกีารเตบิโต

อย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา คิดเป็น 36% ของประกันภัยรถยนต์

ทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ Telematics ภายในปี ค.ศ. 2020 นอกจากนี้ ยัง

มีงานวิจัยจาก ABI คาดการณ์ไว้ว่า อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของ 

Telematics ที่ใช้ในการประกันภัยโดยรวมทั่วโลก เพิ่มเป็น 81% จาก 

5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิน้ปี ค.ศ. 2013 เพิม่เป็น 107 ล้านดอลลาร์สหรฐั 

ณ ปี ค.ศ. 2018 และตามผลส�ารวจของ CIPR ในเดอืนพฤษภาคม 2014 

ทั้ง 47 รัฐในสหรัฐอเมริกา ในส่วนของประกันภัยพบว่ามี 5 รัฐ ได้แก่ 

California, New Mexico, Puerto Rico, Virgin Islands และ Guam 

ได้บัญญัติกฎหมายและนโยบายการใช้ Telematics ด้วย UBI  

ใน 23 รัฐ มีมากกว่า 5 บริษัทประกันภัยที่มีการใช้ Telematics ด้วย 

UBI อย่างจริงจังในตลาดประกันภัย

 การใช้ Telematics ด้วย UBI ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ที่ก้าวหน้า ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกสบายและ

ประสิทธิภาพในการขับขี่ การใช้อุปกรณ์ Telematics จะท�าให้บริษัท

ประกนัภยัเกบ็ข้อมลูการขบัขีไ่ด้ดยีิง่ขึน้ ท�าให้สามารถเข้าถงึความเสีย่ง

ในการขับขี่แต่ละบุคคลเพื่อน�าไปคิดเบ้ียประกันภัยได้ตามจริง และ

โปรแกรม UBI สามารถช่วยบริษัทประกันภัยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี 

ความแตกต่าง สร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่ง และเป็นที่ดึงดูด

อนาคตของ Telematics

ใช้ cloud และมคีวามสามารถในการสือ่สารกบัเจ้าของ ผูร้บัประกนัภยั

ไม่มต้ีนทนุการตดิตัง้อปุกรณ์หรอืตวัรบัส่งข้อมลู และยงัไม่มต้ีนทนุ

ทีผ่ลักภาระไปยงัผู้บรโิภค เพราะการประมวลผลและจดัเกบ็ข้อมลู

นั้นอยู่ในตัว smartphone เอง ถึงแม้ว่า smartphone จะมี

ประโยชน์อยู่มากมาย แต่ส�าหรับด้าน Telematics ยังไม่ได้รับ

ความนิยมนัก และมีจุดอ่อนคือข้อมูลที่ได้จาก smartphone  

ยังมีคุณภาพและความน่าเช่ือถือไม ่ถึงมาตรฐาน เช ่น ใน  

smartphone ตัววัดความเร่งให้ข้อมูลที่ยังไม่สามารถวัดเทียบได้

กบัมาตรฐาน ตวัจบัทศิทางจะให้ข้อมลูทศิทางกข็ึน้อยูก่บัต�าแหน่ง

ของ smartphone เอง ท�าให้ข้อมูลทิศทาง smartphone ที่ได้

ยังไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ยังต้องมีการพัฒนาอีกมากหากน�ามาใช้ใน

ด้าน Telematics

- National Association of Insurance Commissioner (NAIC).  

“Usage-Based Insurance and Telematics”. [ออนไลน์]. 14 ธันวาคม 

2558 เข้าจาก: http://www.naic.org/cipr_topics/topic_usage_based_

insurance.htm (วันที่ค้นหาข้อมูล: ธันวาคม 2558)

- Paefgen, Johannes. “Telematics Strategy for Automobile Insurers”. 

[ออนไลน์]. พฤษภาคม 2556 เข้าจาก https://www.alexandria.unisg.ch/

Person/Lukas_Ackermann/223402 (วันที่ค้นหาข้อมูล ธันวาคม 2558)

- The center for Insurance Policy and Research (CIPR). “Usage based 

Insurance and Vehicle Telematics”. [ออนไลน์] มีนาคม 2558 เข้าจาก:  

http://www.naic.org/documents/cipr_study_150324_usage_

based_insurance_and_vehicle_telematics_study_series.pdf (วันที่

ค้นหาข้อมูล: ธันวาคม 2558)
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ลูกค้าที่มีความเส่ียงต�่า อย่างไรก็ตาม ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้บริโภคเท่านั้นจึงจะท�าให้

ความต้องการของผลิตภัณฑ์ UBI บนพื้นฐาน Telematics เพิ่มขึ้น 

ในอนาคต
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รอบรู้ประกันภัย

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 กับ
โครงการประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัยผ่านสื่อออนไลน์แคมเปญ 

#ซิงจวยจวย ซวยจริงจริง มีประกันหรือยัง?

โดย นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั 

วางยุทธศาสตร ์ทิศทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทย ตาม 

“แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับท่ี 3” (พ.ศ. 2559-2563)1 โดยม ี

เป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างย่ังยืน

และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน โดยคาดหวังให้ระบบ

ประกันภัยมีความมั่นคงและด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

สามารถแข่งขนัได้ในตลาดเสร ีประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ ตระหนกั

ถึงความส�าคัญของการประกันภัย และสามารถใช้ประโยชน์จาก 

การประกันภัยได้อย่างเหมาะสม 

 หากจะมองเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน 

มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการประกันภัย  

สอดรบัและเป็นไปตามเป้าหมายของแผนพฒันาการประกนัภยั ฉบบัที ่3 

ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ว่าด้วยการเสริมสร้างความรู้ และการเข้าถึง 

การประกันภัย ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจและตระหนักถึง 

ความส�าคัญของการประกันภัยนั้นเป ็นเรื่องที่ส�าคัญซึ่ งต ้องม ี

การวางแผน ก�าหนดกลยุทธ์และเครือ่งมอืในการสือ่สารประชาสมัพนัธ์

ทีเ่ข้าถึงและกระตุน้การรบัรูใ้ห้กบักลุม่เป้าหมายได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

ผ่านเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการ และสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย

 จากการก�าหนดยทุธศาสตร์ดงักล่าว สมาคมประกนัวนิาศภยั

ไทย โดยคณะกรรมการบริหารสมาคม ประจ�าปี 2558-2560 ได้ 

มนีโยบายจดัท�าโครงการประชาสมัพนัธ์ธรุกจิประกนัวนิาศภยั เพือ่สร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ของ 

การประกนัวนิาศภยัในการเป็นเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่ง และบรรเทา

ความเสยีหายหรือความสูญเสยีให้กบัประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการประกนั

วินาศภัยที่เกี่ยวกับบุคคล ร้านค้าและสถานประกอบการ ประกันภัย

ส�าหรบัอตุสาหกรรม หรือการประกนัภยัพชืผลกต็าม การประชาสมัพนัธ์

ความรูต่้าง ๆ  เหล่านีจ้�าเป็นต้องมกีารท�าอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ประชาชน

มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการ

ประกันภัยมากขึ้น 

 โดยเฉพาะอย่างย่ิง การให้ความรู ้ผ่านส่ือออนไลน์ และ 

โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพราะปัจจุบันประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

จากส่ือออนไลน์ หรือพูดคุย แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นต่าง ๆ  

ร่วมกนัผ่านโซเชยีลมเีดยีต่าง ๆ  ท�าให้ช่องทางการสือ่สารประชาสมัพนัธ์

ผ ่านสื่อออนไลน์มีการใช ้อย ่างกว ้างขวาง และสามารถเข ้าถึง 

กลุ่มเป้าหมายและวัดผลการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมได้อีกด้วย  

จึงเป ็นที่มาของโครงการประชาสัมพันธ ์ธุรกิจประกันวินาศภัย 

ผ่านสื่อออนไลน์ กับ แคมเปญ #ซิงจวยจวย ซวยจริงจริง มีประกัน

หรือยัง? เพื่อสร้างการรับรู้ว่าการประกันวินาศภัยนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว 

และเพื่อให ้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญ ประโยชน์ของ 

การประกันภัย และน�าไปสู่การใช้ประโยชน์จากการประกันภัยต่าง ๆ 

มาเป็นหลักประกนัความมัน่คง และช่วยบรรเทาความเสียหายทีเ่กดิขึน้

จากอุบัติเหตุ หรือภัยต่าง ๆ ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับตนเอง

และครอบครัวได้

 กลยุทธ์การส่ือสารประชาสัมพันธ์ ประกันวินำศภัย= 

ควำมสูญเสียที่บรรเทำได้ และสร้าง Conversation ความ “ซวย”  

ที่แก้ได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 เฟส คือ

 Phase 1 Make A Buzz ท�ำให้คนคิดว่ำควำมซวยเป็น 

เรื่องใกล้ตัวมำกกว่ำที่คุณคิด    

 Phase 2 Launch เปิดตัวซวยแค่ไหนก็ช่วยได้ ด้วย 

กำรประกันภัย

 Phase 3 Sustain สร้ำง Conversation ให้มีอยู่อย่ำง 

ต่อเนื่อง 



รอบรู้ประกันภัย

การใช ้Digital PR ในการสื่อสาร ผ่าน Content ที่สร้างสรรค์

 การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และ 

Social Media ต่าง ๆ ท�าให้คนคิดว่าความซวยเป็นเรื่อง 

ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด

 ผลตอบรับจากการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์  

ของแคมเปญ #ซิงจวยจวย ซวยจริงจริง มีประกันหรือยัง?  

