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บก.แถลง

เรื่องเด่น
ความหมายของฟิลด์ข้อมูลการประกันภัยตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย 

(Insurance Bureau System: IBS)

รอบรู้ประกันภัย
Wearable Device กับธุรกิจประกันภัย ตอน 2

ระเบียงภาพ

รอบรู้ประกันภัย
การทัศนศึกษาเชิงวิชาการด้านการประกันภัยโลจิสติกส์ (กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – แม่สอด – เมียวดี)

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
งานหน้าบ้านของแอคชัวรี

รอบรั้วประกันภัย

ประกาศ

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

สรรหามาเล่า

รายนามบริษัทสมาชิก

กิจกรรม Highlight
แถลงข่าวภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย
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Wearable Device กับธุรกิจประกันภัย ตอน 2
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บก.แถลง

สวัสดีครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 วารสารประกันภัยฉบับน้ีมีบทความท่ีน่าสนใจจากโครงการพัฒนา 

ฐานข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย (Insurance Bureau System: IBS) ที่ทาง 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยส�านักงานอัตราเบ้ียประกันวินาศภัย (IPRB)  

ได้ให้ความร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ

ประกันภัย (คปภ.) ในการด�าเนินโครงการฯ เรื่อง “ความหมายของฟิลด์ข้อมูล 

การประกนัภยัตามโครงการพฒันาฐานข้อมลูด้านการประกนัวนิาศภยั (Insurance 

Bureau System: IBS)” ท่ีอธิบายถึงความหมายของฟิลด์ข้อมูลการประกันภัย

ประเภทต่าง ๆ  ตามโครงสร้าง IBS เพือ่ให้บรษิทัสมาชกิสมาคมฯ (บรษิทัประกนัภยั) 

ได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน

 นอกจากนี ้เรายงัมบีทความวชิาการเรือ่ง “Wearable Device กบัธรุกจิ

ประกนัภยั ตอน 2” โดยฝ่ายวจิยัและสถติ ิบมจ.ไทยรบัประกนัภัยต่อ และบทความ

เรื่อง “การทัศนศึกษาเชิงวิชาการด้านการประกันภัยโลจิสติกส์ (กรุงเทพฯ - 

พิษณุโลก - แม่สอด - เมียวดี)” จากฝ่ายวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ตลอดจนข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจมาให้ท่านอ่านกันเหมือนเช่นเคย  

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 

เสนอบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวท่ีเกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันวินาศภัย บทความและความคิดเห็นท่ีลง

ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น

ส่วนบคุคล ซึง่ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป



ความหมายของฟิลด์ข้อมูลการประกันภัย

ตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย 

(Insurance Bureau System: IBS)

 ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ให ้ความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย (คปภ.: OIC) ในการด�าเนินโครงการพัฒนาข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย (Insurance Bureau System: IBS) ซึ่งบัดนี้อยู่ใน 

ช่วงเตรียมจัดส่งข้อมูลนั้น

 ส�านักงานอัตราเบ้ียประกันวินาศภัย (IPRB) เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการส่งข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อพัฒนารายงานที่เป็นประโยชน ์

ต่ออุตสาหกรรม จึงขอน�าเสนอบทความเพื่ออธิบายความหมายของฟิลด์ข้อมูลการประกันภัยประเภทต่าง ๆ ตามโครงสร้าง IBS เพื่อให ้

บริษัทประกันภัยได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน

เรื่องเด่น

การอธิบายฟิลด์ของโครงสร้างข้อมูล IBS เพิ่มเติม

 บริษัทประกันภัยมีการตีความและเข้าใจความหมายของ 

ฟิลด์ข้อมลูตามโครงสร้าง IBS ต่างกนั ซึง่อาจท�าให้กรอกข้อมลูผดิพลาด

หรือคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการของโครงสร้าง หัวข้อนี้จะขอยก

บางส่วนมาอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการบันทึกข้อมูล

โดย           เขมิกา นาคพนม 

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ธมลธร ศักดิ์ดีชุมพล 

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ชุลีกร แต่โสภาพงษ์ 

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 1314
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การประกันภัยทุกประเภท

การตีความหมายของฟิลด์ข้อมูล “เบี้ยประกันภัย” และ “ทุนประกันภัย” 

ประเภทประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ

ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

ประกันภัยทรัพย์สินและอัคคีภัย

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ค�ำอธิบำย

จำกตำรำงสลักหลัง

ฟิลด์ข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่ชื่อว่า “PremiumChangeAmt” ให้ส่งค่าเบี้ยประกันภัย 

ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นข้อมูลที่ส่งจะมีค่า บวก/ลบ ขึ้นอยู่กับประเภท 

ของสลักหลัง

จำกตำรำงสลักหลัง

• ฟิลด์ข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่ชื่อว่า “NetPremiumAmt” ให้ส่งค่าเบี้ยประกันภัยล่าสุด

เท่านั้น ดังนั้นข้อมูลที่ส่งต้องมีค่า >= 0 เสมอ 

• ฟิลด์ข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่ชื่อว่า “PremiumChangeAmt” ให้ส่งค่าเบี้ยประกันภัย 

ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นข้อมูลที่ส่งจะมีค่า บวก/ลบ ขึ้นอยู่กับประเภท 

ของสลักหลัง

• ฟิลด์ข้อมูลทุนประกันภัย ให้ส่งค่าล่าสุดเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลที่ส่งต้องมีค่า >= 0 เสมอ

จำกตำรำงกรมธรรม์

• ฟิลด์ข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่ชื่อว่า “FirePremiumSection1”, “FirePremiumSection2”, 

“IarPremiumSection1”, “IarPremiumSection2”, “PremiumOfBI” ให้ส่งค่าเบี้ย 

ส่วนทีเ่ปล่ียนแปลงไปจากเดมิ ดงันัน้ข้อมลูทีส่่งจะมค่ีา บวก/ลบ ขึน้อยูก่บัประเภทของสลกัหลงั

• ฟิลด์ข้อมูลทุนประกันภัย ให้ส่งค่าล่าสุดเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลที่ส่งต้องมีค่า >= 0 เสมอ

จำกตำรำงกรมธรรม์

• ฟิลด์ข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่ชื่อว่า “NetPremiumAmt” ให้ส่งค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นข้อมูลที่ส่งจะมีค่า บวก/ลบ ขึ้นอยู่กับประเภทของสลักหลัง

• ฟิลด์ข้อมูลทุนประกันภัย ให้ส่งค่าล่าสุดเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลที่ส่งต้องมีค่า >= 0 เสมอ

จำกตำรำงกรมธรรม์

• ฟิลด์ข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่ชื่อว่า “NetPremiumAmt” ให้ส่งค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นข้อมูลที่ส่งจะมีค่า บวก/ลบ ขึ้นอยู่กับประเภทของสลักหลัง

• ฟิลด์ข้อมูลทุนประกันภัย ให้ส่งค่าล่าสุดเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลที่ส่งต้องมีค่า >= 0 เสมอ

จำกตำรำงกรมธรรม์

• ฟิลด์ข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่ชื่อว่า “NetPremiumAmt” ให้ส่งค่าเบี้ยประกันภัยส่วนที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นข้อมูลที่ส่งจะมีค่า บวก/ลบ ขึ้นอยู่กับประเภทของสลักหลัง

• ฟิลด์ข้อมูลทุนประกันภัย ให้ส่งค่าล่าสุดเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลที่ส่งต้องมีค่า >= 0 เสมอ

เรื่องเด่น
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เรื่องเด่น

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

 การระบุล�าดับที่ของผู ้ประสบภัย ควรอ้างอิงที่ VictimSeq เดียวกันทั้ง 3 ตาราง ได้แก่ ตารางรายการสินไหมทดแทน  

ตารางผู้ประสบภัย และตารางรายการรับคืนสินไหม เพื่อให้สามารถจ�าแนกข้อมูลได้ถูกต้องแม่นย�า

ตารางแสดงฟิลด์ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับฟิลด์ที่ 6: PolicyType

 การตีความหมายและความเข้าใจของฟิลด์ข้อมูลที่ 6: PolicyType คือ รหัสประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงประกอบด้วย

“01” = ความคุ้มครองประเภท 1 (ความเสียหายต่อรถยนต์, รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้, ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายและ

อนามัยของบุคคลภายนอก, ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก)

“02” = ความคุ้มครองประเภท 2 (รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้, ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายและอนามัยของบุคคลภายนอก, 

ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก)  

“03” = ความคุ้มครองประเภท 3 (ความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายและอนามัยของบุคคลภายนอก)  

“04” = ความคุ้มครองประเภท 4 (ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก)

“05” = ความคุ้มครองประเภท 5 (ความคุ้มครองเฉพาะภัย ประเภท 2 หรือ 3 บวกความเสียหายต่อรถยนต์จากการชน

จากยานพาหนะทางบก)

“06” = ส�าหรับกรมธรรม์ Super Car, กรมธรรม์ปลอดแอลกอฮอล์, เอกสารแนบท้ายคุ้มครองภัยน�้าท่วม, ภัยธรรมชาติ

“07” = ส�าหรับกรมธรรม์ขับดีมีคืน, กรมธรรม์ Gap Insurance, กรมธรรม์ชดเชยรายได้, กรมธรรม์ค่าขาดประโยชน์

“08” = ส�าหรับกรมธรรม์/เอกสารแนบท้าย คุ้มครองรถยนต์พลิกคว�่าตกทาง, กรมธรรม์/เอกสารแนบท้าย 

คุ้มครองภัยน�้าท่วม ภัยธรรมชาติรถยนต์เสียหายส้ินเชิง ทรัพย์สินในรถสูญหาย, กรมธรรม์เฉพาะภัย NoDD, 

กรมธรรม์คุ้มครองตามระยะทาง, กรมธรรม์คุ้มครองรถยนต์เสียหายบางส่วน, กรมธรรม์ Big Bike

**รหัสประเภทกรมธรรม์ประกันภัยท่ีไม่ใช่ 01-04 บริษัทประกันภัยต้องรายงานข้อมูลตามตารางรายละเอียดแบบรายการกรมธรรม์ประกันภัย

ส�าหรับความคุ้มครองพิเศษ

ฟิลด์ข้อมูล

53. จ�านวนเงินเอาประกันภัยของ OD (ODSIAmt)

54. จ�านวนเงินเอาประกันภัยของ Fire (FireSIAmt)

55. จ�านวนเงินเอาประกันภัยของ Theft (TheftSIAmt)

56. จ�านวนเงินจ�ากัดความรับผิด TPPD ต่อครั้ง (TPPDSIAmt)

57. จ�านวนเงินจ�ากัดความรับผิด TPBI ต่อคน (TPBISIPersonAmt)

58. จ�านวนเงินจ�ากัดความรับผิด TPBI ต่อครั้ง (TPBISIEventAmt)

59. เบี้ยประกันภัยพื้นฐานเต็มปี (BasePremium)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PolicyType
01 0503 0702 0604 08
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ตารางกรมธรรม์

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับความคุ้มครองพิเศษ

ฟิลด์ข้อมูล ค�ำอธิบำย

11. รหัสจังหวัด อ�าเภอ ต�าบลที่เกิดเหตุของผู้เอาประกันภัย 

(InsuredProvinceDistrictub)

49. ขนาดเครื่องยนต์ (VehicleSize)

50. จ�านวนที่นั่ง (VehicleSeat)

51. น�้าหนักบรรทุก (VehicleWeight)

60. เบี้ยประกันภัยสุทธิหลักตามระยะเวลาคุ้มครอง 

(CoveragePrem)

89. จ�านวนเบี้ยประกันภัยรวมของส่วนความคุ้มครอง

หลักตามระยะเวลาคุ้มครอง (NetPremiumAmt)

90. จ�านวนเบี้ยประกันภัยรวมส่วนของความคุ้มครองพิเศษ  

(NetSpecialPremiumAmt)

91. จ�านวนเบี้ยประกันภัยสุทธิทั้งกรมธรรม์ 

(NetPremiumAndSpecialPremiumAmt)

รหัสจังหวัด, อ�าเภอ, ต�าบลของผู้เอาประกันซ่ึงอ้างอิงจากรหัส

จังหวัด, อ�าเภอ, ต�าบล ของกรมการปกครอง หรืออ้างอิงตารางท่ี 2 

ขนาดเครื่องยนต์หน่วยนับเป็นซีซี 

กรณีประเภทรถรหัส 110, 120, 610, 620, 720, 802

จ�านวนที่น่ังหน่วยนับเป็นที่น่ัง 

กรณีประเภทรถรหัส 210, 220, 230

น�้าหนักบรรทุกหน่วยเป็นกิโลกรัม 

กรณีประเภทรถรหัส 310, 320, 340, 420, 520, 540, 803, 804, 

805

เบ้ียประกันภัยสุทธิตามความคุ้มครองหลัก (OD FT TPPD TPBI) 

