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บก.แถลง

สวัสดีครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ประกันภัย คณะกรรมการชมรม คณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคม

ประกันวินาศภัยไทยในการท�างาน สร้างความร่วมมือ และการให้บริการแก ่

บริษัทสมาชิก ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง ท�าให้ในปีนี้  

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ได้รบัรางวลั สมาคมการค้ายอดเยีย่ม ในกลุ่ม

สมาคมทีจ่ดทะเบยีนเกนิกว่า 16 ปีขึน้ไป จากการจดัประกวดสมาคมการค้าดเีด่น 

ประจ�าปี 2559 รางวัลดังกล่าวถือเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของ 

สมาคมฯ อย่างยิ่งในวาระโอกาสครบรอบ 49 ปีของสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 

ซึง่รายละเอยีดของการได้รบัรางวลัในครัง้นีส้ามารถตดิตามกนัได้ในฉบับครับ 

 ในฉบบันีย้งัมข่ีาวกจิกรรมการจดังานสปัดาห์ประกนัภยั ประจ�าปี 2559 

ซึ่งว่างเว้นการจัดไปพักใหญ่และกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง นอกจากนี้  

เรายงัมบีทความวชิาการทีน่่าสนใจจากส�านกังานอตัราเบีย้ประกนัวนิาศภยั (IPRB) 

และฝ่ายวจิยัและสถติ ิบมจ.ไทยรบัประกนัภยัต่อ ให้ตดิตามกนัเหมอืนเช่นเคยครบั

กี่เดช อนันต์ศิริประภา

บรรณาธิการ

รายชื่อผู้จัดท�าวารสารประกันภัย ปี 2559
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เสนอบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันวินาศภัย บทความและความคิดเห็นท่ีลง

ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น

ส่วนบคุคล ซึง่ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป
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รถยนต์ไร้คนขับ

 เช่ือว่าผู้อ่านหลาย ๆ  ท่านคงเคยดหูนงัเรือ่ง Transformer 

ที่ แซม วิทวิคกี้ พระเอกของเรื่องเดินทางไปไหนมาไหนด้วย 

รถเชฟโรเล็ต คาเมโร่รุ ่น 5 หรือบับเบิ้ลบี โดยที่ไม่ต้องขับเอง  

ปรากฎการณ์พิเศษเหล่านี้จะไม่ได ้เห็นแต่ในหนังอีกต่อไป  

ยกเว ้น เรื่ อง เดียวในตอนนี้ คือรถแปลงร ่ าง เป ็นหุ ่นยนต ์  

โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการรถยนต์ของโลกต่างออกมาท�านายกันว่า 

“รถยนต์ไร้คนขับ” (Autonomous Car) จะเริ่มทะยอย 

ออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภคได้ใช้ในอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า หรือ ภายใน

ปี ค.ศ. 2020 หากเป็นจริงดังที่ได้ท�านายไว้ เชื่อแน่ว่าวงการ 

ประกันวินาศภัยโลก รวมถึงไทย น่าจะได้รับผลกระทบอย่าง

มากมายมหาศาล แต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องผลกระทบต่อวงการ

ประกนัวนิาศภยั ส�านกัวจิยัและสถติขิองไทยรจีะขออนญุาตแนะน�า

เทคโนโลยีนี้ให้ทุกท่านได้เข้าใจกันก่อน

 ค�าว่า “รถยนต์ไร้คนขับ” หลายท่านคงนึกถึงเวลาที่เราเข้าไปนั่งข้างในรถ แล้วเลือกสถานที่ปลายทาง ที่เหลือรถจะจัดการพา

เราไปยังจุดหมายปลายทางโดยที่ไม่ต้องจับพวงมาลัยเลย ซ่ึงน่ันคงเป็นความฝันของใครหลาย ๆ คน จากรายงานของ Morgan (Morgan  

Stanley Research, 2015) ระบุว่า พัฒนาการของระบบรถยนต์ไร้คนขับได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ

	 ระยะที่	1	: ‘Passive’ autonomous driving จะเห็นได้จากรถยนต์หลาย ๆ รุ่นในปัจจุบันที่มีฟังก์ชัน adaptive cruise control,  

lane guidance, automated parallel parking ซึ่งรถยนต์ที่ได้มีการติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าว จะสามารถท�างานได้โดยอัตโนมัต ิ

ผ่านการควบคุมของผู้ใช้งานฟังก์ชันต่อฟังก์ชัน แต่ผู้ใช้ยังคงต้องจับพวงมาลัยและตามองถนนอยู่ตลอดเวลา

 ระยะที่	 2	 :	Limited	driver	substitution รถยนต์ที่เข้าสู่พัฒนาการในระยะที่ 2 นี้จะมีความสามารถขับเคลื่อนได้เองระดับหนึ่ง 