เพจเจ๊ียบตัวซวย มี FANPAGE หรือผู้ติดตามกว่า 30,000 คน  

มี ENGAGEMENT*: 157,576 (*ที่มาจากการกด LIKE,  

COMMENT, SHARE, CLICK LINK) และอ่าน Content จาก 

DIGITAL PR จ�านวน 6,486 คน

Fanpage เจี๊ยบตัวซวย #ซิงจวยจวย ซวยจริงจริง
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Viral Films 3 เรื่อง เปิดตัวซวยแค่ไหนก็ช่วยได้ ด้วยกำรประกันภัย

รอบรู้ประกันภัย

Film 2: ยำงรถยนต์ ขับดีแค่ไหน รู้ได้ไงว่ำไม่ใช่คุณ

https://youtu.be/C3pMPbYxvQ4

Film 4: Music video เพลง หวัใจไหม้เกยีม 

https://www.youtube.com/watch?v=DSCkyXRQr_g

Film 3: นกัวิง่ แขง็แรงแค่ไหน รูไ้ด้ไงว่ำไม่ใช่คณุ  

https://www.youtube.com/watch?v=bwH4aiYOnzw&feature=youtu.be

 การใช้เพลงเป็นตวักระตุน้ และสร้างการรบัรูเ้รือ่งการประกนั

วินาศภัย และความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับ Music Video  

เพลง หัวใจไหม้เกรียม

 ผลตอบรับจากการประชาสัมพันธ์ เปิดตัวซวยแค่ไหน  

ก็ช่วยได้ด้วยประกันวินาศภัย ด้วย Viral Film ทั้ง 3 เรื่องและ Music 

Video เพลง หวัใจไหม้เกรยีม มยีอด View ทัง้หมด 10,300,280 Views 

มี  ENGAGEMENT รวม 743,386 ที่มาจากการกด LIKE,  

COMMENT, SHARE, CLICK LINK

Film 1: Safe 4 Cut เซฟแค่ไหน รู้ได้ไงวำ่ไม่ใช่บำ้นคุณ? 

https://youtu.be/TtmolwgaZmw
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รอบรู้ประกันภัย

ยังมีสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น Interactive Online Banner, Out of home Media ต่าง ๆ 

เช่น ป้าย Mupi, Billboard, BTS – Platform Truss สกู๊ปในรายการ เรื่องจริงผ่านจอ ตอน  

“รู้ได้ไงว่าไม่ใช่คุณ กับสมาคมประกันวินาศภัยไทย” Contextual Banner เป็นต้น
นอกจากนี้

ป้าย Mupi 

Interactive Online Banner
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รอบรู้ประกันภัย

สกู๊ปรายการ เรื่องจริงผ่านจอ ตอน 
“รู้ได้ไงว่าไม่ ใช่คุณ 
กับสมาคมประกันวินาศภัยไทย” 

Contextual Banner
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รอบรู้ประกันภัย

เว็บไซต์ www.tgia.org ยังได้เตรียมข้อมูลรองรับกับแผนประชาสัมพันธ์ดังกล่าวที่จะเชื่อมมาเพื่อ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัย โดยจะเป็น HUB OF INFORMATION เพื่อสื่อสารกับบุคคล

ทัว่ไป เกีย่วกบัเรือ่งประกนัภยัทีเ่ข้าใจง่าย ครบถ้วน พร้อมรายชือ่บรษิทัประกนัภยั โดยสามารถเข้า

ช่องทางนี้ได้โดยตรง เป็น landing Page ส�าหรับคนที่ก�าลังค้นหาเรื่องการประกันภัยโดยเฉพาะ

 จากผลการประชาสัมพนัธ์มผีูท้ีเ่ข้ามาคลกิเวบ็ไซต์ www.tgia.

org เพื่อดูข ้อมูลเพิ่มเติมจ�านวน 85,275 คลิก ซึ่งจากผลการ

ประชาสัมพันธ์จะเห็นได้ว่า สามารถสร้างการรับรู้เรื่องของการประกัน

วินาศภัยให้กับกลุ่มเป้าหมายในโลกออนไลน์ได้จ�านวนไม่น้อย แต่การ

สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของการประกันภัยเพื่อให้ตระหนักถึง

ประโยชน์และความส�าคญัในการเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง 

บรรเทาความสูญเสีย เสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต ยังคงต้องมีการ

ส่ือสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและใช้

ประโยชน์จากระบบประกันภัยได้อย่างเต็มที่ต่อไป

นอกจากนี้

 1 ส�านักงานคปภ. (2559). คปภ.ได้ฤกษ์เปิดแผนพัฒนาประกันภัยฉบับที่ 3 เน้นประกันภัยไทยเติบโตยั่งยืน พร้อมยกระดับความเชื่อมั่นจากประชาชน.  

ค้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559, จาก http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/84654
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ระเบียงภาพ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับชุมชน 
ซอยร่วมฤดี
 นายกีเ่ดช อนันต์ศริิประภา ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกนั

วนิาศภยัไทย พร้อมคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีจ่ติอาสาของสมาคมฯ จดั

กิจกรรมร่วมกบัชมุชนซอยร่วมฤดเีนือ่งในวนัเดก็แห่งชาต ิปี 2559 โดยน�า 

อาหาร ขนม นม ไอศกรมี รวมทัง้ของรางวลัต่าง ๆ ไปแจกให้กบัเดก็ ๆ 

ในชุมชน ตลอดจนจัดกิจกรรมเกมตอบปัญหาความรู ้ เกี่ยวกับ 

การประกนัภยัและการป้องกันการเกิดภยั เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2559 ณ 

ชมุชนซอยร่วมฤด ีถนนวทิยุ

สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคสมทบทุน “โครงการจัดหาอุปกรณ์

ทางการแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า” จ�านวน 10,000 บาท จาก  

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีงานคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า ครบรอบ 93 ปี เม่ือวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

รับโล่ขอบคุณ โครงการ “ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”
 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม 

ติณสูลานนท์ มอบโล่เกียรติยศแก่ นายก่ีเดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหาร

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในโอกาสที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยสนับสนุนเงิน 

จ�านวน 50,000 บาท ในโครงการ “ปีใหม่ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” เพื่อร่วมรณรงค์

ลดอุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ 

ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรัฐบุรุษฯ

ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลนิติเวช
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

พร้อมด้วยนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ ประธานคณะกรรมการ

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และนายก่ีเดช อนันต์ศิริประภา  

ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ให้กับสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต�ารวจ มูลค่า 207,580 บาท 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลนิติเวช 

โดยมี พลต�ารวจตรีพรชัย สุธีรคุณ ประธานมูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา 

เป็นผู้รับมอบ เม่ือวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ส�านักงานผู้บังคับการ

สถาบันนิติเวชวิทยา 

บอร์ดสมาคมประกันวินาศภัยไทย อวยพรปีใหม่เลขาธิการ
คปภ.
 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้การต้อนรับ 

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เน่ืองในโอกาสเข้าพบเพ่ือสวัสดีปีใหม่ 

ปี 2559 พร้อมหารือเกี่ยวกับการด�าเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย

ร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ส�านักงาน คปภ. 
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สัมมนาแนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจฯ
 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดสัมมนาเรื่อง “แนวโน้ม 

การประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง 

ของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต” เพื่อเรียนรู ้แนวโน้มการ

ประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงของสื่อประเภทต่าง ๆ  

ซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร และเรียนรู้เทคนิค  

วิธีการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวะวิกฤตที่มาจากสื่อออนไลน์ได้อย่าง 

ทันท่วงที รวมถึงวิธีการบริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์  

โดยมี คุณเปรมศิริ ดิลกปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพีอาร์  

คอนซัลแทนท์ จ�ากัด และคุณภูวนารถ ณ สงขลา บรรณาธิการบริหาร 

หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2559  

ณ โรงแรมดวีาร ีจอมเทยีนบชี พทัยา จงัหวดัชลบรุี

รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
ปี 2559
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วม

แถลงข ่าวเป ิดตัวโครงการรณรงค ์ความปลอดภัยทางถนนใน 

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

สงกรานต์สุขใจ (ประกันภัย 100) ในกิจกรรม “สงกรานต์ปีนี้เดินทาง

สุขใจ ด้วยการประกันภัย” จัดโดยส�านักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจ

ประกันภัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ส�านักงาน คปภ.

Training for the Trainers เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การประกันภัยพืชผล 
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย  

จัดกิจกรรมและร่วมพิธีเปิดตัว “โครงการอบรมความรู้ประกันภัย  

(Training for the Trainers) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัย

พืชผล” โดยจัดการอบรมความรู ้ด้านการประกันภัยโดยเฉพาะ

กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้กับเกษตรจังหวัด เกษตรอ�าเภอ 

ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั องค์การบรหิารส่วน

จังหวัด องค์การบริหารส่วนต�าบล ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เจ้าหน้าที่ส�านักงาน คปภ. ภาค/จังหวัด 

ซ่ึงผู้ที่ผ่านการอบรมจะน�าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่เกษตรกร 

ในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธาน 

คณะกรรมการท�างานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล  

เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมคลาสสิค  

คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทสมาชิก
 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย จดัประชมุผูบ้รหิารฝ่ายสือ่สารองค์กร

บริษัทสมาชิก เพื่อรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินงาน “โครงการ

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัยผ่านสื่อออนไลน์” เพื่อเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์ธรุกจิประกนัวนิาศภยัให้เป็นทีรู่จ้กัของประชาชนมากขึน้ เพือ่

สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ของการ

ประกนัวนิาศภยั โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม 2558 จนถงึเดอืนพฤศจกิายน 

2559 โดยม ีบรษิทั ซเีจ เวร์ิค จ�ากดั ดจิทิลัเอเจนซีเ่ป็นผูด้�าเนนิการวางแผน

การประชาสมัพนัธ์ เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2559 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

สนบัสนนุโครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศนูย์”
 พลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์ องคมนตรีและประธานมลูนิธริฐับรุษุ 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการรณรงค ์

ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ประจ�าปี 2559  

จากสมาคมประกันวินาศภัยไทย จ�านวนเงิน 50,000 บาท โดยมี 

นายสาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร 2 สมาคม

ประกนัวนิาศภยัไทย เป็นผูแ้ทนในการมอบเงนิ เมือ่วนัที ่ 29 มนีาคม 

2559 ณ มลูนธิิรฐับุรษุ พลเอกเปรม ตณิสลูานนท์

ระเบียงภาพ
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ทัศนศึกษาการขนส่งสินค้าทางรถไฟและทางบก ณ สถานี 
บรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) และการสัมมนาวิชาการ  
“How to underwrite for the beginner เรือ่ง Ship Business  
Documents”
 ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดโครงการ

ทัศนศึกษาการขนส่งสินค้าทางรถไฟและทางบก ณ สถานีบรรจุและ

แยกสินค้ากล่อง (ICD) และการสัมมนาวิชาการ “How to underwrite 

for the beginner เรื่อง Ship Business Documents” เพื่อให้ 

ผู ้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาได้ศึกษาแนวทางระบบปฏิบัติการคลัง

สินค้าและระบบงานโลจิสติกส์ รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อน�าไปประยุกต์ใช ้

ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมซันทารา 

เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการด้านการประกันภัยทาง 
ด้านโลจิสตกิส์ (กรงุเทพ-พษิณโุลก-แม่สอด-เมยีวด)ี
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัด

โครงการทศันศกึษาเชงิวชิาการด้านการประกนัภยัทางด้านโลจสิตกิส์ 

(กรุงเทพ-พิษณุโลก-แม่สอด-เมียวดี) เพื่อศึกษาและส�ารวจเส้นทาง

ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (เส้นทางหมายเลข R9) 

จากจงัหวดัพษิณโุลก ไปยงัอ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก การส�ารวจการ

ค้า การลงทุน ณ เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า การศึกษา

ดูงานเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก รวมถึงรับฟังการบรรยาย