ซ่ึงไม่รวมเบ้ียตามเอกสารแนบท้าย และไม่หักส่วนลดใด ๆ

เบ้ียประกันภัยรวมของส่วนความคุ้มครองหลัก (OD FT TPPD 

TPBI) + เบ้ียของเอกสารแนบท้าย และหักส่วนลด ไม่รวมอากร

แสตมป์และภาษี

จ�านวนเบ้ียประกันภัยเฉพาะส่วนของความคุ้มครองพิเศษ อ้างอิง

ตารางที่ 7 รหัสความคุ้มครองพิเศษ

เบ้ียประกันภัยรวมของส่วนความคุ้มครองหลัก ไม่รวมอากรแสตมป์

และภาษี + จ�านวนเบ้ียประกันภัยส่วนของความคุ้มครองพิเศษ  

(ฟิลด์ที่ 89 + 90)

ฟิลด์ข้อมูล ค�ำอธิบำย

8. จ�านวนเบี้ยประกันภัย (PremiumAmt) เบ้ียประกันภัยของความคุ้มครองตามรหัสความคุ้มครอง  

ซ่ึงสัมพันธ์กันกับฟิลด์ที่ 5 ของตารางกรมธรรม์ประกันภัย 

ส�าหรับความคุ้มครองพิเศษ

ตารางแก้ไขเปล่ียนแปลงกรมธรรม์ประกันภัย

ฟิลด์ข้อมูล ค�ำอธิบำย

93. จ�านวนเบี้ยประกันภัยที่เพิ่ม/ลด (PremiumChangeAmt) เบ้ียที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมีค่า +/-
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เรื่องเด่น

ตารางรายละเอียดอุบัติเหตุ

ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์และความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ (ODF&T)

ฟิลด์ข้อมูล ค�ำอธิบำย

6. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม OD ของค่า

ซ่อมก่อนหัก Deductible (ODRepairAmt)

7. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม OD ของค่า

อะไหล่ก่อนหัก Deductible (ODSparePartsAmt)

8. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม OD กรณี

อื่น ๆ ก่อนหัก Deductible (ODOtherAmt)

- ถ้าไม่มีก�าหนดเป็น 0.00

- ถ้าเป็น “EC” ประมาณการครั้งแรก ส่งยอดบวก

- ถ้าเป็น “EC” ส่งปรับปรุงแบบลดลง ส่งยอดลบ

- ถ้าเป็น “EC” ส่งปรับปรุงแบบเพิ่ม ส่งยอดบวก

ฟิลด์ข้อมูล ค�ำอธิบำย

30. จ�านวนเงิน Deductible ตาม OD (ODDeductibleAmt)

31. จ�านวนเงิน Deductible ตาม TPPD (TPPDDeductible)

32. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายสินไหมทดแทนรวมตาม TPPD 

ครั้งนี้ (TPPDTotalAmt)

33. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายสินไหมทดแทนรวมตาม TPBI 

ครั้งนี้ (TPBITotalAmt)

34. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายสินไหมทดแทนรวมตาม ร.ย 01 

ครั้งนี้ (EX01TotalAmt)

35. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายสินไหมทดแทนรวมตาม ร.ย 02 

ครั้งนี้ (EX02TotalAmt)

36. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายสินไหมทดแทนรวมตาม ร.ย 03 

ครั้งนี้ (EX03TotalAmt)

37. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายสินไหมทดแทนรวมตาม OD&FT 

ครั้งนี้ (ODFTTotalAmt)

38. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายสินไหมทดแทนทั้งหมด  

(ClaimTotalAmt) จะต้องเท่ากับผลรวมของ OD,FT,TPPD,TPBI, 

ร.ย01,ร.ย02,ร.ย03

39. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายสินไหมทดแทนรวมตามความ

คุ้มครองอื่นของกรรมธรรม์ครั้งนี้ (OtherTotalClaimAmt)

40. ค่าจัดการสินไหมทดแทน (ManageAmt)

41. ค่าส�ารวจภัย (SurveyAmt)

- ถ้าไม่มีก�าหนดเป็น 0.00

- ถ้าเป็น “EC” ประมาณการครั้งแรก ส่งยอดบวก

- ถ้าเป็น “EC” ส่งปรับปรุงแบบลดลง ส่งยอดลบ

- ถ้าเป็น “EC” ส่งปรับปรุงแบบเพิ่ม ส่งยอดบวก
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ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (TPPD)

ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองความรับผิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (TPBI)

ตารางค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์และความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ (ODF&T)

ฟิลด์ข้อมูล

ฟิลด์ข้อมูล

ฟิลด์ข้อมูล

ค�ำอธิบำย

ค�ำอธิบำย

ค�ำอธิบำย

9. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายค่าสินไหมทดแทนรวมตาม OD

(ODTotalAmt) 

10. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีไฟไหม้

(FireTotalAmt)

11. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีสูญหาย/

ลักทรัพย์ (TheftTotalAmt)

15. จ�านวนเงินค่าสินไหมทดแทนตาม TPPD ของค่าซ่อมในส่วน

รถยนต์ก่อนหัก Deductible (TPPDRepairAmt)

16. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายสินไหมทดแทนตาม TPPD  

ของค่าอะไหล่ในส่วนรถยนต์ก่อนหัก Deductible  

(TPPDSparePartAmt)

17. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายสินไหมทดแทนตาม TPPD กรณี

อื่น ๆ ในส่วนรถยนต์ก่อนหัก Deductible (TPPDOtherAmt)

18. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายสินไหมทดแทนตาม TPPD ใน

ส่วนทรัพย์สินอื่นก่อนหัก Deductible (TPPDAssetAmt)

10. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม TPBI  

ค่ารักษาพยาบาล (ตามใบเสร็จ) (TPBIMedicalAmt)

11. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม TPBI  

ค่าอนามัย (TPBIHealthAmt)

12. จ�านวนเงินประมาณการ/จ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม TPBI  

กรณีเสียชีวิต (TPBIDeathAmt)

- ถ้าไม่มีก�าหนดเป็น 0.00

- ถ้าเป็น “EC” ประมาณการครั้งแรก ส่งยอดบวก

- ถ้าเป็น “EC” ส่งปรับปรุงแบบลดลง ส่งยอดลบ

- ถ้าเป็น “EC” ส่งปรับปรุงแบบเพิ่ม ส่งยอดบวก

- ถ้าไม่มีก�าหนดเป็น 0.00

- ถ้าเป็น “EC” ประมาณการครั้งแรก ส่งยอดบวก

- ถ้าเป็น “EC” ส่งปรับปรุงแบบลดลง ส่งยอดลบ

- ถ้าเป็น “EC” ส่งปรับปรุงแบบเพิ่ม ส่งยอดบวก

- ถ้าไม่มีก�าหนดเป็น 0.00

- ถ้าเป็น “EC” ประมาณการครั้งแรก ส่งยอดบวก

- ถ้าเป็น “EC” ส่งปรับปรุงแบบลดลง ส่งยอดลบ

- ถ้าเป็น “EC” ส่งปรับปรุงแบบเพิ่ม ส่งยอดบวก
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ตารางค่าสินไหมทดแทน ตามความคุ้มครองเพิ่มเติม ร.ย 01, 02, 03

ฟิลด์ข้อมูล ค�ำอธิบำย

10. จ�านวนเงินค่าสินไหมทดแทนตาม ร.ย 01 กรณีเสียชีวิต

(EX01DeathAmt)

11. จ�านวนเงินค่าสินไหมทดแทนตาม ร.ย 01 กรณีสูญเสียอวัยวะ

(EX01DismembermentAmt)

12. จ�านวนเงินค่าสินไหมทดแทนตาม ร.ย 01 กรณีทุพพลภาพถาวร 

(EX01PermanentAmt)

13. จ�านวนเงินค่าสินไหมทดแทนตาม ร.ย 01 กรณีทุพพลภาพ

ชั่วคราว (EX01TemporaryAmt)

14. จ�านวนเงินค่าสินไหมทดแทนตาม ร.ย. 02 (EX02ClaimAmt)

15. จ�านวนเงินที่วางค�้าประกันตาม ร.ย 03 (EX03SuretyAmt)

16. จ�านวนเงินค่าสินไหมทดแทนตาม ร.ย 03 (EX03ClaimAmt)

- ถ้าไม่มีก�าหนดเป็น 0.00

- ถ้าเป็น “EC” ประมาณการครั้งแรก ส่งยอดบวก

- ถ้าเป็น “EC” ส่งปรับปรุงแบบลดลง ส่งยอดลบ

- ถ้าเป็น “EC” ส่งปรับปรุงแบบเพิ่ม ส่งยอดบวก

การประกันภัยทรัพย์สินและอัคคีภัย

 การตีความหมายและความเข้าใจของฟิลด์ข้อมูลที่ 7: Business Class คือ รหัสประเภทงานที่มีการรับประกันภัย ซ่ึงประกอบด้วย

 “01” = อัคคีภัย (Fire)    “02” = การประกันความเส่ียงภัยทรัพย์สิน (IAR)

 “03” = อัคคีภัยและภัยพิบัติส�าหรับที่อยู่อาศัย  “04” = ประกันภัยพิบัติ

 “05” = กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติทั่วไปและภัยพิบัติส่วนเกินกองทุน

 “06” = อัคคีภัยที่อยู่อาศัย    “07” = BI – Fire

 “08” = BI – IAR

ตารางแสดงฟิลด์ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับฟิลด์ที่ 7: BusinessClass

ฟิลด์ข้อมูล

43. จ�านวนเบี้ยประกันภัยสุทธิส�าหรับอัคคีภัยและภัยเพิ่ม (FirePremiumSection1)

50. จ�านวนเบี้ยประกันภัยสุทธิส�าหรับหมวดความคุ้มครองที่ 2 ภัยพิบัติ 

(FirePremiumSection2)

51. จ�านวนเงนิเอาประกันภยัของหมวดความคุม้ครองที ่2 ภยัพบิตั ิ(SumInsuredOfSection2)

52. เบี้ยประกันภัยของทรัพย์สิน (IarPremiumSection1)

53. เบีย้ประกนัภยัของหมวดความคุม้ครองที ่2 ภยัพบิตั ิ(IarPremiumSection2)

54. จ�านวนเงินเอาประกันภัยของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (SumInsuredOfBI)

55. เบี้ยประกันภัยของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (PremiumOfBI)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

BusinessClass
01 0503 0702 0604 08
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เรื่องเด่น

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 การตีความหมายและความเข้าใจของฟิลด์ข้อมูลที่ 8: PolicyType คือ ข้อมูลประเภทกรมธรรม์ประกันภัย ซ่ึงประกอบด้วย 

 “CA” = ขนส่งสินค้าทางอากาศ  “CS” = ขนส่งสินค้าทางทะเล

 “CT” = ขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก  “HL” = ประเภทตัวเรือ   “LA” = ประเภทความรับผิด

ตารางแสดงฟิลด์ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับฟิลด์ที่ 8: PolicyType

ฟิลด์ข้อมูล

16. สถานะสินค้า (StatusofGood)

17. ประเภทของความรับผิด (LiabilityType)

20. ประเภทของเรือ (ShipType)

21. ปีที่สร้างเรือ (ShipBuiltYear)

22. ประเภทสินค้า (CargoType)

23. ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ (PackagingType)

24. ประเทศต้นทาง (StartCountry)

25. ประเทศปลายทาง (DestinationCountry)

27. น�้าหนักเรือ (GrossTonnage)

28. รหัสชั้นของเรือ (Classification)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PolicyType
“CA” “LA”“CT”“CS” “HL”

ตารางกรมธรรม์ 

ฟิลด์ข้อมูล ค�ำอธิบำย

23. จ�านวนรายการ (RecordNo) หมายถึงจ�านวนรายการของฟิลด์ดังต่อไปน้ี

1) จ�านวนของสถานประกอบการ/สถานที่เอาประกันภัย/สถานที่ตั้งทรัพย์สิน หรือ

2) จ�านวนรถที่เอาประกันภัยทั้งหมดใน 1 กรมธรรม์/สลักหลัง หรือ

3) จ�านวนโทรศัพท์มือถือที่รับประกันภัยทั้งหมดใน 1 กรมธรรม์/สลักหลัง

โดยจะสัมพันธ์กับฟิลด์ข้อมูลใน “ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ” ด้วย นั่นคือ

จะต้องบันทึกข้อมูลใน “ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ” ซ่ึงมีฟิลด์ว่างให ้