โดยที่ผู้ขับขี่สามารถไว้วางใจให้ยานพาหนะควบคุมการเคลื่อนที่ของรถได้เองโดยที่ไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ตัวอย่างเช่น  

กรณีของรถยนต์ Tesla ที่สามารถเปิดโหมด autopilot บนทางหลวง แต่เมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่หันกลับมาให้ความสนใจ

กับการควบคุมยานพาหนะเหมือนเดิม

 ระยะที่	3	:	Complete	autonomous	capability หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระยะของรถยนต์ไร้คนขับขั้นสมบูรณ์

โดย ฝ่ายวิจัยและสถิติ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)

รอบรู้ประกันภัย
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 CB Insights รายงานว่า ณ ขณะนี้มีองค์กร 

ระดับโลกไม่น้อยกว่า 30 แห่งที่ก�าลังให้ความสนใจและ

ทุ่มเทพัฒนาเทคโนโลยีน้ีให้เป็นจริงขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็น 

ผูเ้ล่นนอกวงการรถยนต์ อาท ิGoogle, Apple และ Baidu 

หรือในวงการรถยนต์ อาทิ Ford, Toyota, Tesla, Jaguar 

and Land-Rover, Daimler, Honda, Nissan และ Tata1 

โดยรถยนต์ไร ้คนขับมีแนวโน ้มที่จะทวีจ�านวนสูงถึง  

10 ล้านคันในอีกเพียง 4 ปีข้างหน้า หรือในปี ค.ศ. 2020 

(BI Intelligence, 2016) คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 75%  

ของจ�านวนรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2040 2

Estimated Global Installed Base of Cars with Self-Driving Features (All Levels)

Source: BI Intelligence (2016), Morgan Stanley Research (2015)

1 http://www.driverless-future.com/?page_id=384
2 http://www.ieee.org/about/news/2012/5september_2_2012.html

รอบรู้ประกันภัย
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 จากการศึกษาของหน่วยงานหลาย ๆ แห่งไม่ว่าจะเป็น RAND Corp., Lloyd’s Market Association, KPMG และ Lloyd  

พบว่า รถยนต์ไร้คนขับจะช่วย

• ลดปัญหาการจราจรติดขัดจากการหาที่จอดรถ ซึ่งจะส่งผลให้การใช้เชื้อเพลิงลดลง

• ลดอุบัติเหตุรถชนอันเกิดจากความประมาทของมนุษย์ ซึ่งมากกว่า 90% ของอุบัติเหตุถูกระบุว่าเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ 

(The London Journal, 2015) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงทดลองวิ่งบนถนนจริงก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถยนต์ไร้คนขับ

เช่นเดียวกัน อาทิ รถกูเกิ้ลได้ชนรถบัสในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการชนที่ตนเองเป็นฝ่ายผิดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009  

โดยรวมรถกูเกิ้ลประสบอุบัติเหตุแล้วรวม 11 ครั้ง จากระยะทางวิ่ง 1.7 ล้านไมล์

 ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านประกนัภยัในต่างประเทศต่างวเิคราะห์กนัว่า การมาถงึของรถยนต์ไร้คนขบัจะส่งผลให้ความเสีย่งของการขบัขีร่ถยนต์

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

• ความเสี่ยงของผู้ขับขี่จะถูกถ่ายโอนไปสู่เคร่ืองจักร เมื่อมนุษย์ไม่ต้องเข้ามามีบทบาทในการควบคุมรถ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

ย่อมเกิดจากตัวรถเอง ไม่ว่าจะเป็น Hardware หรือ Software ที่ใช้บังคับรถยนต์ ดังนั้น การประกันภัยรถยนต์ก็จะถูกแปรสภาพ

ไปเป็นการประกันความรับผิดจากผลิตภัณฑ์แทน ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ก็จะไม่ใช่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถอีกต่อไป แต่จะเป็น 

ผู้ผลิตรถยนต์แทน

• ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของผู้ผลิตรถยนต์ ถ้าเกิดอุบัติเหตุบ่อย ชื่อเสียงของผู้ผลิตรถยนต์ก็จะกลายเป็นชื่อเสียแทน

• ภัยคุกคามจากไซเบอร์	 (Cyber	 Risk) เมื่อรถไร้คนขับ การควบคุมจะถูกควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต ซ่ึงย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้น 

จากภัยคุกคามดังกล่าว

 ส�าหรบัในช่วงระยะเวลาอนัใกล้นี ้ความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงไปของรถยนต์กึง่ไร้คนขบั (Semi-Autonomous Car) คาดว่าจะมสีงูขึน้ ซึง่

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากตัวคนขับเองหรือจากตัวรถ อาทิ Tesla ที่มีขายในปัจจุบัน เป็นรถไฟฟ้าที่ไม่มีเครื่องยนต์  