เก่ียวกับเขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน โดยประธานหอการค้า

จังหวัดพิษณุโลก การบรรยายเกี่ยวกับด่านศุลกากรแม่สอด การค้า

ชายแดนระหว่างอ�าเภอแม่สอดและเมืองเมียวดี สาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพพม่า โดยรองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และหัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร  

2 ด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สอด พร้อมรับฟังการบรรยายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษตาก จากนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการ

จงัหวดัตาก นอกจากนี ้ได้ศกึษาเส้นทางทีใ่ช้ส�าหรบัรถขนส่งสนิค้าเพือ่

ประโยชน์ในการพิจารณารับประกันภัย และการจัดการค่าสินไหม

ทดแทนด้านการประกันภัยขนส่งสินค้า เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 

2559 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยรถยนต์ รุ่นใหม่” 
 ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ จัดสัมมนาเรื่อง 

“แนวทางปฏบิตัขิองเจ้าหน้าทีพ่จิารณารบัประกนัภยัรถยนต์ รุน่ใหม่” 

เพือ่ให้เจ้าหน้าทีพ่จิารณารบัประกนัภยัรถยนต์ ได้มคีวามรู ้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัเงือ่นไขกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ทีเ่กีย่วข้อง และสามารถน�า

ไปปฏบิตังิานให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัประกาศค�าสัง่นาย

ทะเบยีนต่าง ๆ เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2559 ณ โรงแรมด ิเอมเมอรลัด์ 

ประชาพิจารณ์ “ร่างกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งทางบก
ระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL LAND TRANSIT CARGO 
INSURANCE POLICY)” 
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดการประชา

พิจารณ์ “ร่างกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งทางบกระหว่างประเทศ 

(INTERNATIONAL LAND TRANSIT CARGO INSURANCE POLICY)”  

เพื่อให้คุ้มครองในความรับผิดต่อสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางบก

ระหว่างประเทศ เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ในร่างกรมธรรม์ประกนัภยัจากบรษิทั

สมาชิก และจะน�าความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สัมมนา เรื่อง “วิเคราะห์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
รถยนต์” 
 ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ได้

จัดการสัมมนา เรื่อง “KPI KRI และ KCI กับการบริหารความเสี่ยง”  

เพื่อให้บุคลากรของบริษัทสมาชิกมีความเข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับ 

การเชือ่มโยงแผนยทุธศาสตร์ของบรษิทักบัการบรหิารความเสีย่ง สามารถ

ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัดต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงได้ เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2559  

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด 

อบรม เรื่อง “การประเมินราคาเบื้องต้นส�าหรับพนักงานสินไหม
รถยนต์”  
 ชมรมสินไหมยานยนต์ จดัอบรมเรือ่ง “การประเมนิราคาเบือ้งต้น

ส�าหรับพนักงานสินไหมรถยนต์” เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจใน 

เรื่องของหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการพิจารณาราคาค่าซ่อม รวมถึงวิธีการ

ประเมินราคาความเสียหายรถยนต์ และความเสียหายของชิ้นส่วนอะไหล่  

ตลอดจนเทคนคิต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิราคาค่าเสยีหาย และเพือ่

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ  

เมือ่วนัที ่10 มนีาคม 2559 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 

จดัท�าบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการส�ารวจ
อุบตัเิหต ุหรอืการจดัการสนิไหมทดแทน และการรบัประกนัภยั
รถยนต์ข้ามแดน และการจดัชีแ้จงแนวทางการจดัการสนิไหม
ทดแทนผ่านระบบ ACMI ส�าหรบัการประกนัภัยรถผ่านแดน
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ประสานงานกับ 

บริษัท อลิอันซ์ เจเนอรัล ลาว จ�ากัด (Allianz General Laos: AGL) 

จดัท�าบันทกึความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการส�ารวจอบุตัเิหต ุหรอื

การจัดการสินไหมทดแทน และการรับประกันภัยรถยนต์ข้ามแดน  

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เชิญชวนบริษัทสมาชิกเข้าร่วมลงนามบันทึก 

ความตกลงดังกล่าว หลังจากนั้นได้จัดท�าเอกสารแนบท้ายบันทึก 

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการส�ารวจอบุตัเิหต ุหรอืการจดัการ

สนิไหมทดแทน และการรบัประกนัภยัรถยนต์ข้ามแดน และได้จดัชีแ้จง

เอกสารแนบท้ายฯ รวมถงึการจดัการสนิไหมทดแทนผ่านระบบ ACMI 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

 พร้อมกันนี้ได้จัดชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความ

ตกลงว่าด้วยความร่วมมอืในการส�ารวจอบุตัเิหต ุหรอืการจดัการสนิไหม

ทดแทน และการรบัประกนัภยัรถยนต์ข้ามแดน และการจดัการสนิไหม

ทดแทนผ่านระบบ ACMI เพื่อให้บริษัทที่เข้าร่วมลงนาม 24 บริษัท  

มีความเข้าใจไปในแนวทางเดียว เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และ

วันที่ 4 มีนาคม 2559 ตามล�าดับ ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

โครงการบรรยาย 4 ภาค “การป้องกนัและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกนัภยั”
 ชมรมสินไหมยานยนต์ จัดโครงการบรรยาย 4 ภาค เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ

และการฉ้อฉลประกันภัย” ณ พื้นที่ต�ารวจภูธร ภาค 4 โดยได้รับเกียรติจาก พันต�ารวจเอกออมสิน ตรารุ่งเรือง รอง

ผู้บังคับการต�ารวจภูธร จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าชุดปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต�ารวจภูธร

ภาค 4 นายรชัพล อ่อนนิม่ รกัษาการด่านศลุกากรหนองคาย พนัต�ารวจโทวชัชริานนท์ นนท์นา สารวตัรสถานตี�ารวจ

น�า้หนองคาย และนายไพบลูย์ จริายวุฒัน์ ประธานคณะกรรมการประกนัภยัยานยนต์ เป็นวทิยากร โดยมพีลต�ารวจ

โทบุญเลิศ ใจประดิษฐ์ ผู้บัญชาการต�ารวจภูธร ภาค 4 ผู้อ�านวยการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถ

จักรยานยนต์ ต�ารวจภูธรภาค 4 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบรรยาย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม

พิมาน การ์เด้น บูติค โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
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ระเบียงภาพ

พิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลผู ้ส�ารวจอุบัติ เหตุรถยนต ์
ดีเด่น ประจ�าปี 2558 
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ

รางวลัผูส้�ารวจอบุตัเิหตรุถยนต์ดเีด่น ประจ�าปี 2558 Best Surveyor Award 

2015 (BSA) โดยได้รบัเกยีรตจิากนางสาววราวรรณ เวชชสสัถ์ รองเลขาธกิาร 

ด้านก�ากับ ส�านักงาน คปภ. เป็นประธานในพิธี เมื่อวนัที ่1 เมษายน 2559  

ณ โรงแรม แกรนด์ เซน็เตอร์พอยต์ เทอร์มนิอล 21 

สัมมนา เรื่อง “การก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการ
ส�าหรบัการประเมนิและบรหิารความเสีย่งด้านการฟอกเงนิ
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/
CFT) ส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย”
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดการสัมมนา 

เรือ่ง “การก�าหนดนโยบายและระเบยีบวธิกีารส�าหรบัการประเมนิและ

บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้าย (AML/CFT) ส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย” เมื่อวัน

ที่ 21-23 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัด

กาญจนบุรี 

สัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามประกาศและค�าสั่งของ
ส�านักงาน คปภ.เก่ียวกับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน”
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดสัมมนา เร่ือง 

“แนวทางปฏบิตัติามประกาศและค�าสัง่ของส�านกังาน คปภ. เกีย่วกบัการ

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน” เพื่อให้บริษัทเตรียมความพร้อมที่จะต้องจัดให้

มีระบบการจัดการการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา 

ประกันภัยท่ีมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับ

เร่ืองร้องเรียนและต้องมีความพร้อมด้านบุคลากรและจัดให้มีคู ่มือ 

ระบบงานรวมทั้งคู ่มือปฏิบัติงานของพนักงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ  

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

การประชุมชี้แจงข้อมูลส�าหรับการพิจารณารับประกันภัย
รถยนต์เป็นกรณีพิเศษ
 ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ได้ท�าการศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการที่จะน�ามาประกอบการ

พจิารณารบัประกนัภัยรถยนต์ โดยการน�าสถติเิกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

บริษัทประกันภัย ความเสียหายสะสม และจ�านวนการเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทนของรถยนต์แต่ละคัน มาประกอบการพิจารณารับ

ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

รถยนต์ได้อีกวิธีหนึ่ง โดยได้จัดท�าระบบสืบค้นข้อมูลดังกล่าวซึ่ง 

เผยแพร่ผ่านระบบ GIA Motor Service บน Intranet ของสมาคม

ประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมฯ ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ 

ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  

ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

สัมมนา เรื่อง “Talent Management & Succession 
Planning”
 ชมรมนกับรหิารงานบคุคลธรุกจิประกนัภยั จดัสมัมนาเรือ่ง 

Talent Management & Succession Planning เพือ่ให้ผูเ้ข้าสมัมนา

ได้ทราบการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่งและสร้างผู้บริหารรุ่นใหม ่

ที่มีศักยภาพเพ่ือมารองรับการเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูง 

ขององค์กร เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล  

เลอ คองคอร์ด 
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สัมมนา เรื่อง “KPI KRI และ KCI กับการบริหารความเสี่ยง”
 ชมรมบรหิารและจดัการความเสีย่งของบรษิทัประกนัภยั  ได้จดัการ

สมัมนา เรือ่ง “KPI KRI และ KCI กบัการบรหิารความเสีย่ง” เพือ่ให้บคุลากร

ของบริษทัสมาชิกมคีวามเข้าใจถงึแนวคดิเกีย่วกบัการเชือ่มโยงแผนยทุธศาสตร์

ของบรษิทักบัการบรหิารความเสีย่ง สามารถก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ 

เป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงได้  

เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2559 ณ โรงแรมสวสิโซเทล เลอคองคอร์ด 
สมัมนา เรือ่ง “การประเมนิความเสีย่งภยั เพือ่การพจิารณา
รับประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ”
 ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย จัดการสัมมนาให้ความรู้กับ 

บริษัทสมาชิก เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงภัย เพื่อการพิจารณา 

รับประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยทีมวิทยากรจากชมรมบริหาร

ความเสี่ยงภัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์

พอยต์ เทอร์มินอล 21

ประชมุจัดท�ากรมธรรม์ประกนัภยัธรุกจิหยุดชะงกั (เนือ่งจากภยัที่
เอาประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิ)
 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ได้จัดท�ากรมธรรม์ประกันภัย

ธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) โดยได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับ

ส�านักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 

โมดัส รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

โครงการความร่วมมือพัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจ�าลอง
การประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งภยัจากน�า้ท่วม เพือ่การพจิารณารับ
ประกนัวนิาศภยั และทดลองใช้งานระบบ
 คณะกรรมการประกนัภยัทรพัย์สนิ ร่วมกบัส�านกังานพฒันา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. 