ใส่รายละเอียดตามประเภทข้อมูล สถานประกอบการ/รถที่เอาประกันภัย/

โทรศัพท์มือถือ
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เรื่องเด่น

ตารางรายละเอียดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

ฟิลด์ข้อมูล รำยละเอียด

ฟิลด์ที่ 1 - 17 จะต้องบันทึกข้อมูลเท่ากับจ�านวนรายการ (RecordNo) ของ “ตารางกรมธรรม์”

ฟิลด์ข้อมูล รำยละเอียด

7. จ�านวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 

(MaxSumInsuredAmt)

8. จ�านวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองต่อวัน 

(SumInsuredPerDay)

9. จ�านวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองต่อครั้ง 

(SumInsuredPerTime)

10. จ�านวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองต่อคน 

(SumInsuredPerPerson)

11. เบี้ยประกันภัย  (PremiumAmt)

เป็นข้อมูลจ�านวนเงินเอาประกันภัยตามหมวดความคุ้มครอง

เป็นข้อมูลจ�านวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองต่อ 1 วัน ควรกรอกข้อมูล

ให้ตรงตามฟิลด์ว่าจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์ เป็นต่อวัน 

หรือ ต่อครั้ง หรือ ต่อคน

เป็นข้อมูลจ�านวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองต่อ 1 ครั้งที่เรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทน ควรกรอกข้อมูลให้ตรงตามฟิลด์ว่าจ�านวนเงินเอาประกันภัย 

ที่ระบุในกรมธรรม์ เป็นต่อวัน หรือ ต่อครั้ง หรือ ต่อคน

เป็นข้อมูลจ�านวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองต่อ 1 คน ควรกรอกข้อมูล

ให้ตรงตามฟิลด์ว่าจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์ เป็นต่อวัน หรือ  

ต่อครั้ง หรือ ต่อคน

จ�านวนเงินเบ้ียประกันภัยตามหมวดความคุ้มครอง

ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง

ตารางผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์

การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ฟิลด์ข้อมูล ค�ำอธิบำย

6. ล�าดับที่ผู้เอาประกันภัย/ล�าดับที่ของกลุ่ม (Seq) จะมีล�าดับที่เท่ากันกับจ�านวนผู้เอาประกันภัย/จ�านวนกลุ่ม (InsuredNum)  

ที่ระบุอยู่ใน ”ตารางกรมธรรม์”
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เรื่องเด่น

ฟิลด์ข้อมูล ค�ำอธิบำย

6. ล�าดับที่ผู้เอาประกันภัย/ล�าดับที่ของกลุ่ม 

(InsuredSeq)

9. จ�านวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครอง

(SumInsuredAmt)

10. จ�านวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองต่อวัน 

(SumInsuredPerDay)

11. จ�านวนเงนิเอาประกนัภยัตามความคุม้ครองต่อครัง้ 

(SumInsuredPerTimes)

12. จ�านวนเบีย้ตามความคุม้ครอง 

(PremiumPerCover)

จะมีล�าดับที่เท่ากันกับจ�านวนผู้เอาประกันภัย/จ�านวนกลุ่ม (InsuredNum)  

ที่ระบุอยู่ใน ”ตารางกรมธรรม์” และสัมพันธ์กันกับฟิลด์ล�าดับที่ผู้เอาประกันภัย/

ล�าดับที่ของกลุ่ม (Seq) ใน “ตารางผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์”

เป็นข้อมูลจ�านวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครอง

เป็นข้อมูลจ�านวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองต่อ 1 วัน ควรกรอกข้อมูล

ให้ตรงตามฟิลด์ว่าจ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์ เป็นต่อวัน หรือ  

ต่อครั้ง หรือ ต่อคน

เป็นข้อมูลจ�านวนเงินเอาประกันภัยตามความคุ้มครองต่อ 1 ครั้งที่เรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทน ควรกรอกข้อมูลให้ตรงตามฟิลด์ว่าจ�านวนเงินเอาประกันภัย 

ที่ระบุในกรมธรรม์ เป็นต่อวัน หรือ ต่อครั้ง หรือ ต่อคน

จ�านวนเบ้ียตามความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครอง

 ส�าหรบัปัญหาต่าง ๆ  เกีย่วกบัโครงการ IBS สามารถสอบถามเพิม่เตมิได้ที ่ibs@oic.or.th, ibs@tgia.org และ ibstid@insure.co.th
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รอบรู้ประกันภัย

หลายท่านคงได้รู้จัก Wearable Device กันมาบ้างแล้ว จากที่ได้แนะน�าในบทความหัวข้อเดียวกันตอนที่ 1 (ฉบับที่แล้ว)

ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ ้นให้ผู ้ใช้งานมีความ “อยาก” ที่จะออกก�าลังกายหรือ 

ดูแลสุขภาพของตนเองให้มากยิ่งขึ้น ในบทความตอนนี้จะขอกล่าวถึงการน�าอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กดังกล่าวมาประยุกต์ใช้

ในธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะขอไขข้อข้องใจต่อจากนี้ครับ

 Wearable Device กับ
ธุรกิจประกันภัย ตอนที่ 2

โดย ฝ่ายวิจัยและสถิติ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)

IOT
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รอบรู้ประกันภัย

 ในช่วงสิบกว่าปีท่ีแล้ว ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในยุโรปมีความเห็นว่าความแตกต่างในเรื่องของความเป็นผู้ชายและผู้หญิง 

มีผลต่ออัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ ซ่ึงแนวปฏิบัติดังกล่าวขัดแย้งกับหลักในเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ ที่บัญญัติไว้ใน European 

Union Directive 2004/113/EC (European Commission, 2012) จึงเป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่งที่น�าไปสู่การประยุกต์ใช้อุปกรณ์

ที่มีขนาดเล็กที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Telematics มาติดตั้งเข้ากับระบบของรถยนต์ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของ 

ผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการคิดค�านวณเบ้ียประกันภัยรถยนต์ที่มีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวคิดคล้าย ๆ กันนี้ 

ได้ถูกถ่ายทอดมายังธุรกิจประกันสุขภาพและประกันชีวิต

 จากงานวิจัยพบว่า การวางแผน การติดตามผล และการประเมินวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยให้ 

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ ซึ่งทางบริษัทประกันภัยชั้นแนวหน้า อาทิ 

Discovery, John Hancock, VitalityHealth, Humana และ AIA ต่างได้เล็งเห็นถึงโอกาสหรือช่องทางที่จะเชื่อมการค้นพบนี้เข้ากับ

การประกันภัย จึงน�าไปสู่ความร่วมมือกับ Vitality ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดท�าแผนพัฒนาสุขภาพให้แก่พนักงาน

บริษัทต่าง ๆ (อาทิ Ericsson และ Healthcare Partners เป็นต้น) โดยทาง Vitality เชื่อว่า การที่คนเราจะมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง 

ในระยะยาวได้นั้น ต้องให้ความส�าคัญในเรื่องของการกิน การออกก�าลังกาย และการท�ากิจกรรมในแต่ละวัน

 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แผนพัฒนาสุขภาพของ Vitality ตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

และวิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ เริ่มต้นจากที่ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเรียนรู้สถานะสุขภาพของตัวเอง โดยประเมินได ้

จากการท�าแบบประเมินสุขภาพ รวมไปถึงการได้รับความเห็นจากบุคลากรทางการแพทย์ นักโภชนาการ เทรนเนอร์ ขั้นตอนที่สอง 

คือ ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนแรกจะถูกน�ามาออกแบบแผนพัฒนาสุขภาพในเรื่องของการรับประทานอาหาร การออกก�าลังกาย  

รวมไปถึงเทคนิคการดูแลสุขภาพ ซ่ึงในขั้นตอนนี้ Wearable Device จะถูกน�ามาใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น 1. จ�านวนก้าวท่ีก้าว  

2. ระยะทางที่วิ่ง/ว่ายน�้า/ปั่นจักรยาน 3. อัตราการเต้นของหัวใจ 4. จ�านวนแคลอรี่ (calories) ที่เผาผลาญ 5. ความเร็ว และ 

ขั้นตอนสุดท้าย ข้อมูลดังกล่าวจะถูกแปลเป็นคะแนนหรือแต้ม เพื่อเป็นตัวก�าหนดระดับรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรม

นอกจาก Vitality แล้ว Oscar Health  

Insurance ของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้

มีการน�า Wearable Device เข้ามาใช้กับ

ธุรกิจประกันภัยด้วยเช่นกัน โดยแนวคิด 

ของ Oscar คือ เพียงแค่ผูก Misfit (ซึ่งเป็น

หนึ่งใน Wearable Device ยอดนิยม 

ในสหรัฐอเมริกา) กับข้อมือ และเมื่อผู้ใช้ 

เดินครบ 10,000 ก้าวใน 1 วัน ผู้เข้าร่วม

โปรแกรมก็จะได้รับ $1 Credit เพื่อน�าไป 

ใช้จ่ายใน Website ของ Amazon

การประยุกต์ใช้ Wearable Device ในธุรกิจประกันภัย

สามขั้นตอนหลักของ Vitality
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รอบรู้ประกันภัย

 นอกจากผูเ้อาประกนัภยัจะได้รบัความคุม้ครองจากกรมธรรม์ประกนัภัยแล้ว ผู้เอาประกนัภัยทีใ่ห้ความสนใจในการดแูลสภาวะ

สุขภาพของตนก็จะได้รับรางวัลจากความพยายามดังกล่าว ซึ่งท�าให้ผู้เอาประกันภัยมีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าของการมี

ประกันภัยมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะไม่มีเหตุน�าไปสู่การเรียกค่าสินไหมทดแทน ในส่วนของบริษัทประกันภัยเอง Wearable Device ถือว่าเป็น

สิ่งที่ท�าให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทมีความโดดเด่นไม่ซ�า้กับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันของบริษัทประกันภัยอื่น ๆ อีกทั้ง บริษัทฯ 

ยงัได้ข้อมลูทีส่�าคญัจากผูเ้อาประกนัภยั ทัง้เรือ่งการออกก�าลงักาย lifestyle การซือ้สนิค้า รวมไปถงึสถานะสขุภาพจากการตรวจสขุภาพ 

ซึ่งท�าให้บริษัทฯ ได้รู้จักตัวบุคคลชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบแผนประกันสุขภาพ แผนประกันชีวิต หรือแม้

กระทั่งแผนการส่งเสริมทางการตลาดที่คัดสรรให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะได้ในอนาคตอีกด้วย

 เป็นท่ีคาดว่า Wearable Device ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีขนาดที่เล็กลงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถวัดได้ 

ทั้งระดับน�้าตาลในเลือด รูปแบบการนอน อุณหภูมิ ระดับออกซิเจนในเลือด การท�างานของสมอง ความชุ่มช้ืนของร่างกาย เป็นต้น  

ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจประกันภัยมีความเข้าใจในสุขภาวะของผู้เอาประกันภัยได้อย่างแม่นย�า และชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความสามารถ 

ในการเชื่อมต่อกับ Smartphone ที่ท�าให้สามารถรับและส่งข้อมูลไปยังสถานพยาบาลได้แบบทันทีทันใด (Real-time) ซึ่งปัจจุบันได ้

เริ่มเห็นความร่วมมือดังกล่าวบ้างแล้ว โดยผู้ใช้ Apple Watch สามารถส่งข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

(Electronic health records) ไปยัง Mayo Clinic (ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ Apple) โดยแพทย์ก็จะสามารถวินิจฉัยข้อมูลเบื้องต้นได้ อย่าง

เช่น อตัราการเต้นของหวัใจ และหากพบความผดิปรกตกิส็ามารถแจ้งเตอืน และหากจ�าเป็นกส็ามารถส่งทมีไปช่วยเหลอืได้อย่างทนัท่วงที

 Wearable Device อาจไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์แฟชั่นที่ใช้สวมใส่ในแต่ละวัน (ถึงแม้ว่าจะผู้เล่นหลายรายลงมาเล่นใน 

กลุ่มแฟชั่นด้วยก็ตาม) แต่ด้วยคุณลักษณะเด่นของอุปกรณ์ดังกล่าว ท�าให้บริษัทประกันภัยสามารถน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด 

นวัตกรรมทางธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ และที่ส�าคัญคือ อุปกรณ์ดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่ือสารและเสริมสร้างทัศนคติท่ีด ี

ให้กับผู้บริโภคถึงคุณค่าของการมีประกันภัยจากการที่ได้รับ ‘รางวัล’ จึงถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้พิชิตใจผู้เอาประกันภัยในสภาวะ 

การแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

Wearable Device สู่ Win-Win Strategy

ทิศทางของ Wearable Device กับธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้

บทส่งท้าย

เอกสำรอ้ำงอิง

- European Commission, EU rules on gender-neutral pricing in insurance industry enter into force, 2012