(GISTDA) จดัการชีแ้จงโครงการความร่วมมอืพฒันาต้นแบบแผนทีแ่ละ

แบบจ�าลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน�้าท่วม เพื่อการพิจารณารับ

ประกันวินาศภัย และทดลองใช้งานระบบ เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 

2559 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการส�ารวจสมุทรศาสตร์ ส�านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ศูนย์บางเขน) 

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “เจาะลึกกรณีภาวะทุพพลภาพกับ 
การประกนัภยั”
 ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนาวิชาการ 

เรือ่ง “เจาะลกึกรณภีาวะทพุพลภาพกบัการประกนัภยั” เพือ่เพิม่พนู

ทักษะความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทสมาชิกเก่ียวกับภาวะทุพพลภาพ 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ทั้งใน 

ด้านกฎหมาย การพจิารณาชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน โดยแบ่งออกเป็น  

2 ช่วง คือ ช่วงที ่1 เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ สมาคมประกนั

วนิาศภยัไทย และช่วงที ่2 เมือ่วนัที ่26-27 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ โรงแรม

น่านน�า้ คันทร ีโฮม รสีอร์ท จงัหวดันครราชสมีา

ระเบียงภาพ
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สัมมนาเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “ปัญหาการพจิารณาค่าสนิไหม
ทดแทนของนติบิคุคลอาคารชดุ”
 ชมรมสินไหมทดแทน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“ปัญหาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของนิติบุคคลอาคารชุด” เพื่อ

เพ่ิมพนูความรูค้วามเข้าใจ อกีทัง้ได้วเิคราะห์ปัญหาเกีย่วกบัการประกนั

ภยัส�าหรบันติบุิคคลอาคารชดุในปัจจบุนั รวมถงึการพจิารณาค่าสนิไหม

ทดแทน และเรยีนรูจ้ากกรณศีกึษาต่าง ๆ  จากผูเ้ชีย่วชาญด้านการบรหิาร

อาคารชุด ด้านการประเมนิวนิาศภยั ด้านกฎหมายและการประกนัภยัที่

เก่ียวข้องกบันติบิคุคลอาคารชดุ โดยนายฐติพินัธุ ์ โรจน์สวีงกต (บรษิทั 

ยนูต้ีิ กรุป๊ จ�ากดั) ศ.(พเิศษ) ประมวล จนัทร์ชวีะ และนายจกัรกฤษณ์  

ขาวสะอาด (บรษิทั คนัน่ิงแฮม ลินด์ซ่ี (ไทยแลนด์) จ�ากัด) เมือ่วนัที ่18 –19 

มนีาคม 2559 ณ โรงแรมไอธารา รสีอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดัเพชรบรุี

สัมมนา เรื่อง การสร้างภาวะผู ้น�าและการพัฒนาวิธีคิด  
ทัศนคติที่ดีของนักบัญชี พร้อมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  
ครั้งที่ 39/2558
 ชมรมนักบัญชีประกันภัย ได้จัดสัมมนา เรื่อง การสร้างภาวะผู้น�า

และการพัฒนาวิธีคิด ทัศนคติที่ดีของนักบัญชี พร้อมประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี ครั้งที่ 39/2558 โดย ดร. ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล จากบริษัท  

ดีวัน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เป็นวิทยากร เพื่อให้นักบัญชีประกันภัย 

มีปฏิสัมพันธ ์อันดีร ่วมกัน มีโอกาสพบปะสื่อสารระหว่างกันเพื่อให ้

เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการบัญชีให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันท่ี  

11-12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ประชุมจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตาม
สัญญาการก่อสร้าง
 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้จัดท�ากรมธรรม์

ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง (Contract Works 

Insurance Policy) ฉบับภาษาไทย เนื่องจากปัจจุบันมีใช้เฉพาะฉบับ

ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 

โดยได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับส�านักงาน คปภ. เมื่อ

วันที่ 4-5 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ทแอนด์

สปา ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู ่มือค�าชี้แจงประกอบกรมธรรม์
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้จัดการประชาพิจารณ์ (ร่าง) 

คู่มือค�าชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

ต่อบุคคลภายนอก (Public Liabil ity Insurance Policy)  

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิกและน�ามาปรับปรุงแก้ไขร่าง

คู่มือดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย
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รอบรู้ประกันภัย

: Wearable Device กับ
ธุรกิจประกันภัย

โดยฝ่ายวิจัยและสถิติ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)

IOT

 เป็นที่ทราบดีว่าอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของเราไปมากเพียงใด จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง ไม่

ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงผ่าน Social Network การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านโลกออนไลน์ ไปจนถึงประโยชน์

ที่เกิดขึ้นในวงกว้างทั้งในแวดวงการศึกษา การสื่อสาร ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรง

พลงัทีส่ดุทีม่นษุย์สร้างขึน้ และเป็นทีแ่น่นอนว่า ในปัจจบุนัได้มแีนวคดิใหม่ซึง่เป็นการต่อยอดจากยคุอนิเทอร์เนต็ทีช่่วยท�าให้ชวีติ

ของเรามีความสะดวกมากขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งแนวคิดนั้นก็คือ Internet of Things หรือ IoT

ที่มาภาพ: www.quora.com
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การมาของ IoT 

 IoT หรืออินเทอร์เน็ตส�าหรับทุกสิ่ง เป็นแนวคิดที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่าง รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนบนโลกใบนี้ ผู้ที่คร�า่หวอด

ในวงการ IT อย่าง Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) ได้ให้นิยามไว้ว่า IoT เป็นจุดในช่วงเวลาหน่ึงที่ส่ิงของหรือวัตถุ 

มีการเชื่อมต่อกันบนโลกอินเทอร์เน็ตมากกว่ามนุษย์ ซึ่งจะว่าไปแล้ว เราได้ก้าวผ่านจุด ๆ นั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการศึกษาของ Cisco IBSG 

พบว่า ในปี ค.ศ. 2003 มีประชากรอยู่ทั้งสิ้น 6.3 พันล้านคน และมีอุปกรณ์ที่มีเชื่อมต่อบนโลกอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น 500 ล้านเครื่อง หรือ คิดเป็น

สัดส่วนอุปกรณ์ 0.8 เครื่องต่อประชากรหนึ่งคน และในอีกเจ็ดปีต่อมา (ปี ค.ศ. 2010) จ�านวนอุปกรณ์ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 12.5 พันล้านเครื่องต่อ

ประชากร 6.8 พันล้านคน หรือ คิดเป็นสัดส่วนอุปกรณ์ 1.84 เครื่องต่อประชากรหนึ่งคน เมื่อมองย้อนไปที่นิยามจะพบว่า ยุคของ IoT น่าจะเกิด

ขึ้นในช่วงราว ๆ ปี ค.ศ. 2008-2009 นั่นเอง

 IoT เป็นการเช่ือมโยงกันระหว่างเครือข่ายของสิ่งของที่มีความแตกต่างกัน โดยมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ถ่ายทอด วิเคราะห์ 

และส่งข้อมูล (Data) กันเป็นจ�านวนมหาศาล และผ่านกระบวนการแปลงสภาพเป็นสารสนเทศ (Information) และน�าไปสู่องค์ความรู้  

(Knowledge) และปัญญา (Wisdom) ตามล�าดับ ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่ส�าคัญ 3 ส่วน (รูปที่ 1) ด้วยกัน คือ

• สิ่งของ (Things) หมายถึงอุปกรณ์หรือวัตถุท่ี 

มรีะบบมกีารประมวลผล (Modules) และมอีปุกรณ์

ที่ใช้รองรับการเฃ่ือมต่อสู่โลกภายนอก (Wireless 

Protocols)

• เครือข่ำย (Network) หรือยก

ตัวอย่างง่าย ๆ นั่นก็คือ Router  

ในบ้านของเรา ที่ซึ่งเป็นประตูใน

การเชือ่มต่อวตัถหุรอืสิง่ของต่าง ๆ  

เข้าสู่โลกออนไลน์

• กำรจดัเกบ็และวเิครำะห์ข้อมลู 

(Cloud) เปรียบเสมือน Data 

Centre ทีท่�าหน้ารวบรวม และ

จดัเกบ็ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากสิง่ของ 

(Things) และมีความสามารถ

ในการประมวลผลข้อมลูท่ีได้รบั

อีกด้วย

รูปที่ 1: องค์ประกอบของ Internet of Things (Source: RS Components)
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Wearable Device

 ตัวอย่างแนวคิดของ IoT ที่พบได้ในปัจจุบัน เช่น บ้านอยู่อาศัยหรือส�านักงานที่มีระบบควบคุมที่สามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ภายใน

อาคารได้ อาทิ ระบบท�าความร้อน ระบบไหลเวียนอากาศ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์สื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบให้แสงสว่าง 

และแน่นอนว่าอีกไม่นานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราเกือบทุกประเภทจะสามารถเชื่อมต่อบนโลกอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน โดยในบทความนี้

จะขอน�าเสนออุปกรณ์ที่เรียกว่า Wearable Device ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาโดยอาศัยแนวคิด IoT เพื่อมาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือดังกล่าวในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากกลุ่มผู้ใช้ที่มีความหลากหลายทั่วโลก

 Wearable Device เป็นอปุกรณ์ “อจัฉรยิะ” ทีไ่ด้ถกูออกแบบ

มาให้มขีนาดเลก็ และสามารถสวมใส่กบัส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกายได้

ตัง้แต่หวัจรดเท้า ตวัอย่างอปุกรณ์ทีห่ลายท่านคงเคยได้ยนิ ได้เหน็ หรอื

ได้ลองมาแล้วนั้น ได้แก่ 1. Activity Tracker 2. Smart Watch และ 

3. Smart Tracker (รูปที่ 2) เป็นต้น ซึ่งในอดีตอุปกรณ์ประเภทน้ีมี 

รูปร่างที่ค่อนข้างใหญ่และมีรูปลักษณ์ท่ีไม่ดึงดูดและไม่สะดวกต่อการ

พกพา รวมไปถึงยังมีราคาค่อนข้างสูงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน 

เทคโนโลยีนี้ได้มีการพัฒนามากข้ึน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตถูกลง จึง

ท�าให้มีผู้สนใจที่จะเข้ามาเล่นในตลาดนี้มากขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นถึง

ศักยภาพของตลาดที่มีโอกาสที่จะเติบโตอย่างมาก กล่าวคือ ผู้เล่นในที่

นี้ไม่เพียงแต่จะเป็นผู้เล่นหน้าเก่าในวงการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

การออกก�าลงักาย อาท ิSuunto Garmin Fitbit Misfit และ Jawbone 

หรือผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย อาทิ Hauwei Sony Samsung และ 

Apple เท่านั้น ยังมีผู้เล่นหน้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น หรือ

นาฬิกาข้อมือที่ไม่เป็นที่คุ้นเคยในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 

Fossil Guess และ Tag Heuer ทีพ่ร้อมใจกันเข้ามาในตลาด Wearable 

Device ท�าให้อุปกรณ์เหล่าน้ีมีรูปลักษณ์ท่ีสวยงามและน่าใช้งานมาก

ขึ้น และท�าให้ธุรกิจ Wearable Device มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น โดย

กลุม่เป้าหมายมไิด้จ�ากดัอยูเ่พยีงแค่นกักฬีาเหมอืนในอดตี แต่ยงัรวมถงึ

คนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เยาวชน คนวัยท�างาน หรือแม้

กระทั่งผู้สูงวัยอีกด้วย

 นอกจากอุปกรณ์ที่สวมใส่บนข้อมือที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

Wearable Device ยังได้ถูกน�าเสนอในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย (รูปที่ 3) 

เช่น แผ่นแปะตามร่างกายที่มี Sensor คอยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

ของเรา สร้อยคอหรือแหวนท่ีท�าหน้าท่ีแจ้งเตือนเม่ือมีข้อความ หรือมี

โทรศัพท์เข้า หรือแว่นตาอัจฉริยะของ Google อย่าง Google Glass 

ที่ท�าหน้าแสดงผลเสมือนจอท่ีสองของโทรศัพท์ของเราบนแว่นตาผ่าน

เทคโนโลย ี Augmented Reality จะว่าไปแล้ว อปุกรณ์ทีอ่าศยัแนวคดิ 

IoT นั้นมีอีกเยอะแยะมากมาย

รูปที่ 2: หน้าตาอุปกรณ์ Activity Tracker, Smart Watch, Smart Tracker ตามล�าดับ

รูปที่ 3: Wearable Device รูปแบบต่าง ๆ (Source: Forrester)

1

3

2
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รอบรู้ประกันภัย

 ถึงแม้ว่าตัวอุปกรณ์ Wearable Device จะมีขนาดเล็ก 

แต่กอ็ดัแน่นไปด้วยความ “อจัฉรยิะ” ทีไ่ม่แพ้อปุกรณ์ทีม่ขีนาดใหญ่

เลย ไม่ว่าจะเป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถในด้านการวดัจ�านวนก้าว

เดิน จ�านวน Calories ที่ใช้ไป ตลอดจนถึงระยะทางที่เดิน เป็นต้น 

ค่าต่าง ๆ จะถูกวัดโดย Sensor ที่ถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์ โดยอุปกรณ์

บางชนดิยงัได้เพิม่ความสดุยอดอจัฉรยิะเข้าไปอกี ไม่ว่าจะเป็นความ

สามารถทางด้านการบันทึกพิกัดและเส้นทางการเดินทางของผู้ใช้

งานแบบ Real Time ผ่าน GPS ที่อยู่ในอุปกรณ์ หรือแม้กระทั่งวัด

อตัราการเต้นของหวัใจโดยผ่าน Heart Rate Monitor Sensor โดย

ข้อมลูต่าง ๆ  ทีว่ดัได้นีจ้ะถกูส่งไปยงั Smartphone หรอืคอมพวิเตอร์ 

ผ่าน Bluetooth (หรอือปุกรณ์บางตวัอาจมหีน้าจอแสดงผลเป็นของ

ตัวเอง จึงไม่จ�าเป็นส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์) เพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้งาน

ได้รับทราบแบบ Real Time บนโปรแกรมที่ผู้ผลิต Wearable 

Device ได้ออกแบบไว้ (รูปที่ 4)

 จากการประมาณการของ IDC (รปูที ่5) ซึง่เป็นบรษิทัวจิยั

การตลาดทีเ่ชีย่วชาญด้านการศกึษากลุ่มสนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ พบว่า

ในปี ค.ศ. 2015 Wearable Device มีการจ�าหน่ายทั่วโลกสูงถึง 

45.7 ล้านเครื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2014 ถึง 157 เปอร์เซ็นต์ 

และในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปี ค.ศ. 2019) ยอดจ�าหน่ายอุปกรณ์ดัง

กล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 126.1 ล้านเครื่อง หรือขยายตัวเพิ่มขึ้น

ถึง 175 เปอร์เซ็นต์ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ Wearable Device ที่ได้รับ

ความนิยมในอนาคตยังคงเป็นอุปกรณ์ในกลุ่มที่สวมใส่บนข้อมือ 

เนื่องจากผู้ใช้อาจยังมีความคุ้นชินกับการใส่นาฬิกาข้อมือ

 ข้อจ�ากัดส�าคัญของ Wearable Device ในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นเรื่องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่อยู่ได้ไม่คงทนเท่านาฬิกาข้อมือ ซึ่ง

ส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์จะท�างานอยู่ได้ประมาณ 5-10 วันต่อการชาร์จ 1 ครั้ง (มีบางอุปกรณ์ที่อาจจะท�างานอยู่ได้นานกว่านั้น หากไม่มีฟังก์ชั่น 

การน�าเสนอผ่านหน้าจอ) และมอีกีสิง่ทีห่ลายคนกงัวลกค็อื ความปลอดภยัของข้อมลูส่วนบคุคลทีถ่กูเกบ็ไว้ไม่ว่าจะอยูใ่นตวั Wearable Device เอง

หรือใน Smartphone หรือบน Cloud Server ของผู้ผลิตแต่ละราย ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ใช้บางคนยังอาจไม่มั่นใจว่าข้อมูลของพวกเขาจะถูกน�าไป

ใช้ไปในทางทีไ่ม่ดหีรอืไม่ ถึงแม้ผูผ้ลติหลายรายออกมายนืยนัว่าข้อมลูทีถ่กูเกบ็ไว้มคีวามปลอดภยัแน่นอนแล้วกต็าม ซึง่กค็งต้องตดิตามดกูนัต่อไป

 สิ่งที่ส�าคัญคือข้อมูลที่ถูกเก็บไว้เป็นจ�านวนมหาศาล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถที่จะน�ามาใช้ออกแบบแผนพัฒนาสุขภาพให้มีความเหมาะ

สมกับผู้สวมใส่อุปกรณ์ หรือยังเป็นประโยชน์ในแง่ที่ท�าให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานแต่ละคน ซึ่งประโยชน์อย่างหลังนี้เองที่ธุรกิจประกันภัย

ในต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจและน�าไปต่อยอดเพื่อให้เกิดผลในเชิงธุรกิจ 

รูปที่ 4: การแสดงผลของโปรแกรม (Source: Fitbit)
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รอบรู้ประกันภัย

 การเกิดขึ้นของ Internet of Things เป็นตัวจุดประกายให้เกิดนวัตกรรมที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตของมนุษย์ และยังน�าไปสู่

โอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล ดังจะเห็นได้จาก การที่บริษัทประกันภัยในหลายประเทศ รวมไปถึงประเทศไทยได้มีการน�าอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้

เป็นเครือ่งมอืในการจงูใจให้ผูเ้อาประกนัภยัหนัมาใส่ใจดแูลสขุภาพตวัเองมากยิง่ขึน้ ซึง่กจ็ะเป็นผลดต่ีอทัง้ผูบ้รโิภคและตวับรษิทัเอง รายละเอยีด

ความเกี่ยวโยงของเจ้าอุปกรณ์ดังกล่าวกับธุรกิจประกันภัยจะเป็นอย่างไร หาค�าตอบได้ในตอนหน้าครับ

เอกสำรอ้ำงอิง
- Cisco IBSG, The Internet of Things: How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, 2011

- Fitbit, Fitbit Application. https://www.fitbit.com/th/app

- Forrester, North American Consumer Technographics Consumer Technology Survey 2014, 2015

- RS Components, Internet of Things, 2016

- Wearable Technologies, The Most Successful Wearables for Consumers. https://www.wearable-technologies. 

 com/2016/01/the-most-successful-wearables-for-consumers/, 2016

รูปที่ 5: แนวโน้มของยอดจ�าหน่ายอุปกรณ์ Wearable Device (Source: Wearable-Technologies อ้างอิงจาก IDC)

บทส่งท้าย



วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 13030

 ผมเคยได้รับเกียรติไปออกรายการก้าวทันประกันภัยเมื่อ  

2 – 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายการสัมภาษณ์สดประมาณ 20 – 25 นาที 

เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย และแน่นอนว่าหัวข้อท่ีถูกสัมภาษณ์ถึงก็ 

คอื “อาชพีนกัคณติศาสตร์ประกนัภยั” ทีเ่ป็นอาชพีทีแ่ม้แต่คนในวงการ

ยังไม่ค่อยทราบว่าท�าอะไรได้กันเท่าใด

 ในวันนั้นทางรายการจึงได้เชิญนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ตวัเป็น ๆ  มาออกรายการ โดยค�าถามส่วนใหญ่ทีถ่ามกจ็ะเกีย่วกบัอาชพี

นี้ว่าอาชีพคืออะไร ท�าอะไร แล้วท�าไมจึงต้องมี เป็นต้น

 คอลัมน์ในวันน้ี ผมจึงได้ดึงสาระส�าคัญของบทสนทนา 

ในรายการที่น่าจะเป็นประโยชน์มาไว้ให้อีกที

 “อาชีพนี้คืออาชีพที่ส�าคัญส�าหรับธุรกิจที่รับเงินเข้ามาก่อน 

แต่ต้นทนุเกดิขึน้มาทหีลงั โดยไม่รูว่้าต้นทนุเกดิข้ึนเมือ่ไร แล้วพอเกดิขึน้

แล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเท่าไร ดังนั้น ธุรกิจที่มีลักษณะแบบนี้จึงจะต้องมี 

นักค�านวณเพือ่พยากรณ์หรอืประมาณการต้นทนุเหล่านัน้ข้ึนมา ซึง่หลกั

การที่ใช้ก็คือคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) ที่จะน�าเอา

ความรู้ทางด้านสถิติความน่าจะเป็นมาประเมินผลเพื่อจะได้รู้ว่าต้นทุน

จะเกิดขึ้นเมื่อไร แล้วพอเกิดขึ้นแล้วก็จะใช้วิชาทางการเงินมาค�านวณ

มูลค่าและราคาของสินค้าอีกทีหนึ่ง”