- Munich Re, Data is wearable? An early look at wearables for life and living benefits insurance, 2015
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โครงการ One Stop Export Service Center (OSEC)  
Clinic 2016 หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์
สร้างโอกาสสู่ความส�าเร็จ”
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เข้าร่วมให้ 

ค�าปรึกษาในงานสัมมนา โครงการ One Stop Export Service Center 

(OSEC) Clinic 2016 หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์

สร้างโอกาสสู่ความส�าเร็จ” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 24 

มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์

การประชุมชี้แจงร่างกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติตาม
บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส�ารวจอุบัติเหตุ
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต ์ จัดการประชุมช้ีแจง 

ร่างกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติตามบันทึกความตกลงว่าด้วย 

ความร่วมมือในการส�ารวจอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ สมาคม

ประกันวินาศภัยไทย 

ระเบียงภาพ

สัมมนา Effect of Insurance Act 2015 on the Marine 
Insurance Act 1906 and Institute Clauses
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส ์  

จัดสัมมนาเรื่อง Effect of Insurance Act 2015 on the Marine 

Insurance Act 1906 and Institute Clauses เมือ่วนัที ่21 มถินุายน 

2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

การอบรมการร่าง การตคีวาม และการแปลเงือ่นไขกรมธรรม์
ประกนัภยัภาษาองักฤษ
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส ์  

จัดอบรมเร่ืองแนวทางการร่าง การตีความ และการแปลเง่ือนไข

กรมธรรม์ประกันภัยภาษาอังกฤษ ให้กับคณะกรรมการชมรม 

ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ และผู ้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยจัดไปแล้ว 2 ครั้ง เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และวันที่ 17 

มิถุนายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย



วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 13118

ระเบียงภาพ

จดัประชมุหารอืร่างประกาศ คปภ. เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และเงื่อนไขในการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.25...
 ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 

จัดประชุมหารือร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�า่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.25... เพื่อทดแทนประกาศท่ีใช้อยู่

ในปัจจุบัน โดยได้มีการก�าหนดองค์ประกอบในการบริหารจัดการ

ความเส่ียงของบริษัทประกันภัยให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บทบาทของบุคลากรภายในองค์กร เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 

ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

โครงการส�ารวจค่าจ ้างและสวัสดิการกลุ ่มธุรกิจประกัน
วินาศภัย (Total Rewards Survey 2015)
 ชมรมนกับรหิารงานบคุคลธรุกจิประกนัภยั ร่วมกบับรษิทั วลิลสิ 

ทาวเวอร์ส วทัสนั (ประเทศไทย) จ�ากดั ด�าเนนิการจดัโครงการส�ารวจค่าจ้าง

และสวสัดกิารกลุม่ธรุกจิประกนัวนิาศภยั (Total Rewards Survey 2015)   

มีบริษัทประกันภัยเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 37 บริษัท และได้จัดสัมมนา 

เพือ่ชีแ้จงสรปุผลการส�ารวจให้กบับรษิทัสมาชกิในหวัข้อ Thailand Non-Life 

Insurance Human Capital Management 2015 & Post Survey Non-Life 

Insurance Industry เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2559 โรงแรม เรเนซองค์

สมัมนา เรือ่ง “ไขรหสัลบั 6 3 4”
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดสัมมนา  

เรื่อง “ไขรหัสลับ 6 3 4” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม

แรมแบรนดท์ 

โครงการบรรยาย 4 ภาค เรือ่ง “การป้องกนัและปราบปราม
การโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย”
 ชมรมสินไหมยานยนต์ จัดโครงการบรรยาย 4 ภาค  

เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉล

ประกนัภยั” ณ พืน้ทีต่�ารวจภธูร ภาค 6 โดยได้รบัเกยีรตจิากพลต�ารวจ

ตรีภาณุ บุรณศิริ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 และ

นายไพบูลย์ จิรายุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ 

เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีพลต�ารวจตรีภาณุ บุรณศิริ ผู้บังคับการ

สืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด 

โครงการบรรยาย เมือ่วนัที ่27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค 

จังหวัดพิษณุโลก
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สัมมนาเรื่อง “มาตรฐานการบริหารจัดการการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ITIL Version 3.0”  
 ชมรมไอทปีระกนัภยั จดัสมัมนาเรือ่ง “มาตรฐานการบรหิารจดัการ

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ITIL Version 3.0”  

เมือ่วนัที ่30 มถุินายน 2559 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

สัมมนาเรื่อง “Technical Rating of Individual Risks –  
A Return to Fundamentals”
 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ร่วมกับบริษัท Gen Re  

จดัสมัมนาเรือ่ง “Technical Rating of Individual Risks – A Return to 

Fundamentals” เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Executive EQ for  
Excellence
 ชมรม Young Insurer Club จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน

หวัข้อ Executive EQ for Excellence วทิยากรโดย รศ.ดร. ชยัณรงค์ 

วงศ์ธีรทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ประชมุหารอืเกีย่วกบัการเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนทีม่เีหตุ
ชวนสงสยัของกรมธรรม์ประกนัภยั การเดินทางต่างประเทศ
 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดประชุม

หารือเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่มีเหตุชวนสงสัยของ

กรมธรรม์ประกนัภยั การเดนิทางต่างประเทศ เมือ่วนัที ่29 เมษายน ณ 

สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

ระเบียงภาพ
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สมัมนา เรือ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
เรือ่ง รายได้จากการท�าสญัญากับลกูค้า และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช่า
 คณะกรรมการการบญัช ี- การเงนิ และการลงทนุ จดัสมัมนา

เรื่อง รายได้จากการท�าสัญญากับลูกค้า และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด

TGIA Core Values สร้างสรรค์สูว่ฒันธรรมองค์กร
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดอบรมการท�างานเป็นทีมให้

กับพนักงานของสมาคมฯ ในหัวข้อ “TGIA Core Values สร้างสรรค์

สูว่ฒันธรรมองค์กร” เพือ่ให้พนกังานเข้าใจและตระหนกัถงึความส�าคญั

ในค่านิยมขององค์กร (TGIA Core Values) สร้างสัมพันธภาพอันดี 

สร้างความสามัคคีระหว่างกัน เม่ือวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559  

ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

MOU ร่วมกบัสถาบันประกันภัยไทย
 สมาคมประกันวนิาศภยัไทย จดัพธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจ 

(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการส่งเสริมและ 

พัฒนาบุคลากรประกันภัย ระหว่าง สมาคมประกันวินาศภัยไทย  

กับ สถาบันประกันภัยไทย โดยมี นายก่ีเดช อนันต์ศิริประภา  

ผู ้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นผู ้ลงนาม  

ร่วมกับ นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อ�านวยการสถาบันประกันภัยไทย  

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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ศึกษาดูงานการจัดท�าแนวปฏิบัติการท�าธุรกรรมประกัน
วนิาศภยัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย และ

ชมรม IT ประกันภัย เข้าศึกษาดูงานเพ่ือพิจารณาการด�าเนินการ 

การท�าธุรกรรมประกันวินาศภัยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหารือ 

ด ้านความมั่นคงปลอดภัยและมาตรฐานในการท�าธุรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เม่ือวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ส�านักงานพัฒนา 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

มอบ MacBook Air กรมส่งเสรมิการเกษตร
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย สนับสนุนการด�าเนินงานของ 

กรมส่งเสริมการเกษตรในการด�าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีให้ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมอบ MacBook Air จ�านวน  

2 เครื่อง ให้แก่ กลุ่มงานทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

CEO Focus Group
 ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัด CEO Focus Group ครั้ งที่  4 หัวข ้อเรื่อง  

“ทิศทางการจัดเก็บภาษีและการช�าระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และจัด CEO Focus Group  

ครั้งที่ 5 หัวข้อเรื่อง “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System)” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559  

ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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ระเบียงภาพ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย MOU ความร่วมมอืทางวชิาการกบัสภาวชิาชพีบญัชฯี
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการจัด

หลกัสตูรอบรมบคุลากรประกนัภยั ระหว่าง สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องบอลรูม โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 

กรุงเทพมหานคร

การแข่งขนัโบว์ลิง่ประกันภยั ครัง้ท่ี 10
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัยครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559  

ณ S.F.สไตรค์โบว์ล (ชั้น 7) ศูนย์การค้ามาบุญครอง

มอบเงนิช่วยผู้ประสบภยัแผ่นดินไหวญีปุ่น่
นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

(คนกลาง) เป็นผู้แทนมอบเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวใน 

เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมฯ และบริษัทประกันภัยร่วมกัน

สมทบทุน จ�านวนเงิน 834,000 บาท โดยมีนายโอซามุ นาโอเอะ ที่ปรึกษา

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ ่นประจ�าประเทศไทย เป็นผู ้แทนรับมอบเงิน  

เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2559 ณ สถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย



การทศันศกึษาเชงิวชิาการด้านการประกนัภัยโลจสิตกิส์ 
(กรงุเทพฯ - พิษณุโลก - แม่สอด - เมยีวด)ี

 สมำคมประกันวินำศภัยไทย โดยคณะกรรมกำรประกันภัย 
ทำงทะเลและโลจสิตกิส์ ได้จดักำรทศันศกึษำเชงิวชิำกำรด้ำนกำรประกนัภยั
โลจิสติกส์ (กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – แม่สอด – เมียวดี) ระหว่ำงวันท่ี  
18-20 กมุภำพนัธ์ 2559 โดยมีการศึกษาด้านปฏิบตังิานศุลกากร ณ เขตเศรษฐกจิ
พิเศษจังหวัดตาก และทัศนศึกษาเขตเศรษฐกิจเมืองเมียวดี สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา (พม่า) รวมถึงการเข ้าพบประธานหอการค ้า 
จังหวัดพิษณุโลก ประธานหอการค ้าจังหวัดตาก รองประธานสภา 
หอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สอด จ.ตาก และ 

         โดย                                     ทศพล ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่ช�านาญการ ฝ่ายวิชาการทั่วไป

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ธีรสิทธิ์ ประพจนาภรณ์

อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิชาการประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยใช้เส้นทางหมายเลข R9 เป็นเส้นทางการเดนิทางหลกัซึง่มรีะยะทางทัง้สิน้ 244 กโิลเมตร โดยเริม่จาก 
จงัหวดัพษิณโุลก ไปยงัอ�าเภอแม่สอดจงัหวดัตาก
 สถานที่แห่งแรกท่ีคณะฯ ได้เดินทางมาถึง คือโรงแรมท๊อปแลนด์ พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ 
เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน โดยเภสัชกรหญิง วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก 

 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน เป็นโครงกำรที่ทำงจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับ 
ภำคส่วนต่ำง ๆ  ก�ำหนดยทุธศำสตร์กำรพฒันำให้จงัหวดัพษิณโุลก เป็น “เขตเศรษฐกจิใหม่สีแ่ยก
อนิโดจนี” ภำยในปี ค.ศ. 2020 เพื่อเป็นแนวทำงขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของภำคเหนือ
ตอนล่ำงและจังหวัดพิษณุโลกให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ที่ประกอบด้วย

เภสชักรหญิง วรรณศริ ินิม่พทิกัษ์พงศ์ 

ประธานหอการค้าจงัหวดัพษิณโุลก

บรรยายความรูเ้กีย่วกบัเขตเศรษฐกจิใหม่สีแ่ยกอนิโดจนี

1. โครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขง 
หรือ GMS

2. โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง

3. แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 11

4. ผังภาคเหนือของกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง

5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม 
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดพิษณุโลก

7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รอบรู้ประกันภัย
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 โดยควำมกำ้วหน้ำที่มองเห็นได้ชัดของโครงกำรเขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีนมีอยู่หลำยประกำร ดังนี้

1. ความสามารถของเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกในการแปรความยุทธศาสตร์การพัฒนา จากผังเมือง
รวมจงัหวดัทีอ่ยูร่ะหว่างการยกร่างให้เป็นแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเมอืงให้มศีกัยภาพในการขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกจิ
ของจังหวัด

2. ผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกมีศักยภาพในการบูรณาการแผนงานโครงการ ทั้งในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
แผนงานระดบัประเทศ แผนงานระดบัภาค และแผนงานระดบัจงัหวดัทีส่อดคล้องกบัแนวคดิการวางผงัเมอืงรวม ซึง่น�า
มาจากเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles) และเป็นไปตามแนวนโยบายใหม่ของ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองในการใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การผังเมืองได้เปลี่ยนแปลงจากการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นส่วนใหญ่มาเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

4. ความร่วมมือของภาคส่วนรัฐและเอกชนในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อสร้างขีดความได้เปรียบและความสามารถใน
การแข่งขัน

 โดยเขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน จะด�ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ เพื่อให้กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนตำม
นโยบำยของรฐับำลมคีวำมคุม้ค่ำ สำมำรถกระตุน้กำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิได้อย่ำงรวดเรว็ โดยได้เสนอรฐับำลพจิำรณำแผนงำน
โครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และกำรลงทุนทำงเศรษฐกิจประกอบแผนยุทธศำสตร์ ดังนี้

1. โครงการศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจังหวัดพิษณุโลก บริเวณสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ - 
พิษณุโลก - เชียงใหม่ เทศบาลนครพิษณุโลก

2. โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จังหวัดพิษณุโลก บริเวณอ�าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
3. โครงการศูนย์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์เศรษฐกิจและพาณิชยกรรมระดับภาค ระดับจังหวัด  

และระดับพื้นที่
4. โครงการศูนย์พาณิชยกรรมและโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนล่าง บ้านบึงพระ อ�าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
5. โครงการเขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก บริเวณพื้นที่โดยรอบ 

มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
6. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (ไมซ์คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็น 

รางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ)
7. โครงการพัฒนาบึงราชนกให้เป็นสวนสาธารณะระดับภาค
8. โครงการยกระดับสนามบินพิษณุโลกเป็นสนามบินนานาชาติ
9. โครงการพิษณุโลก เมืองแห่งพลังงานหมุนเวียนและการจัดการขยะครบวงจร
10. โครงการพิษณุโลก เมืองเป้าหมายการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและผู้สูงวัย
11. โครงการพิษณุโลก มหานครแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมโยงภูมิทัศน์ วิถิชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
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นายพศิษิฐ์ เงาวจิติร รองประธานคณะกรรมการประกนัภยัทางทะเล 

และโลจสิตกิส์ มอบของทีร่ะลกึแสดงความขอบคณุ

ให้แก่เภสชักรหญงิ วรรณศริ ินิม่พทิกัษ์พงศ์

เส้นทางการเดนิทางไปยงัอ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

ในบางช่วงมกีารก่อสร้างถนนเพือ่รองรบัปรมิาณการขนส่งท่ีเพิม่สงูข้ึน

 จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังอ�าเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 
แนวตะวันออก-ตะวันตก (เส้นทางหมายเลข R9) มีระยะทางทั้งสิ้น 244 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยเส้นทางการคมนาคม
ส่วนใหญ่นัน้ เป็นเส้นทางทีต่ัง้บนพืน้ทีบ่นภเูขา มลีกัษณะคดเคีย้วตามแนวของภเูขา มทีางโค้งเป็นจ�านวนมาก ถนนเป็นถนนสองเลน 
พื้นถนนโดยรวมค่อนข้างดี บางช่วงมีการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี
 โดยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือ 
เส้นทางหมายเลข 9 (R9) เป็นเส้นทางมรีะยะทางยาว 1,450 กโิลเมตร อยูใ่นเขตไทยเป็นระยะทางยาวทีส่ดุคอืประมาณ 950 กโิลเมตร  
เส้นทางเริ่มจากเมืองท่าดานังของเวียดนาม ผ่านเมืองเว้และเมืองลาวบาว (Lao Bao) อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม 
ซึ่งติดกับชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากนั้นเส้นทางหมายเลข 9 จะผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขต

 ในวันที่สองของโครงการทัศนศึกษา คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับด่านศุลกากรแม่สอด การค้าชายแดนระหว่างอ�าเภอ
แม่สอดและเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผุ้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายนิยม ไวยรัชพานิช  
รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และนายสมนึก ก๋าแก้ว หัวหน้าฝ่าย
บริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรอ�าเภอแม่สอด จ.ตาก โดยด่านศุลกากรแม่สอด เป็นด่านศุลกากรทางบกอยู่ติดเขตแดนไทยกับ 
เมียนมา ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2483 ในอดีตเป็นด่านฝากอ�าเภอแม่สอด  
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ในสปป.ลาว และข้ามสะพานมิตรภาพ 2  (มุกดาหาร- 
สะหวันนะเขต) ข้ามแม่น�้าโขงสู่ไทยที่จังหวัดมุกดาหาร 
ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จน
ไปสุดที่อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเข้าไปยัง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จนทะลุอ่าวเมาะตะมะ
ที่เมืองเมาะล�าไย หรือมะละแหม่ง (Mawlamyine/
Mawlamyaing) เป็นการเชื่อมจากทะเลจีนใต้ไป 
สู ่มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งอาจจะสามารถเชื่อมต่อไป 
ยังอินเดียและตะวันออกกลางต่อไป

จังหวัดตาก โดยมีนายอ�าเภอแม่สอดท�าหน้าท่ีนายด่านศุลกากรแม่สอด 
โดยต�าแหน่งติดต่อกัน 8 คน จนกระท่ังปี พ.ศ. 2498 กรมศุลกากรได้ 
แต่งตัง้เจ้าหน้าทีศ่ลุกากรไปท�าหน้าทีน่ายด่านฯ และปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้บรหิาร
ด้านศลุกากรเป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั และเนือ่งจากจงัหวดัตากเป็นจงัหวดั
ทีต่ัง้อยูบ่นเส้นทางหมายเลข R9  ซึง่เป็นเส้นทางทีม่ปีริมาณการขนส่งสินค้า
และการลงทนุในปรมิาณทีม่าก การค้าชายแดนระหว่างอ�าเภอแม่สอดและ
เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ
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 ในปี พ.ศ. 2558 มูลค่าการค้าชายแดนของด่านศุลกากรแม่สอดคิดเป็นจ�านวนเงินกว่า 68,000 ล้านบาท โดยสินค้าที่ส่งออก
ไปมากที่สุด ได้แก่ โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ เบียร์ น�า้มันเบนซิน และสินค้าที่น�าเข้ามากที่สุด ได้แก่ โค-กระบือมีชีวิต ถั่วลิสง แร่พลวง และ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด่านศุลกากรแม่สอดได้มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการให้บริการ
ตามนโยบายกรมศุลกากร อาทิ

• กระตุ้นและส่งเสริมการยอมรับ การเรียนรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนความสามารถแก่เจ้าหน้าที่ในทุกมิติ 
• ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนในพิธีการศุลกากร ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
• ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แก่หน่วยงานอื่นที่ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
• ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในเรื่อง AEC ให้กับข้าราชการและภาคเอกชนในอ�าเภอแม่สอด และผู้มาศึกษาดูงาน

ในพื้นที่เพื่อพัฒนาความสามารถเรื่องการค้าชายแดนตามหลักการค้าสากล และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
 ด่านศุลกากรแม่สอดได้มีการโครงการในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าที่มีการค้าขาย 
สูงขึ้น เช่น ก่อสร้างลานตรวจและพักรอรถขนส่งสินค้า ณ ทางเลี่ยงเมืองแม่สอด การติดตั้งระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วย
เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile System) การปรับปรุงด่านพรมแดนแม่สอด และโครงการสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2 
ณ สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนงบประมาณ 393.20 ล้านบาท
 ส�าหรับแนวนโยบายการพัฒนาการค้าชายแดนของหอการค้าจังหวัดตากนั้น หอการค้าจังหวัดตากเป็นองค์กรที่มีบทบาทร่วม
กับจังหวัดเพื่อส่งเสริมและให้ค�าปรึกษา ประสานงาน ด้านการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินและธุรกิจทั่วไปในจังหวัด พร้อมทั้ง
ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิแก่ภาครฐัและหอการค้าไทย ได้ด�าเนนิการจดัท�าข้อน�าเสนอเกีย่วกบัการพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กำรออกกฎหมำย จัดตั้งองค์กรบริหำรเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีองค์กรหรือหน่วยงานบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดที่ชัดเจนและสามารถด�าเนินการ 
บริหารงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ของรัฐบาล 

เป้ำหมำย: เพื่อให้องค์กรเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดสามารถใช้ศักยภาพทางด้านพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ในการเชื่อมโยง 
ข้อมูลและกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แม่สอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. กำรออกแบบ Blueprint กำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก บนพื้นที่น�ำร่อง 2,182 ไร่ 3 งำน 64 ตำรำงวำ 
ระหวำ่งต�ำบลแม่ปะ กับต�ำบลท่ำสำยลวด อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องการวาง Blueprint ในพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ทั้งนี้ เพื่อ
ให้รัฐบาลมีแผนการสนับสนุนงบประมานการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนในบริเวณพื้นที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 
ซึ่งกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบการใช้พื้นที่มีดังนี้ คือ  

1. อาคาร One Stop Service ที่รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้อยู่ในอาคารเดียวกัน 
2. พื้นที่ส�าหรับระบบ Logistic คือ Truck Terminal และคลังสินค้าทัณฑ์บน
3. พื้นที่ส�าหรับการพาณิชยกรรม 

• อาคารพาณิชย์ และอาคารส�านักงาน 
• ศูนย์ประชุม ฝึกอบรม และแสดงสินค้า 
• ศูนย์การเงินและธนาคาร 
• ห้างสรรพสินค้าปลอดภาษี 

4. พื้นที่ส�าหรับการอุตสาหกรรม 
5. พื้นที่ส�าหรับที่อยู่อาศัย 
6. พื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว 
7. พื้นที่ส�าหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่บ�าบัดน�้าเสีย พื้นที่ก�าจัดขยะ ฯลฯ 

3. กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน 

3.1  กำรก่อสรำ้งโครงสร้ำงพื้นฐำนระยะเร่งด่วน บนพื้นที่น�ำร่อง 2,182 ไร่ 3 งำน 64 ตำรำงวำ ตำมประกำศ คสช.
กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตำก ดังนี้
ก) การเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 และถนนเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศ 
ข) การเร่งก่อสร้าง Truck Terminal และ คลังสินค้าทัณฑ์บน 
ค) การเร่งก่อสร้างอาคาร One Stop Service

3.2  กำรลงทุนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน ระยะกลำงบนพื้นที่น�ำร่อง กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 
• ก่อสร้างระบบไฟฟ้า 
• ก่อสร้างระบบประปา 
• ก่อสร้างระบบป้องกันน�า้เสีย 
• ก่อสร้างระบบป้องกันน�า้ท่วม 
• ก่อสร้างระบบการก�าจัดขยะ 
• ก่อสร้างระบบท่อพลังงาน 
• วางระบบการสื่อสารคมนาคมให้ทันสมัย

4. กำรจดัตัง้คณะกรรมกำรร่วมเขตเศรษฐกจิพเิศษชำยแดน จงัหวดัตำก ประเทศไทย - จงัหวดัเมยีวด ีประเทศสำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำ 

วัตถุประสงค์: ในกรณีท่ีมีข้อตกลงร่วมหรือข้อพิพาทที่มีผลกระทบกับสถานะทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ  
การมีคณะกรรมการร่วมทางเศรษฐกิจของท้ังสองฝ่ายจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในระยะยาวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดตาก 
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5. กำรให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรจะวางกรอบในเรื่องการออกระเบียบหรือกฎหมายเรื่อง 
สิทธิพิเศษไว้ 3 ระดับ คือ

1. กฎหมายและกฎระเบียบท่ีอ�านวยประโยชน์ส�าหรับนักลงทุน (Investor) และนักพัฒนา (Developer) ในพื้นที่  
(จังหวัดนั้น ๆ) 

2. กฎหมายและกฎระเบียบที่อ�านวยประโยชน์ส�าหรับส�าหรับนักลงทุน (Investor) และนักพัฒนา (Developer)  
คนไทยในประเทศไทย 

3. กฎหมายและกฎระเบียบที่อ�านวยประโยชน์ส�าหรับส�าหรับนักลงทุน (Investor) และนักพัฒนา (Developer)  
คนต่างชาติจากต่างประเทศ 