 “นกัคณติศาสตร์ประกันภยั มีช่ือเรยีกเป็นทางการว่า ‘แอคชวัรี 

(Actuary)’ ซึ่งบางครั้งก็จะถูกเรียกว่า นักคณิตศาสตร์พยากรณ์หรือ 

นักคณิตศาสตร์การเงินก็ได้ และอาชีพน้ีก็ใช้หลักการคล้าย ๆ กับ 

วิศวกรการเงิน (Financial Engineering) ท่ีจะต้องใช้หลักการ 

ความน่าจะเป็นมาประกอบกับความรูท้างด้านการเงนิ เพยีงแต่ตวัสนิค้า

ที่ออกแบบโดยวิศวกรการเงินจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนสินค้าที่

ออกแบบโดยแอคชัวรีจะเกี่ยวกับประกันภัยหรือสวัสดิการในสังคม”

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

คุยข้ามจอกับรายการก้าวทันประกันภัย

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

 “มืออาชีพ (Professional) ส่วนใหญ่จะต้องผ่านกระบวน 

การสอบเพือ่คดักรองและบ่มให้คน ๆ  นัน้มคีวามสามารถเฉพาะทาง ซึง่

เราจะเรียกคนที่สามารถสอบวัดระดับไปจนถึงจุดสูงสุดของอาชีพนี้ว่า 

‘เฟลโล (Fellow)’ โดยอาจจะต้องใช้เวลาถึง 5 - 10 ปี (เมื่อก่อน  

10 – 20 ปี ทีเดียว แต่สมัยนี้เป็นได้เร็วขึ้น) กว่าจะสอบผ่านครบทุกขั้น

ให้ได้ทัง้หมด ซึง่ถ้าสอบไม่ได้ทัง้หมด กไ็ม่ได้หมายความว่าจะท�างานทาง

ด้านนีไ้ม่ได้ อกีทัง้จะเหน็ว่าการสอบวดัระดบัเหล่านีก้ไ็ม่ต่างไปกบัอาชพี

หมอหรือทนายความเท่าใดนัก”

 ในระหว่างรายการ ผมก็ถูกถามขึ้นมาว่าไปจับพลัดจับผลู

อย่างไรจึงได้มาท�าอาชีพนี้ ซึ่งผมก็ได้ตอบไปว่า พอดีสนใจวิชาชีพนี้มา

ก่อนอยู ่แล้ว และได้ไปศึกษาท�าความเข้าใจเพิ่มเติม พอไปท�าได้

ประสบการณ์ ยิ่งท�าก็ยิ่งชอบ และสอบไปด้วยจนกระทั่งได้เป็นเฟลโล 

 ข่าวดีก็คือเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็เพิ่งจะเห็นว่าอาชีพนักคณิตศาสตร์

ประกันภัยหรือแอคชัวรีนั้นได้กลายเป็นอาชีพอันดับที่ 1 ในอเมริกา  

โดยการจัดระดับนั้นจะดูจากความเครียด จ�านวนชั่วโมงการท�างาน  

รายได้ และการได้รับการยอมรับในสังคม

 ถ้าจะถามว่านกัคณติศาสตร์ประกนัภัยนัน้มภีาพอยูป่ระมาณ

ไหน ก็คงจะตอบได้ว่าอาชีพน้ีคงคาบเกี่ยวอยู ่ตรงกลางระหว่าง  

นักเศรษฐศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักพยากรณ์ และนักการเงิน  

ก็เป็นได้ เพราะต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างมาวิเคราะห์อดีต

และจ�าลองอนาคต เพื่อประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันให้ออกมาเป็น 

ต้นทุนที่สะท้อนความเสี่ยงต่าง ๆ ในธุรกิจอย่างแท้จริง

 ส�าหรับท่านที่สนใจอยากดูคลิปการสัมภาษณ์สดเกี่ยวกับ

คณิตศาสตร์ประกันภัยในรายการก้าวทันประกันภัย ก็สามารถเข้าไปที่ 

YouTube แล้วพมิพ์ค�าว่า “ก้าวทนัประกนัภยั คณติศาสตร์ประกนัภยั” 

กันได้ครับ
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รอบรั้วประกันภัย

 กรุงเทพประกันภัย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน

 นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะประธานมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย  
เป็นประธานมอบรางวัลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจ�าปี 2558 ให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดจ�านวน 23 โรงเรียน ที่จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จนสามารถพัฒนาไปสู่การปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านจนเกิดเป็นนิสัย โดยโรงเรียน 
ที่ชนะการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือเพื่อน�าไปใช้ในห้องสมุดของโรงเรียน

 ทิพยรักษ์โลก ครั้งที่ 12

 คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR และ คุณสมเกียรติ ปิยกาญจนานนท์ ผู ้จัดการสาขาสระบุรี  
บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) น�าหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา จัดโครงการ “พลังทิพยรักษ์โลก” ครั้งที่ 12 ถวายในหลวง โดยปลูกป่า 
ในโรงเรียน ซึ่งเป็นต้นราชพฤกษ์ต้นใหญ่ ร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ เพื่อลดโลกร้อน เพิ่มความร่มรื่นให้กับโรงเรียน และปลูกฝัง
ให้เยาวชนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

 นวกิจประกันภัย จัดกิจกรรม “จิตอาสาผลิตหนังสือเบรลล์ ครั้งที่ 4”

 นางวิภาดา ศรีธิมาสถาพร ที่ปรึกษาส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะ “นวกิจจิตอาสา” 
ใช้เวลาว่างท�าประโยชน์เพื่อสังคมในกิจกรรม “จิตอาสาผลิตหนังสือเบรลล์ ครั้งที่ 4” พร้อมส่งมอบปฎิทินเก่าที่ได้รับบริจาคตามโครงการ  
“กระดาษหน้าที่ 3 ปีที่ 5” ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ศูนย์กลางการผลิตสื่อการเรียนรู้หนังสือเบรลล์และหนังสือเสียงส�าหรับ 
ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ

 บริษัทกลางฯ บรรยายให้ความรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 นายประสิทธิ์ ค�าเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และ “ท�าอย่างไรเมื่อประสบภัยจากรถ” ในโครงการ “เพิ่มทักษะความรู้ให้แก่ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร
ก�านัน และผู้เกี่ยวข้องของอ�าเภอบ้านบึง” จ�านวน 195 คน โดยมีนายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอ�าเภอบ้านบึง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อ�าเภอบ้านบึง จ. ชลบุรี

 สินมั่นคงมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ในห้องพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ให้โรงเรียนล�าบุหรี่พวง หนองจอก

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “สินมั่นคง
อยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี” ให้กับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนล�าบุหรี่พวง หนองจอก
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วารสารฉบับนี้ได้รวบรวม ค�าสั่ง ประกาศที่ส�าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย 
ในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2559 น�าเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบ ดังนี้

1. เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

 เพ่ือปรับปรุงแบบงบดุลและงบก�าไรขาดทุนที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องประกาศต่อสาธารณชนให้สอดคล้องกับ 
การปรับปรุงแบบงบการเงินท่ีบริษัทต้องน�าส่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เป็น
ไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
เป็นต้นไป จึงได้ออกประกาศ ดังนี้
 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แบบรายการงบดุลและ 
งบก�าไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
 ประกาศรายการงบดุลและงบก�าไรขาดทุนของรอบปีปฏิทิน พ.ศ.2558 ที่ผู ้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง 
ความเหน็แล้ว ให้บรษิทัใช้แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั เรือ่ง แบบรายการ
งบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
 ประกาศรายการงบดุลและงบก�าไรขาดทุนจากงบการเงินตั้งแต่รอบปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ที่ผู้สอบบัญช ี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้บริษัทใช้แบบแนบท้ายประกาศนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่มีรายการตามแบบ บริษัทไม่ต้อง 
แสดงรายการนั้น

ประกาศคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย มี 3 ฉบับ ดังนี้

รายละเอียดประกาศฉบับนี้ ท่านสามารถ  Download ได้จากเว็บไซต์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (www.oic.or.th)

ประกาศ
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2. เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. 2559

 เพื่อปรับปรุงแบบรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและ
กิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับการปรับปรุงประกาศคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย
การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยและปรับ
เปลี่ยนความถี่ในการยื่นรายงาน จึงได้ออกประกาศ ดังนี้
 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่น
รายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและกจิการของบรษิทั พ.ศ. 2555 ลง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
 ให้บริษทัยืน่รายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและกจิการของ
บรษิทัตามแบบแนบท้ายประกาศนีต่้อคณะกรรมการผ่านส�านกังาน
ทุกไตรมาสภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นแต่ละไตรมาส (มีนาคม 
มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามกฎหมายของรอบระยะ
เวลาทีร่ายงานครัง้สดุท้ายต�า่กว่าร้อยละหนึง่ร้อยสีส่บิ หรอืในกรณี
ที่นายทะเบียนต้องการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของ
บริษัทเพิ่มเติมโดยค�าสั่งนาทะเบียนให้บริษัทยื่นรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประจ�าทุกรอบเดือนภายในสิ้น
เดือนถัดไปแทนการยื่นรายงานเป็นรายไตรมาสก็ได้
 ในกรณทีีบ่รษิทัต้องยืน่รายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและ
กิจการของบริษัทประจ�าทุกรอบเดือนตามวรรคหน่ึง ให้บริษัทยื่น
รายงานจนกว่านายทะเบียนมีค�าสั่งยกเลิก
 ในขณะที่ส�านักงานไม่ได้ก�าหนดระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ให้บริษัทยืน่รายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและกจิการของบรษิทัใน
สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ระบบงานทีใ่ช้ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2559 โดยให้
ใช้แบบตามรายการท่ีมีรหัสรายการ (วxxxx) ตรงกัน ตามแบบ
รายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์เดิม ส�าหรับรายงานอื่นในประกาศ
นี้ที่ไม่มีรหัสรายการก�ากับไว้ ให้บริษัทยื่นรายงานในรูปไฟล์บันทึก
ข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ในรปูแบบ Microsoft excel ตามช่องทางและ
วิธีการที่ส�านักงานก�าหนด ทั้งนี้ จนกว่าส�านักงานจะมีหนังสือแจ้ง
ให้บริษัทยื่นรายงานตามระบบที่ก�าหนดไว้

3. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการ
จัดท�าและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559

      เพื่อปรับปรุงแบบรายงานประจ�าปีแสดงการด�าเนินงานของ
บริษัทให้สอดคล้องกับการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย และด�าเนินการ
รวบรวมประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ในการจัดท�าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนิน
งานของบริษัทประกันวินาศภัย ฉบับที่ 1-4 ไว้ด้วยกัน จึงได้ออก
ประกาศ ดังนี้
 การจัดท�างบการเงิน ให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพ
บญัชว่ีาด้วยมาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิ รวมทัง้แนวปฏบิตัทิางบญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
 การจัดท�ารายงานประจ�าปีให้ใช้เกณฑ์การรับรู้และวัด
มูลค่าตามนัยแห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 ข้อมูลการจัดท�างบการเงิน ต้องถูกต้องตรงกันหรือ
สามารถกระทบข้อมูลได้กับข้อมูลราคาบัญชีในรายงานประจ�าปี
แสดงผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับงวดบัญชีเดียวกัน ซึ่ง
ข้อมลูทีแ่สดงในรายงานทัง้หมด ต้องไม่มกีารแสดงข้อความอนัเป็น
เท็จ หรือปกปิดข้อความจริง อันเป็นสาระส�าคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
ในกรณทีีผ่ลการด�าเนนิงานตามงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ทัง้ในก�าไร
ขาดทุน ส�าหรับงวดหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด
เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละยี่สิบให้บริษัท
จดัท�ารายงานช้ีแจงสาเหตขุองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวยืน่ต่อคณะ
กรรมการ โดยผ่านส�านกังานพร้อมกบังบการเงนิทีบ่รษิทัต้องยืน่ส่ง
ตามประกาศ

รายละเอียดประกาศฉบับนี้ ท่านสามารถ  Download ได้จากเว็บไซต์
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (www.oic.or.th)

รายละเอียดประกาศฉบับนี้ ท่านสามารถ  Download ได้จากเว็บไซต์
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (www.oic.or.th)

ประกาศ
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ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่

โจทก์

จ�ำเลย

แพ่ง

352/2554

นายอารีย์ ทรงสกุลเกียรติ

นายเปี่ยม ชูกลิ่น กับพวก

ประกันภัยค�า้จุน (มาตรา 887 วรรคสอง)

ฎีกาย่อ

 โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจ�าเลยท้ังสี่ร่วมกันหรือแทนกันช�าระ
เงิน 648,456 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
ต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ

 จ�าเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นค�าให้การและขาดนัดพิจารณา
 จ�าเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นค�าให้การ
 จ�าเลยที่ 3 ให้การและแก้ไขค�าให้การ ขอให้ยกฟ้อง
 จ�าเลยที่ 4 ให้การ ขอให้ยกฟ้อง

 ระหว่างพิจารณาจ�าเลยท่ี 2 ถึงแก่ความตาย โจทก์ไม่เรียก
ทายาทของจ�าเลยที่ 2 เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จ�าเลยที่ 2 ผู้มรณะ ศาล
จึงมีค�าสั่งจ�าหน่ายคดีส�าหรับจ�าเลยที่ 2 ออกจากสารบบความ
 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ�าเลยที่ 1 ช�าระเงินจ�านวน 369,456 
บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องวันที่ 
9 ตุลาคม 2539 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ และให้จ�าเลยที่ 1 ใช้
ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์ส�าหรับจ�าเลยที่ 3 และที่ 
4 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์และจ�าเลยที่ 3 ที่ 4 ให้เป็นพับ

 โจทก์อุทธรณ์ โดยได้รับอนุญาตให้ด�าเนินคดีอย่างคนอนาถา

 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จ�าเลยที่ 4 ร่วมกับจ�าเลย
ที่ 1 ช�าระเงินจ�านวน 207,353 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 
ต่อปี นบัแต่วนัที ่9 ตลุาคม 2539 จนกว่าจะช�าระเสรจ็แก่โจทก์ นอกจาก
ทีแ่ก้ให้เป็นไปตามค�าพพิากษาศาลช้ันต้น ค่าฤชาธรรมเนยีมชัน้อทุธรณ์
ให้เป็นพับ

 จ�าเลยที่ 4 ฎีกา

 ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า “ข้อเท็จ
จริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า จ�าเลยที่ 1 ขับรถยนต์ของ
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จ�าเลยที่ 2 ซ่ึงเป็นผู้เอาประกันภัย มีจ�าเลยที่ 4 เป็นผู้รับประกันภัย  
ในขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเมาถึงขนาดที่ไม่สามารถควบคุมรถยนต ์
ได้ตามกรรม์ประกันภัยข้อ 2.12 ข้อย่อย 2.12.7 ชนโจทก์และรถยนต์
ของโจทก์ได้รับความเสียหาย จ�าเลยที่ 4 ยอมรับผิดต่อความบาดเจ็บ
ของโจทก์ตามกรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.1 เป็นเงิน 100,000 บาท  
และช�าระเงินให้โจทก์แล้ว 50,000 บาท
 มีประเด็นต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อกฎหมายของจ�าเลยที่ 4  
ว่า จ�าเลยที่ 4 จะเอาข้อยกเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย 
มาปฏิเสธความรับผิดต่อโจทก์ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกได้เพียงใด  
จ�าเลยที่ 4 ฎีกาว่า โจทก์ฟ้องให้จ�าเลยที่ 4 รับผิดในฐานะผู้เอาประกัน
ภัยรถยนต์ของจ�าเลยที่ 2 โดยอาศัยกรมธรรม์ประกันภัย จ�าเลยที่ 4  
จึงมีสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายที่จะยกข้อต่อสู้ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ขึ้นอ้างได้ และจ�าเลยที่ 4 ต้องรับผิดเฉพาะต่อความบาดเจ็บของโจทก์
เท่านั้น ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายต่อทรัพย์สินของโจทก์ เนื่องจาก
มีข้อยกเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์ข้อ 2.13 เป็นข้อสัญญาพิเศษที่
ห้ามจ�าเลยที่ 4 ยกข้อต่อสู้ตามข้อ 2.12 เฉพาะเรื่องความรับผิดต่อ 
ความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอกและความรับผิดต่อ 
ผู้โดยสาร แต่ไม่ห้ามยกข้อต่อสู้เรื่องความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคล
ภายนอก เห็นว่า ตามกรมธรรม์ประกันภัยระหว่างจ�าเลยที่ 2 และ 
จ�าเลยที่ 4 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 2 เรื่องการคุ้มครองความรับผิดต่อ 
บุคคลภายนอก ข้อ 2.12 ระบุว่า การประกันภัยความรับผิดต่อ 
ความบาดเจ็บหรือมรณะ หรือความรับผิดต่อผู้โดยสารและความรับผิด
ต่อทรัพย์สิน ไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคล 
ขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเมาถึงขนาดที่ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ 
ได้ตามข้อ 2.12.7 และมีข้อสัญญพิเศษตามข้อ 2.13 ระบุว่า ภายใต้
จ�านวนเงินจ�ากัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตาราง บริษัทผู้รับประกันภัย 
จะไม่ยกข้อยกเว้นความรบัผดิตามข้อ 2.12 เป็นข้อต่อสูบ้คุคลภายนอก
เพื่อปฏิเสธความรับผิดต่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก 
หรือความรับผิดต่อผู้โดยสาร
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ข้อพิพำทหมำยเลขแดงที่
เรื่อง

ประเด็นข้อพิพำทมีว่ำ

1281/2558
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยหลายราย ย่อค�าชี้ขาด

 ส�าหรับฎีกาข้อกฎหมายข้อสองที่ว่า เมื่อจ�าเลยท่ี 2 ผู้เอา
ประกนัภยัถงึแก่ความตายแล้ว โจทก์ไม่ได้เรยีกผูใ้ดเข้ามาแทนทีคู่ค่วาม
ผู้มรณะ เท่ากับโจทก์ไม่ได้ฟ้องผู้เอาประกันภัย จ�าเลยที่ 4 ผู้รับประกัน
ภัยจึงไม่ต้องรับผิดนั้น เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 887 วรรคสอง บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบท่ีจะได้รับค่าสินไหม
ทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง ฉะน้ัน แม้
โจทก์จะไม่ได้ฟ้องผูเ้อาประกนัภยั กไ็ม่ท�าให้สทิธขิองโจทก์ทีจ่ะเรยีกร้อง
เอาแก่จ�าเลยที่ 4 ผู้รับประกันภัยเสียไป จ�าเลยที่ 4 ต้องรับผิดตามฟ้อง
อยู่ ฎีกาข้อนี้ของจ�าเลยที่ 4 ฟังไม่ขึ้น

 ข้อเทจ็จรงิในข้อพพิาทนีม้ว่ีา ผูเ้สนอข้อพพิาทเสนอข้อพพิาท
ว่าผู้เสนอข้อพิพาทและคู่กรณีเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลข
ทะเบียน ญฮ-2303 กรุงเทพมหานคร ผู ้ขับรถคันดังกล่าวขับรถ 
โดยประมาทเป็นเหตใุห้เฉีย่วชนรถโดยสารเสยีหายและมผีูไ้ด้รบับาดเจบ็
และเสยีชวีติ รถยนต์คนัหมายเลขทะเบยีน ญฮ-2603 กรงุเทพมหานคร 
ได้ท�าประกันภัยไว้กับคู่กรณีมาก่อน และได้ท�าประกันภัยกับผู้เสนอ 
ข้อพิพาทในภายหลัง ผู้เสนอข้อพิพาทได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไป 
จ�านวน 500,000 บาท และค่าเสาไฟฟ้าจ�านวน 30,510 บาท รวมเป็น
เงินจ�านวน 530,510 บาท จึงรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องเงินดังกล่าว 
จากคู่กรณี ขอให้ชี้ขาดให้คู่กรณีช�าระเงินดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ย 
แก่ผู้เสนอข้อพิพาท
 คู่กรณียื่นค�าคัดค้านว่าการท่ีรถคันดังกล่าวมีความคุ้มครอง
ทรัพย์สินเดียวกัน 2 กรมธรรม์น้ัน ตามกฎหมายจะต้องเรียกร้อง 
ค่าเสียหายจากกรมธรรม์รายแรกก่อน หากความคุ้มครองรายแรกเต็ม
ความคุ้มครองแล้ว จึงสามารถไปเรียกร้องจากรายที่ 2 ต่อไปได้เป็น
ล�าดับ อีกทั้งกฎหมายไม่ได้ให้สิทธ์ิผู้เอาประกันภัยท่ีจะเรียกร้องกับ 

 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จ�าเลยที่ 4 ร่วมรับผิดกับจ�าเลยที่ 1 
ช�าระเงินจ�านวน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นับแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2539 จนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้
เป็นพับ
 (พินิจ สุเสารัจ - มานัส เหลืองประเสริฐ - จักร อุตตโม)
 ก่อโชค บุตรชัยงาม - ย่อ
 สมชัย ฑีฆาอุตมากร – ตรวจ