หมำยเหตุ: กรอบและระเบียบต่าง ๆ พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์จ�าเป็นต้องจูงใจนักลงทุนในทุกระดับที่ต้องการลงทุน 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจเมืองเมียวดี เพื่อรับฟังเรื่องการค้า การลงทุนที่เขตเศรษฐกิจเมืองเมียวดี  
โดยได้รับการต้อนรับจาก Ms.Daw Thin Thin Myat, Chairman of Myawaddy Border Trade Chamber of Commerce และ 
Mr.U Min Yoel, Myawaddy Special Economic Zone โดยเมืองเมียวดีได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
ระหว่างจังหวัดตามแนวชายแดนประเทศไทย - เมียนมา ในลักษณะ Sister Cities หรือบ้านพี่เมืองน้อง และยังได้พัฒนาให้เป็น  
Trading Center ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้ด�าเนินการสร้างถนนจากแม่สอดไปยังเมืองเมียวดีเป็นระยะทางทั้งส้ิน 17 กิโลเมตร รูปแบบ 
ของการค้ามุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ Garment เพื่อต้องการที่จะส่งออกสินค้าไปยังประเทศไทย และต้องการค้าขายในรูปแบบ Cross border 
trade หรืออาจจะมีการท�าในลักษณะ Cutting Making and Packing (CMP) เพื่อส่งกลับไปยังประเทศไทย ในการนี้ทางเมียนมา 
มคีวามสนใจทีจ่ะร่วมลงทนุกบันกัธรุกจิไทย เพราะเมยีนมามโีรงงานทีปิ่ดกจิการอยูแ่ต่มเีครือ่งจกัรทีพ่ร้อมท�างานอยูแ่ล้วจงึอาจไม่จ�าเป็น 
ต้องลงทุนมากนัก
 นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมาได้มีการจัดท�าเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเมียวดี (Myawaddy Border Trade Zone) มีพื้นที ่
พัฒนารวมประมาณ 460 ไร่ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ส�าหรับส�านักงาน ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ส่วนตรวจสอบสินค้า 
และช่องทางส�าหรับพิธีการทางด้านศุลกากรแบบครบวงจรประมาณ 180 ไร่ และพื้นที่ส�าหรับอาคารขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึง
พื้นที่ส�าหรับนิคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการพาณิชย์ประมาณ 300 ไร่ ซึ่งเขตเศรษฐกิจดังกล่าวจะรองรับปริมาณสินค้าที่น�าเข้า 
มาจากประเทศไทยได้เป็นจ�านวนมาก 

นายนพดล สนัตภิากรณ์ เลขาธกิารสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย หารอืร่วมกบั Ms.Daw Thin Thin Myat, Chairman of Myawaddy  

Border Trade Chamber of Commerce และ Mr.U Min Yoel, Myawaddy Special Economic Zone
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คณะผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ เยีย่มชมการปฏบัิตงิาน

ภายในเขตเศรษฐกจิเมอืงเมยีวดี

 ในวันที่สามของโครงการฯ คณะฯ ได้เดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตากเพื่อเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก  
การค้า การลงทุน การขนส่ง และการค้าชายแดน โดยได้รับเกียรติจาก 
นายสทุธา สายวาณชิย์ รองผูว่้าราชการจงัหวดัตากเป็นผูบ้รรยาย โดยอ�าเภอแม่สอด
เป็นเมืองกลางหุบเขา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดเมียวดีของสาธารณรัฐแห่ง 
สภาพเมียนมาซึ่งมีศักยภาพด้านการค้าชายแดนสูงถึง 6 หมื่นล้านบาทต่อปี และ
มีแนวโน้มเติบโตไม่หยุด หลังรัฐบาลก�าลังผลักดันให้แม่สอดเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ มีการตั้งเป้าให้แม่สอดเป็นนครแห่งการค้าการลงทุนในอนาคต
เพือ่ให้สอดรบักบัการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ในปลายปี 2558 คาดหมาย
ว่าอ�าเภอแม่สอดและเมืองเมียวดีจะเป็นท�าเลทองแห่งการลงทุน เพราะเป็นพื้นที่
เชื่อมต่อการค้าขายระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา ไปยังประเทศเวียดนาม 
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ประเทศจนี และประเทศอนิเดยี เพราะสามารถส่งออกผ่านมหาสมทุรอนิเดยีและมหาสมทุรแปซฟิิกได้ และด้วยสภาพภมูศิาสตร์ของพืน้ท่ี
เป็นที่ราบสลับภูเขา และมีพื้นท่ีติดกับเมียนมา และอ�าเภอแม่สอดตั้งอยู ่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก  
(East-West Economic Corridor: EWEC) จึงท�าให้อ�าเภอแม่สอดพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการค้าและคมนาคมขนส่งของภูมิภาค  
ท�าให้ภาครัฐได้สนับสนุนการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และธุรกิจบริการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนท่ี 
เข้ามาในพื้นที่ และมีการยกระดับด่านศุลกากร เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการค้าชายแดนระหว่างประเทศ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการค้าเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยทางจังหวัดตากได้มีการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดตากขึ้น โดยมีขอบข่ายการพัฒนาพื้นที่ดังต่อไปนี้
 1. การพัฒนาด้านขอบเขตพื้นที่และการจัดหาที่ดิน โดยตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ก�าหนดพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก มีพื้นที่ด�าเนินการใน 3 อ�าเภอ คือ อ�าเภอแม่สอด  
อ�าเภอพบพระ และอ�าเภอแม่ระมาด มีพื้นที่ประมาณ 1,419 ตารางกิโลเมตร
 2. การพัฒนาด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง ทางจังหวัดตากได้มีการการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวท�างาน 
ตามพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยก�าหนดให้คนต่างด้าวสามารถมาท�างานในราชอาณาจักรได้ โดยใช้เอกสาร 
ใช้แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นการช่ัวคราวหรือตามฤดูกาลเฉพาะพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในการท�างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
 3. การพัฒนาด้านสิทธิประโยชน์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16  มีนาคม 2558 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนที่4/2557 เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 18 มกราคม 2557 โดยได้ก�าหนดการใช้ 
สิทธิประโยชน์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ เป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีเป็นกิจการทั่วไปในประเภทกิจการที่อยู่ในเครือข่ายนั้น ให้มีการส่งเสริมและ 
ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และในกรณีเป็นกิจกรรมเป้าหมายส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่คณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก�าหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในกิจการโลจิสติกส์ เป็นต้น
 4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค เช่น โครงการก่อสร้างการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา 
แห่งที่ 2 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายตากแม่สอด การแก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณดอยรวก โดยได้ด�าเนินการแล้ว 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 และจะด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายตากแม่สอดตอน 4 
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์ - ก�าแพงเพชร - ตาก - แม่สอด การพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะทาง 26 กิโลเมตร โครงการขยายทางวิ่งสนามบินแม่สอด เพื่อรองรับสายการบินที่เพิ่มขึ้นและสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ใน
จังหวัดตากได้
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คณะผูบ้รหิารสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ถ่ายภาพร่วมกบั 

นายสทุธา สายวาณชิย์ รองผูว่้าราชการจงัหวดัตาก

วทิยากรได้บรรยายให้เกีย่วกบัการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 และการก่อสร้างสะพานมติรภาพ

ไทย - เมยีนมา แห่งที ่2  ให้คณะผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ

 และในช่วงบ่ายคณะฯ ได้เดินทางเพื่อ
ศึกษาศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 130  และการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าว 
ได้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา 
โดยการก่อสร้างได้พัฒนาคืบหน้าไปแล้วถึง 
ร้อยละ 38 และคาดจะแล้วเสร็จในปี 2560

 ส�าหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างเส้นทางเพื่อ
เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศไทยและเมียนมานั้น   
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ร ่วมพิธีส ่งมอบถนน  
สายเมียวดี - กอกะเร็ก เมียนมา ให้กับ Mr. U Nyan Tun  
รองประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อพัฒนาการค้า-
เศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ โดยเส้นทางสายเมียวดี -  
กอกะเร็กนั้น เป ็นส ่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชีย  
หมายเลข 1 หรอื AH-1 โตเกยีว-อสิตนับูล ระยะทาง 20,921 
กิโลเมตร เชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกถึงทวีปยุโรป  
โดยถนนที่เริ่มต้นจากเมืองเมียวดีไปถึงเมืองกอกะเร็ก  
โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการย่นระยะเวลาเดินทาง
ระหว่างเมอืงเมยีวด ีและกอกะเรก็ จากเดมิ 2 ชัว่โมง 30 นาที 
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ให้เหลือ 90 นาที ซ่ึงประเทศไทยรับผิดชอบก่อสร้างถนนในช่วงเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก วงเงินค่าก่อสร้าง 1,320 ล้านบาท  
โดยเซ็นสัญญาก่อสร้างเมื่อเดือนมกราคม 2555 ที่ผ่านมา จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ต่อไป
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 จากครั้งที่แล้วที่ได้กล่าวถึงการให้สัมภาษณ์ในรายการ  
“ก้าวทนัประกนัภยั” ทางช่อง Nation Channel ซึง่กไ็ด้พดูคยุเกีย่วกบั
อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร และอาชีพนี้
ท�าอะไรบ้าง รายการนีเ้ป็นรายการสด เพราะฉะนัน้ ค�าถามและค�าตอบ
จากการสมัภาษณ์ครัง้นีจ้งึออกมาแบบสด ๆ  เป็นธรรมชาต ิซ่ึงกม็คี�าถาม
ที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น โดยเฉพาะค�าถามที่ว่า “ในแต่ละวันน้ัน 
แอคชัวรีได้ท�าอะไรบ้าง”
 พอได้ฟังค�าถามนี้เท่านั้น ก็รู้สึกได้ทันทีว่าเป็นค�าถามที่ดีมาก 
เพราะเชื่อว่าคงมีคนไม่น้อยที่นึกสงสัยว่าจ�าเป็นด้วยหรือที่บริษัท 
จะต้องมแีอคชวัรีกนัมากมาย เพือ่มานัง่ค�านวณเบีย้ประกนัภยัในบรษิทั
ประกันภัย
 เมื่อฟังค�าถามจบ ผมก็อดยิ้มที่มุมปากไม่ได้ ก่อนที่จะตอบ 
ไปว่า หน้าที่ของแอคชัวรีคงมีมากกว่าที่ทุกคนได้เห็นกันอยู่ เพราะงาน
ของแอคชัวรีถ้าจะเปรียบง่าย ๆ แล้วก็ยังแบ่งออกเป็นงานหน้าบ้านกับ
งานหลังบ้าน ซึ่งคราวนี้ผมขอเริ่มอธิบายงานหน้าบ้านก่อน
 งานหน้าบ้าน เป็นงานทีเ่กีย่วกบัการออกแบบประกนัภยัเพือ่
หาความเป็นไปได้ว่า บริษัทจะสามารถขายสินค้าที่เป็นกระดาษแบบนี้
ออกมาได้หรือไม่ ซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ (Project Feasibility) ก่อนที่บริษัทจะเริ่มลงมือลงทุนไปกับ
โครงการนี ้โดยการทีจ่ะรูว่้าโครงการนีจ้ะส�าเรจ็ได้หรอืไม่ กค็งต้องดกูนั
ว่าจะขายได้หรือไม่ และถ้าขายได้แล้ว บริษัทจะสามารถแบกรับหนี ้
ไปตลอดเพื่อจ่ายเงินคืนให้กับลูกค้าได้ครบถ้วนตามจ�านวนและตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนดได้หรือไม่ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าบริษัทจะต้องรู้ 
ว่าโครงการนี้พอมีก�าไรเลี้ยงตัวเองได้ และการท่ีจะรู้ว่ามีก�าไรหรือไม่ 
บริษัทจะต้องรู้ต้นทุนเสียก่อน
 ต้นทุนที่ว่าส�าหรับบริษัทประกันภัยนี้ เป็นต้นทุนที่ไม่รู้ว่าจะ
เกิดขึ้นเมื่อไร และเม่ือเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดข้ึนเท่าไร ซึ่งเรื่องนี้
จ�าเป็นจะต้องอาศยัหลกัการทางคณติศาสตร์ประกนัภยัเข้ามาประยกุต์
ใช้เพือ่ประมาณการหาต้นทนุของความเสีย่งจากการวเิคราะห์อดตีและ
จ�าลองอนาคตขึ้นมา

ปกติเรำเรียกแอคชัวรีที่ท�ำงำนหนำ้บ้ำนว่ำ 
“โปรดักส์แอคชัวรี (Product Actuary)” 

หรือ “มำร์เก็ตติ้งแอคชัวรี (Marketing Actuary)” กัน

งานหน้าบ้าน
ของแอคชัวรี

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 การท�างานหน้าบ้านแบบนีจ้ะต้องมองการณ์ไกลเผือ่อนาคต
ที่จะเกิดขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น การตัดต่อยีน เทคนิคการแพทย ์
ใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้คนมีชีวิตยืนยาวขึ้น หรือแม้กระทั่งรถยนต์พลัง 
แสงอาทติย์ทีอ่าจจะเป็นทีแ่พร่หลายในอนาคตกไ็ด้ และสิง่ท่ีขาดไม่ได้
กค็อืการท�างานร่วมมอืกบัแผนกการตลาดและฝ่ายขายเพือ่ท่ีจะเข้าใจ
สภาพตลาด และมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ออกแบบมานั้นสามารถน�าไปขาย
ได้จริง
 ดังนั้น แอคชัวรีจึงไม่ได้ท�าแค่การค�านวณเบี้ยประกันภัยแต่
เพียงอย่างเดียว หากแต่การจะขายแบบประกันแต่ละอย่างออกมา 
ได้นั้น อาจจะต้องออกแบบประกันมาเป็นสิบตัว เพื่อเลือกแบบที่ 
เหมาะสมที่สุดกับตลาดนั่นเอง
 งานหน้าบ้านปกติแล้วจงึต้องคอยตดิต่อกบัฝ่ายต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. ฝ่ายการตลาด (Marketing) และ ช่องทางการจัด
จ�าหน่าย (Distribution channel) ไม่ว่าจะเป็นตวัแทน 
(Agency) ธนาคาร (Bancassurance) หรือการขาย
ตรง (Direct marketing) เพือ่พดูคยุกนัว่าแบบประกนั
ทีจ่ะเอาออกไปขายนัน้สามารถขายได้หรือไม่ และมผีล
ประโยชน์ให้กับช่องทางการจัดจ�าหน่ายและลูกค้าที่
สมดุลหรือไม่ เป็นต้น