ผู้รับประกันภัยรายใดก็ได้ แต่ต้องเรียกร้องตามล�าดับก่อนหลัง ผู้เสนอ
ข้อพิพาทจึงไม่สามารถใช้สิทธิใดมาเรียกร้องคืนจากคู่กรณีได้ การที่ 
ผู้เสนอข้อพิพาทจ่ายไปนั้นเป็นการจ่ายเพื่อสมประโยชน์ของตนเอง 
ในฐานะผู้รับประกันภัยมิใช่เป็นการจ่ายค่าเสียหายแทนผู้อื่น
 อนญุาโตตลุาการวนิจิฉยัว่า ปัญหาทีว่่าคู่กรณต้ีองรบัชดใช้เงนิ
ที่ผู ้เสนอข้อพิพาทจ่ายไปคืนแก่ผู้เสนอข้อพิพาทหรือไม่นั้น ผู้เสนอ 
ข้อพิพาทมีผู ้อ�านวยการส่วนอาวุโสของ คปภ.มาสืบให้การว่าเมื่อ 
ดูกรมธรรม์แล้วระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ของคู ่กรณีเป็น 
การประกนัภยัรายแรก เมือ่ไปก่อเหตตุ่อบคุคลภายนอกผูร้บัประกนัภยั
รายแรกต้องร้บผิดเพื่อความวินาศภัยก่อน ถ้าไม่คุ้มกับจ�านวนวินาศภัย
ผู้รบัประกนัภัยคนถดัไปต้องรบัผิดจนกว่าจะคุ้ม เมือ่เป็นการประกนัภยั
สองรายสืบเน่ืองเป็นล�าดับกัน หากบุคคลภายนอกที่เสียหายในครั้งนี้ 
มาเรียกร้องค่าเสียหายกับผู ้รับประกันภัยคนที่สอง หากคนท่ีสอง 
ไม่ทราบว่ามีประกันภัยกับคนแรกไม่อาจปฏิเสธความรับผิดไม่ว่า 
ความเสียหายต่อร่างกายและทรพัย์สิน หากรายทีส่องจ่ายไปโดยไม่อาจ
ปฏิเสธได้ แต่ให้ไปเรียกร้องจากผู้เอาประกันภัยได้และผู้เอาประกันภัย

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ



วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 13036

ก็จะให้ผู้เอาประกันภัยคนแรกร่วมรับผิดได้ด้วย การท่ีพยานปากนี้ 
มีความเห็นเช่นนี้ เมื่อเทียบเคียงกับค�าพิพากษาฎีกาท่ี 10624/2554  
ทีไ่ด้วนิจิฉยัไว้ แม้รายละเอยีดในค�าวนิจิฉยัของศาลฎกีาในเนือ้หาจะให้
เหตผุลไว้แตกต่างกนับ้าง แต่โดยผลของค�าพพิากษาตรงกบัทีพ่ยานของ
ผู้เสนอข้อพิพาทให้ความเห็นไว้ ดังที่ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ท�านองว่า  
ถ้าสญัญาประกนัภยัหลายรายสบืเนือ่งกนัเป็นล�าดบักนัตาม มาตรา 870 
วรรคสาม บัญญัติไว้ ผู้รับประกันภัยคนแรกต้องรับผิดก่อน เม่ือเกิด
วนิาศภยัขึน้ตามสญัญาผูร้บัประกนัภยัคนถดัไปกลบัเป็นผูจ่้ายค่าสนิไหม
ทดแทนไปโดยไม่รู้ว่าวินาศภัยอันเดียวกันน้ีมีผู้รับประกันภัยก่อนตน 
กรณีจึงเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้ง ๆ ผู้รับประกันภัยคนถัดไป 
ที่ไม่มีหน้าที่จ่ายตาม มาตรา 870 วรรคสาม บัญญัติไว้ แต่เมื่อจ่ายไป
แล้วแม้เป็นการจ่ายโดยผู ้รับประกันภัยคนแรกแล้วเป็นผู ้มีหน้าที่ 
ต้องจ่ายไม่ได้รับมอบหมายให้ผู ้รับประกันภัยคนถัดไปจัดการแทน 
ก็ตาม ย่อมมีผลท�าให้หนี้ตามสัญญาประกันภัยค�้าจุนที่ผู้รับประกันภัย
คนแรกจะต้องรับผิดตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นเป็นอันระงับไปและ

ท�าให้ผู้รบัประกนัภยัคนแรกหลุดพ้นจากความรบัผดิต่อผู้เอาประกนัภยั 
จึงถือได้ว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้รับประกันภัยคนถัดไปนั้น
เป็นการสมประโยชน์ของผู้รับประกันภัยคนแรกซ่ึงเป็นตัวการและ 
ต้องตามความประสงค์แท้จริงของตัวการหรือความประสงค์ท่ีพึง
สนันษิฐานได้ กรณจีงึเข้าเกณฑ์เป็นเรือ่งจดัการงานนอกสัง่ซึง่ก่อให้เกดิ
หน้ีที่ผูกพันผู้รับประกันภัยคนแรกให้ต้องรับผิดชดใช้เงินค่าสินไหม
ทดแทนที่ผู้รับประกันภัยคนถัดไปได้ออกทดรองจัดการงานให้ผู้รับ
ประกันภัยคนแรกไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 401 เมื่อ 
ความเห็นของพยานผู ้เสนอข้อพิพาทมีค�าพิพากษามาสนับสนุน 
ดังเหตุผลที่วินิจฉัยมา คู ่กรณีจึงต้องรับผิดชดใช้เงินตามค�าเสนอ 
ข้อพิพาทให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท
 อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้คู ่กรณีรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
ตามทุนประกันภัยที่เหลืออยู่เป็นเงินจ�านวน 225,000 บาท  แก่ผู้เสนอ
ข้อพิพาทพร้อมดอกเบี้ย

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
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 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 นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ 
 โทรศัพท์: 0-2649-1000
 โทรสาร: 0-2649-1500
 URL: www.aig.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

 บรษิทั บูพำ ประกันสขุภำพ (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2677-0000
 โทรสาร: 0-2230-6500
 URL: www.bupathailand.com

 บริษัท กมลประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2502-2888, 0-2502-2999
 โทรสาร: 0-2502-2955
 URL: www.kamolinsurance.com
 E-mail: info@kamol.co.th

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2285-8888
 โทรสาร: 0-2610-2100
 URL: www.bangkokinsurance.com
 E-mail: comm1@bangkokinsurance.com

 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภำพ จ�ำกัด (มหำชน) 
 โทรศัพท์: 0-2769-7788
 โทรสาร: 0-2769-7798
 URL: www.bhi.co.th
 E-mail: info@bhi.co.th

รายนามบริษัทสมาชิก
รายชื่อบริษัทสมาชิก
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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 บรษิทั ควิบอีี ประกันภยั (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2624-1000
 โทรสาร: 0-2238-0836
 URL: www.qbe.com
 E-mail: udomluckl@qbe.co.th

 บรษิทั เจนเนอรำลีป่ระกนัภยั (ไทยแลนด์) จ�ำกดั (มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2685-3828
 โทรสาร: 0-2685-3830
 URL: www.generali.co.th
 E-mail: info@generalithailand.com

 บริษัท กรุงไทยพำนิชประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2624-1111
 โทรสาร: 0-2624-1225
 URL: www.kpi.co.th
 E-mail: admin@kpi.co.th

 บรษิทั 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: charanins@charaninsurance.co.th
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 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

 บรษิทั 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 2239 2049
 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
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 บริษัท ไชน่ำอินชัวรันส์ (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2259-3718-19, 0-2261-3680-9
 โทรสาร: 0-2259-1402, 0-2261-3690
 URL: www.chinains.co.th
 E-mail: cics@loginfo.co.th

11  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหำชน)
 โทรศัพท์: 0-2660-6111, 0-2290-3111
 โทรสาร: 0-2660-6100, 0-2290-3100
 URL: www.thaire.co.th
 E-mail: mailbox@thaire.co.th
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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 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.co.th
 E-mail: mail.insure@thanachart.co.th 



วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 13038

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

หมำยเหต ุ บริษัท สัญญาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559
  บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  เปลี่ยนเบอร์โทรสาร

 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 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 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 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

 บรษิทั ศรอียธุยำ เจนเนอรลั 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

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

 บรษิทั ฟีนกิซ์ประกันภยั (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

 บรษิทั มติซยุ สมุโิตโม อินชวัรนัซ์ 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

 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

รายนามบริษัทสมาชิก

54

56

58

60

55

57

59

61

43

45

47

49

51

44

46

48

50

52

5332

34

36

38

40

33

35

37

39

41

4231



กิจกรรม Highlight

	 คณะกรรมการพัฒนา

ธุรกิจและวิชาการประกันภัย	 จัดการ

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัยรอบชิง

แชมป์ประเทศไทย	“โครงการอัจฉริยะ

เยาวชนประ กันภั ย 	 ครั้ ง ท่ี 	 7 ”	 

เพื่อค ้นหานักเรียนที่ เป ็นสุดยอด

อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย	 ในการ

แข ่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย	 

ชิ ง ร า ง วั ล ทุ นก า รศึ กษ าสู ง สุ ด	

100,000	 บาท	พร้อมรับโล่ประทาน

จาก	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า

โสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	

เมื่อวันที่	 17-19	 มีนาคม	 2559	ณ	

โรงแรม	มิราเคิลแกรนด	์ถนนวิภาวดี	

โดยมีผลการแข่งขัน	ดังนี้

โครงการอัจฉริยะ
เยาวชนประกันภัย
ครั้งที่ 7

วารสารประกันภัย  เดือนมกราคม-มีนาคม 2559 39



กิจกรรม Highlight

ได้รับทุนการศึกษา จ�านวน 30,000 บาท พร้อมโล่จาก
ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
 ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
   (พระต�าหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม
   1. นางสาวสศิยา วรธ�ารงไผท
   2. นางสาวพรพรรณ ทัศนียะเวช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้รับทุนการศึกษา จ�านวน 50,000 บาท พร้อมโล่จาก
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
 ได้แก ่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล�าปาง
   1. นางสาววนิชญา สลีแดง
   2. นางสาวกรัณฑรัตน์ ทิพอาสน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา จ�านวน 100,000 บาท พร้อมโล่ประทานจาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 ได้แก่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
   1. นางสาวเพชร อยู่คง
   2. นางสาววิชญาพร วงศ์ษา

รางวัลชนะเลิศ 

ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนโดย สถาบันประกันภัยไทย จ�านวน 5,000 บาท 
 ได้แก ่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
   1. นางสาววรกมล ภูเขียว
   2. นางสาวพิมพ์ลภัส วงศ์วิวัฒน์ธนะ

ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนโดย สถาบันประกันภัยไทย จ�านวน 3,000 บาท 
 ได้แก่ โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัดสุรินทร์
   1. นางสาวสุกัญญา สอดแก้ว
   2. นายณัฐพล ทองแย้ม

รางวัลพิเศษ (คะแนนเป็นล�าดับที่ 4)

รางวัลพิเศษ (คะแนนเป็นล�าดับที่ 5)