2. พจิารณารบัประกนั (Underwriting) และพจิารณาการ
จ่ายค่าสินไหม (Claim) ที่ต้องมั่นใจว่าความเสี่ยงที่
บรษิทัรบัเข้าและเมด็เงนิทีจ่ะจ่ายออกไปนัน้สอดคล้อง
กับเงื่อนไขในการจ่ายผลประโยชน์และการจัดการ 
ความเส่ียงที่ได้ประเมินไว้ในการค�านวณตามหลักการ
คณิตศาสตร์ประกันภัยหรือไม่ เพราะการได้พูดคุยกับ
ฝ่ายน้ีจะท�าให้แอคชัวรีเห็นภาพออกว่าความเสี่ยงท่ี
บริษัทจะรับเข้ามานั้นมีมากน้อยแค่ไหน 

3. กฎหมาย (Legal) ที่จะช่วยร่างสัญญากรมธรรม์ให้มี
ความถูกต้องและครอบคลุมไปตลอดอายุสัญญาของ
กรมธรรม์

4. ฝ่ายระบบด�าเนินการ (Operation system) ที่จะต้อง
รองรับระบบปฏิบัติการของบริษัทได้

5. คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ที่จะต้องอนุมัติแบบประกันแต่ละ
แบบก่อนที่จะออกขายสู ่ท้องตลาด โดยจะต้องม ี
แอคชัวรีที่เซ็นก�ากับรับรอง เหมือนกับวิศวกรโยธา 
ที่เวลาจะสร้างแบบแปลนตึกที่ต้องเซ็นก�ากับรับรอง
โครงสร้างของตึก



รอบรั้วประกันภัย

 วิริยะประกันภัย ร่วมส่งน�้าใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล

 พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รับมอบเงินจ�านวน 1,000,000 
บาท จาก นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและท่ีปรึกษาบริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุน “หัวใจไทยส่งไปเนปาล”   
น�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเนปาล ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

 สินมั่นคงมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ในห้องพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ให้โรงเรียนบ้านตากแดด จ.นครปฐม

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์ภายในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ 
พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านตากแดด อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดยมีคณะอาจารย์ของโรงเรียนและนักเรียนเป็นผู ้รับมอบ   
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งด�าเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 พลังทิพยรักษ์โลก ครั้งที่ 13

 คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR และ คุณสุชาญ ข�าจร ผู้จัดการสาขาระยอง ทิพยประกันภัย น�าหน่วย 
หนุมานทิพยจิตอาสา จัดโครงการ “พลังทิพยรักษ์โลก” ครั้งที่ 13 ถวายในหลวง โดยปลูกป่าในโรงเรียน ซึ่งเป็นต้นราชพฤกษ์ต้นใหญ่ ร่วมกับ 
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวังสรรพรส เพื่อลดโลกร้อน เพิ่มความร่มรื่นให้กับโรงเรียน และปลูกฝังให้เยาวชนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ณ โรงเรียนวัดวังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี

 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด “เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร”  
ร่วมกบักรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

 นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมประชุมหารือกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จ�ากัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ และนายประสิทธิ์ ค�าเกิด รองกรรมการผู้จัดการ  ในเรื่อง“การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร” ณ ห้องประชุมกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ฟอลคอนประกันภัย รวมพลังอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรม “รักษ์โลก...รักเรา” ปีที่ 3 

 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) น�าทีมโดยนางโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายณัฐวุฒิ  
งานภิญโญ ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 250 ชีวิต รวมพลังอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์
ต่อส่วนรวม ภายใต้กิจกรรม “รักษ์โลก...รักเรา” ซ่ึงได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยปีนี้ได้ร่วมกันกวนข้าวช้าง ปั้นอาหารและป้อนอาหาร 
ให้ช้าง  ท�าปุ๋ยหมักจากมูลช้าง ตัดหญ้าบาน่า ปลูกหญ้าบาน่า พร้อมมอบของอุปโภคบริโภค รวมถึงอุปกรณ์พัฒนาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ มูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี 
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ประกาศ

วารสารฉบับนี้ได้รวบรวม ค�าสั่ง ประกาศที่ส�าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย  
ในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน 2559 น�าเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบ ดังนี้

ประกาศส�านักงาน คปภ. มี 1 ฉบับ ดังนี้
ประกาศส�านักงาน คปภ. ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ก�าหนดแบบแจ้งการแต่งตั้งและการสิ้นสุด

การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559

ประกาศส�านักงาน คปภ.

 ด้วย ข้อ 29 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการก�ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่นไขในการรับเงนิ การจ่ายเงนิ การตรวจสอบ และการควบคมุภายใน
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ได้ก�าหนดให้บริษัทประกัน
วนิาศภยัต้องจดัให้มตีวัแทนซึง่เป็นหวัหน้าหน่วยงานดแูลการปฏบิตัติาม
กฎหมายเป็นผูต้ดิต่อกบัส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และให้บริษัทแจ้งการแต่งตั้งหรือ 

สิน้สดุการแต่งตัง้หวัหน้าหน่วยงานดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายดงักล่าว
ต่อส�านักงาน คปภ.
 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ
ประกนัภยัจงึออกประกาศก�าหนดให้บรษิทัประกนัวนิาศภยัใช้แบบแจ้ง
การแต่งตั้งและการสิ้นสุดการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

รายละเอียดประกาศส�านักงาน คปภ. ท่านสามารถ  Download  
ได้จากเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (www.oic.or.th)
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ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่

โจทก์

จ�ำเลย

แพ่ง

536/2554

บริษัท ว.ประกันภัย จ�ากัด

นายวิศิษฎ์ ศรีวิทยา

ประนปีระนอมยอมความ ผูร้บัประกนัภยัรบัช่วงสทิธ ิ(มาตรา 850, 880)

ฎีกาย่อ

 โจทก์ฟ้องขอให้บงัคบัจ�าเลยช�าระเงนิจ�านวน 63,668.75 บาท 
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 61,000 บาท นับแต่
วันฟ้องจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์

 จ�าเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง
 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
 โจทก์อุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกค�าพิพากษาศาลชั้นต้น ให้
ศาลชัน้ต้นพจิารณาและพพิากษาใหม่ในประเดน็เรือ่งค่าเสยีหายตามรปู
คดีต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมท้ังสองศาล ให้ศาลช้ันต้นรวมส่ังเมื่อม ี
ค�าพิพากษาใหม่
 จ�าเลยฎีกา
 ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า “ข้อเท็จ
จริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันในชั้นน้ีฟังได้ว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์
บรรทกุหกล้อหมายเลขทะเบยีน 85-0619 กรงุเทพมหานคร ไว้จากนาย
สมพร โกวิทวราพร ผู้เอาประกันภัยมีอายุการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 22 
มกราคม 2534 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2535 ตามกรมธรรม์ประกันภัย 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2534 เวลากลางวัน จ�าเลยขับรถยนต์กระบะ
หมายเลขทะเบียน บ - 6006 นครสวรรค์ ด้วยความประมาทโดยใช้
ความเร็วสูงมาตามถนนสายเอเชีย มุ่งหน้าไปจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อถึง
บริเวณที่เกิดเหตุ จ�าเลยไม่สามารถควบคุมรถได้ ท�าให้ล�้าเข้าไปในช่อง
เดินรถสวน ซึ่งขณะนั้นมีรถยนต์บรรทุกหกล้อซ่ึงโจทก์รับประกันภัยไว้
แล่นสวนทางมา ท�าให้รถทีจ่�าเลยขบัเฉีย่วชนกบัรถทีโ่จทก์รบัประกนัภยั
ไว้ได้รับความเสียหาย
 หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนมาตรวจที่เกิดเหตุและเห็นว่า
จ�าเลยเป็นฝ่ายขบัรถโดยประมาทเป็นเหตใุห้ทรพัย์สนิของผูอ้ืน่เสยีหาย 
จ�าเลยให้การรบัสารภาพ จงึเปรยีบเทยีบปรบัจ�าเลยตามส�าเนารายงาน
ประจ�าวันเกี่ยวกับคดี คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

จ�าเลยว่า บันทึกข้อตกลงเรื่องค่าเสียหายในส�าเนารายงานประจ�าวัน
เกีย่วกบัคด ีเป็นสญัญาประนปีระนอมยอมความหรอืไม่ ได้ความว่าภาย
หลังเกิดเหตุ จ�าเลยกับนายสมจิตร สุขสงวน คนขับรถยนต์บรรทุกหก
ล้อได้ตกลงกนัตามส�าเนารายงานประจ�าวนัเกีย่วกบัคด ีระบวุ่า ค่าเสยีหาย
ในการนี้คู ่กรณีทั้งสองตกลงกันเองได้และจะน�าไปซ่อมกันเองนั้น  
เห็นว่า การประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 850 นั้น คือ สัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับ
พพิาทอนัใดอนัหนึง่ซึง่มอียู ่หรอืจะมขีึน้นัน้ให้เสรจ็ไปด้วยต่างยอมผ่อน
ผันให้แก่กัน แต่ส�าเนารายงานประจ�าวันเกี่ยวกับคดีมีใจความเพียงว่า 
“ค่าเสียหายในการนี้ คู่กรณีทั้งสองตกลงกันเองได้และจะน�าไปซ่อม
กันเอง” ไม่มีสาระส�าคัญแสดงว่าจ�าเลยเจรจาตกลงกับนายสมจิตรคน
ขบัรถบรรทกุหกล้อทีโ่จทก์รบัประกนัภยัไว้ในเรือ่งการช�าระค่าเสยีหาย
ให้ชัดแจ้งแต่อย่างใด จึงไม่มีผลเป็นการประนีประนอมยอมความตาม
กฎหมาย มูลหนี้ละเมิดจึงไม่ระงับสิ้นไป
 เมื่อโจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยน�ารถยนต์บรรทุกหกล้อคัน
ดังกล่าวไปซ่อมจนมีสภาพดีดังเดิม โจทก์ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอา
ประกนัภยั เรยีกร้องให้จ�าเลยผูก้ระท�าละเมดิชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่โจทก์
ได้ แต่ค่าเสยีหายทีโ่จทก์ฟ้องมานัน้มจี�านวนเพยีง 63,668.75 บาท  และ
จ�าเลยให้การว่าค่าเสียหายของโจทก์เป็นเงิน 8,000 บาท คดีนี้จึงมี
จ�านวนทุนทรัพยท์ี่พพิาทกันในชัน้ฎกีาไม่เกินสองแสนบาท จึงตอ้งห้าม
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 248 วรรคหนึ่ง และศาลชั้นต้นยังมิได้วินิจฉัยในเรื่องค่าเสียหาย 
แม้คูค่วามจะได้น�าสบืข้อเทจ็จรงิมาเสรจ็สิน้เป็นการเพยีงพอทีศ่าลฎกีา
จะวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวไปได้ก็ตาม แต่เนื่องจากคดีนี้ต้องห้ามฎีกาใน
ปัญหาข้อเทจ็จรงิดงัทีว่นิจิฉยัข้างต้น จงึเหน็สมควรให้ย้อนส�านวนไปให้
ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาปัญหาดังกล่าวใหม่ เพื่อให้คดีเป็นไปตาม
ล�าดับ
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ข้อพิพำทหมำยเลขแดงที่
เรื่อง

ประเด็นข้อพิพำทมีว่ำ

1525/2558
ประกันภัยรถยนต์
คู่กรณีจะต้องรับผิดเนื่องจากผู้ขับขี่รถคู่กรณีขับรถ
ขณะเมาสุราหรือไม่  ย่อค�าชี้ขาด

 ข้อเท็จจริงในข้อพพิาทนีม้ว่ีา ผูเ้สนอข้อพพิาทเป็นผูร้บัประกนั
รถยนต ์คันหมายเลขทะเบียน ศษ-3521 กรุ ง เทพมหานคร  
ส่วนคู่กรณีเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ทก-67 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 21.30 นาฬิกา  
ผู ้ขับรถคันที่คู ่กรณีได้รับประกันภัยไว้ขับโดยประมาทเล้ียวกลับ 
รถตัดหน้ากระชั้นชิดเป็นเหตุให้รถผู ้เสนอข้อพิพาทรับประกันภัย 
เฉี่ยวชนกับรถของคู่กรณีได้รับความเสียหาย หลังเกิดเหตุพนักงาน
สอบสวนมีความเห็นว่า อุบัติเหตุเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถ 
ฝ่ายคู่กรณีและเปรียบเทียบปรับ ต่อมาผู้เสนอข้อพิพาทน�ารถคันที ่
รับประกันภัยไปจัดซ่อมเป็นเงิน 64,010 บาท จึงรับช่วงสิทธิมา 
เรียกร้องเงินดังกล่าวจากคู่กรณี ขอให้ชี้ขาดให้คู่กรณีช�าระเงินดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ย
 คู่กรณียื่นค�าคัดค้านว่า ผู้ขับรถคู่กรณีขับรถในขณะเมาสุรา 
มีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ผิดเงื่อนไข
สัญญาประกันภัยคู่กรณีจึงไม่ต้องรับผิด

 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ยุติตาม
รายงานฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ว่าผู้ขับขี่รถคู่กรณีขับรถใน
ขณะเมาสรุาโดยมปีรมิาณแอลกอฮอล์ในเลอืด 176 มลิลกิรมัเปอร์เซนต์ 
เห็นว่าแม้ข้อยกเว้นที่คู่กรณีไม่ต้องรับผิดตามคู่มือตีความกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ฯ ข้อ7.6 ระบุว่า “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่
มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์”  
แต่ตามข้อ 8 ข้อสัญญาพิเศษ ฯ,ฯ วรรค 2 ระบุว่า “ส่วนเงื่อนไขข้อ 7.6 
บริษัทจะไม่น�ามาต่อสู้บุคคลภายนอก เพื่อปฏิเสธความรับผิด ฯลฯ”  
ดังนั้น คู่กรณีจึงไม่อาจอ้างการเมาสุราของผู้ขับขี่ขึ้นปฏิเสธความรับผิด
ได้
 อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้คู่กรณีรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็น
เงินจ�านวน 64,010 บาท แก่ผู้เสนอข้อพิพาทพร้อมดอกเบี้ย

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

 ชั้นศาล ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาย้อนส�านวนไปให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ ในประเด็นเรื่องค่าเสียหายนั้นชอบแล้ว 
ฎีกาข้อนี้ของจ�าเลยฟังไม่ข้ึน ส่วนฎีกาข้ออื่นของจ�าเลยไม่ท�าให้ค�า
วินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นสารแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้”

    พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

 (ทวี ประจวบลาภ - มานัส เหลืองประเสริฐ - จักร อุตตโม)
 ฐิดารัตน์ นริมทรางกูร ณ อยุธยา - ย่อ
 ทวีศักดิ์ อุนนาทรรัตนกุล - ตรวจ
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สรรหามาเล่า 

 PwC เผยผลส�ารวจค้าปลีกโลก พบไทยครองแชมป์ซื้อสินค้า

โดยตรงผ่านโซเชียลมีเดียมากที่สุดถึง 51% ขณะที่โซเชียลมีเดียเข้ามา

มอีทิธพิลกบันกัชอ็ปทัว่โลกเกอืบ 80% หลงัอนิเทอร์เนต็และมอืถอืแพร่

หลายมากขึ้น ชี้นักช็อปไทยชื่นชอบการอ่านรีวิวและเปรียบเทียบราคา

ผ่านมือถือก่อนตัดสินใจซ้ือ พร้อมระบุกลุ่ม “มิลเลนเนียล” เป็น 

คนรุ่นใหม่ที่นิยมช็อปออนไลน์ผ่านมือถือมากกว่ารุ่นอื่น แนะธุรกิจค้า

ปลกีปรบัตวัคดิค้นนวตักรรมใหม่ให้ทนักบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป

 นายศริะ อนิทรก�าธรชยั ประธานกรรมการบรหิาร และหุน้ส่วน 

PwC ประเทศไทย เปิดเผยถึงผลส�ารวจ PwC’s Total Retail 2016 

ท�าการส�ารวจนักช็อปออนไลน์ 23,000 รายใน 25 ประเทศทั่วโลก  

เพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านช่องทางค้าปลีก รวมถึงการซื้อ

สินค้าทางมือถือและโซเชียลมีเดียว่า ไทยเป็นประเทศที่มีนักช็อป

ออนไลน์ซือ้สนิค้าโดยตรงผ่านทางโซเชยีลมเีดยีมากทีส่ดุในโลกถงึ 51% 

รองลงมา ได้แก่ อินเดีย 32% มาเลเซีย 31% และจีน 27% ขณะที่

ปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าของนักช็อปทั่วโลก 

ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถึง 78%

 “วันนี้ผู ้บริโภคไทยก�าลังก้าวเข้าสู ่ยุคท่ีโซเชียลมีอิทธิพล 

ต่อพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้าและบริการมากกว่าแต่ก่อน ในขณะที่

โทรศัพท์มือถือกลายมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการช็อปปิ้งของลูกค้า 

เช่นกัน เริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลของสินค้าและร้านค้าก่อนซ้ือ เปรียบ

เทียบราคา อ่านรีวิวของลูกค้าคนอื่น หรือแม้กระทั่งถ่ายรูปสินค้าขึ้นโซ

เชยีลเนต็เวร์ิก เพือ่ขอความเหน็จากเพือ่นหรอืญาตสินทิ และอืน่ ๆ  โดย

เราพบว่า พฤตกิรรมการชอ็ปป้ิงผ่านมอืถอืยงัเป็นทีน่ยิมมากของหมูน่กั

ช็อปในตลาดเกิดใหม่ โดย 35% ซื้อสินค้าผ่านมือถืออย่างน้อยเดือนละ

ครั้ง เปรียบเทียบกับนักช็อปในตลาดพัฒนาแล้วเพียง 22%”

 ทัง้นี ้จากข้อมลูของ We Are Social พบว่า ณ มกราคม 2559 

มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียในไทยถึง 38 ล้านคน และ 

มีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียผ่านมือถือ 34 ล้านคน จากจ�านวนประชากร 

ทั้งสิ้นราว 68.05 ล้านคน

 ผลส�ารวจของ PwC ยังพบว่า สาเหตุหลักของการตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าออนไลน์ของนักช็อปไทยในปัจจุบันเป็นเพราะความสะดวก

สบาย โดยนักช็อปไทยกว่า 51% ซื้อสินค้าออนไลน์เพราะเหตุผล 

ดังกล่าว และอีก 38% เพราะราคา นอกจากนี้ นักช็อปไทยถึง 53% 

ระบุว่า รีวิวและความคิดเห็นของลูกค้ารายอื่น ๆ มีอิทธิพลต่อ 

การตัดสินใจซ้ือสินค้าของตนเอง ในขณะที่ 48% ใช้โทรศัพท์มือถือ 

ในการเปรียบเทียบราคาสินค้าขณะที่อยู่ในร้านค้า และ 56% พร้อมที่

จะซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกออนไลน์ในต่างประเทศหากราคาถูกกว่า

 นอกจากนี้ อายุ และ ภูมิศาสตร์ ถือสองปัจจัยหลักที่ก�าหนด

พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในการซื้อสินค้าของนักช็อปท่ัวโลก  

โดยผลส�ารวจพบว่า โซเชยีลมเีดยีมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าของ

ผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่ถึง 92% เปรียบเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว 

66% ขณะที่ผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล (Millennials) ซึ่งมีอายุระหว่าง 

18-34 ปี ถือเป็นกลุ่มที่มีการโต้ตอบกับร้านค้าหรือแบรนด์ที่ชื่นชอบ

ผ่านทางโซเชยีลมเีดยีมากกว่ารุน่อืน่ ๆ  และยงัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิค้า

ออนไลน์ผ่านทางมือถือมากกว่ารุ่นอื่น ๆ โดย 24% ช�าระค่าสินค้าผ่าน

มือถือขณะที่อยู่ในร้านค้า เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นที่ไม่ใช่มิลเลนเนียล 

เพียง 16% ขณะที่ 23% ใช้มือถือในการสะสมคะแนนเพื่อแลกของ

รางวัลกับร้านค้ามากกว่ารุ่นอื่นที่ 18%

 ในขณะที่จ�านวนนักช็อปออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  

ส่ิงส�าคัญทีผู้่บรโิภคต้องการจากผู้ประกอบการ นอกเหนอืไปจากการได้

รับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก เช่น ส่วนลด คะแนนสะสม หรือ การจัดส่ง

สนิค้าฟร ีผ่านโปรแกรมการสร้างความภกัดรีะหว่างลกูค้ากับแบรนด์นัน้ 

คือ การเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน (Community) ทีผู้่ประกอบการค้าปลกี

จัดขึ้นผ่านโปรแกรมการตลาดที่สร้างสรรค์ทั้งในแบบดั้งเดิมและ

ออนไลน์ เช่น การได้รับบริการเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า  

การรีวิวสินค้าผ่านบล็อกระหว่างลูกค้าด้วยกัน หรือแม้กระท่ังการเข้า

ร่วมงานที่จัดขึ้นเฉพาะลูกค้า เป็นต้น

 นายศิระกล่าวว่า ด้วยวิวัฒนาการของค้าปลีกออนไลน์ที่ยัง 

คงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งลงทุนและ 

พฒันานวตักรรมทีเ่ข้าถงึและตอบโจทย์ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์

ที่ดีให้กับลูกค้า ผ่านช่องทางการช็อปปิ้งที่หลากหลายและครอบคลุม 

ทั้งโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ นอกเหนือ 

จากการให้บริการผ่านร้านค้าทั่วไป

ที่มาข้อมูล: 

• https://www.pwc.com/gx/en/retail-consumer/ 

publications/assets/total-retail-global-report.pdf

• http://thaipublica.org/2016/04/pwc-18-4-2559/

คนไทยครองแชมป์ช็อปออนไลน์มากที่สุดในโลก
รวบรวมโดย กองบรรณาธิการ วารสารประกันภัย
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 บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จ�ำกัด (สำขำประเทศไทย)
 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 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 เจำ้พระยำประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
 โทรศัพท์: 0 2648 6666
 โทรสาร:  0 2261 9960, 0 2661 3774
 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: 0 224 9660-1
 URL: www.thaipaiboon.com
 E-mail: communic@thaipaiboon.com, 
  generaladmin@thaipaiboon.com
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 บริษัท ชับบ์สำมัคคีประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
 โทรศัพท์: 0 2555 9100
 โทรสาร: 0 2955 0205
 URL: www.samaggi.co.th
 E-mail: communications@samaggi.co.th

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

 บริษัท 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 กมลประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทสัจจะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  
  โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
  บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) แก้ไข E-mail

 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 สัจจะประกันภัย 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 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 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.siamcityinsurance.com
 E-mail: siamcityinsurance@scil.co.th

 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 2340-1, 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: fcicustomerservice@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

 บริษทั 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 2246 2352
 URL: www.pith.co.th
 E-mail: info@pith.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

 บรษัิท มติซยุ สมุโิตโม อนิชวัรนัซ์ 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

รายนามบริษัทสมาชิก
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4231 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



สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
แถลงข่าวภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย
และงานขอบคุณสื่อมวลชน 
ประจ�าปี 2559

กิจกรรม Highlight

นำยอำนนท์ วงัวส ุนำยกสมำคมประกนัวนิำศภยัไทย 

พร้อมด้วยคณะกรรมกำรบริหำรฯ 

พำคณะสื่อมวลชนเยือนอัมพวำ จัดแถลงข่ำว 

ภำพรวมธรุกจิประกนัวนิำศภยัปี 2558 และแนวโน้ม

กำรเติบโตของปี 2559 ซึ่งคำดว่ำจะมีอัตรำ

กำรเติบโตร้อยละ 2.2 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 

213,945 ล้ำนบำท และแถลงผลกำรด�ำเนินงำน

ที่ส�ำคัญของสมำคมฯ ให้สื่อมวลชนได้รับทรำบ 

พร้อมจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ให้

ควำมร่วมมอืในกำรเผยแพร่ข่ำวสำร กจิกรรมต่ำง ๆ 

ของสมำคมฯ และควำมเคลื่อนไหว

ในธุรกิจประกันวินำศภัยด้วยดีมำโดยตลอด  

เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภำคม 2559 

ณ โรงแรม เดอะเกรซ อัมพวำ รีสอร์ท 

จังหวัดสมุทรสงครำม

วารสารประกันภัย  เดือนเมษายน-มิถุนายน 2559 39