มีแต่มอเตอร์ขับเคลื่อน ควบคุมทิศทางรถยนต์ด้วยพวงมาลัย ส่วนระบบต่าง ๆ นั้นใช้ IPad ขนาด 17 นิ้วเป็นตัวส่ังการ บางคนเรียกมันว่า  

“รถยนต์มือถือ” ที่สามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน Wi-Fi ให้มีความสามารถเพิ่มเติมได้ในชั่วข้ามคืน อาทิ โหมดหาที่จอดรถเอง  

โหมดวนรถรอ และโหมดเข้าโรงจอดรถเอง เป็นต้น โดยสามารถส่ังการได้จากมือถือ อย่างไรก็ตาม วันดีคืนดีรถเหล่าน้ีอาจถูกอัพเกรดเป็น 

รถไร้คนขับไปเลยก็ได้

 จากท่ีได้น�าเสนอมาทั้งหมดนี้ พอจะท�าให้ทุกท่านคาดเดาไว้ว่า การมาถึงของรถยนต์ไร้คนขับหรือกึ่งไร้คนขับจะก่อให้เกิดผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทประกันวินาศภัยที่พึ่งพารายได้จากธุรกิจประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก โดยเฉพาะหลายบริษัทประกันวินาศภัย 

ในประเทศไทย ที่ยังพึ่งพารายได้ในสัดส่วนที่ส�าคัญหรือมากกว่า 50% จากการให้บริการการให้ประกันภัยรถยนต์ ดังนั้น การเตรียมความพร้อม

ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญและก�าลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมากต่อการอยู ่รอดของบริษัทและ 

ธุรกิจประกันวินาศภัย รวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศ

รอบรู้ประกันภัย
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ธุรกิจประกันวินาศภัยในยุค FinTech
โดย วรสิทธิ์ ฐิติธนการ, ASA

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

 Financial Technology หรือที่นิยมเรียกกันว่า “FinTech” คือการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่ม SMAC ซึ่งประกอบไปด้วย 

Social, Mobility, Analytics และ Cloud มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการทางด้านการเงินให้ตอบสนองต่อความต้องการของ 

ผู้บริโภคในยุคที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือกันอย่างกว้างขวาง (หรือที่เรียกกันว่ายุค Internet of Things) ตัวอย่างเช่น  

แอปพลิเคชั่น iTax ซึ่งเป็นแอปพลิเคช่ันท่ีให้บริการในด้านการจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถวางแผนภาษีได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ว่าผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างไร และให้ค�าแนะน�าว่าสามารถประหยัดภาษีได้มากท่ีสุด 

โดยวิธีใด หรือแอปพลิเคชั่น Piggipo ที่ให้บริการสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ผ่านบัตรเครดิต เพื่อป้องกันการเผลอใช้บัตรเครดิตเกินตัว 

 FinTech เข้ามามีอิทธิพลในการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยการสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

เป็นอย่างมาก เช่น เราไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปท่ีสาขาของธนาคารเพื่อโอนเงิน หรือช�าระค่าสินค้าและบริการ แต่สามารถหยิบโทรศัพท์มือถือ

เครื่องเล็ก ๆ ในมือขึ้นมาโอนเงิน หรือจ่ายค่าสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ย่อมท�าให้ธุรกิจธนาคารจ�าเป็นต้องปรับแผน 

การด�าเนินงาน เนื่องจากในอนาคตอาจจะไม่จ�าเป็นต้องมีสาขาของธนาคารก็เป็นได้

 เนื่องจาก FinTech สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ จึงไม่น่าแปลกใจว่า FinTech มีการเติบโตของธุรกิจเป็นอย่างมาก มูลค่า 

การลงทุนใน FinTech ทั่วโลกในปี 2015 คิดเป็นประมาณ 7.8 แสนล้านบาท (22.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ซ่ึงเติบโตขึ้นประมาณ 75%  

จากปี 2014 และเติบโตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ที่มาภาพ: http://www.faberinfinite.com/emerging-smac-practices-unlocked/ 
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รูปที่	1	มูลค่าของกิจกรรมการลงทุนใน	FinTech	ทั่วโลกตั้งแต่ป	ี2010	ถึง	2015

รูปที่	2	มูลค่าของกิจกรรมการลงทุนในวงการ	Tech	Startup	ในประเทศไทย	ตั้งแต่ป	ี2011	ถึง	2016

ที่มา: Accenture analysis on CB Insights data, 2016

ที่มา: Tech Startup Report Thailand, 2016

 ส�าหรับประเทศไทย มูลค่าการลงทุนในวงการ Tech Startup ณ ส้ินเดือนมิถุนายนปี 2016 มีมูลค่าสูงถึง 3,800 ล้านบาท  

(109 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเติบโตขึ้นประมาณ 35 เท่าจากปี 2012 และมีกลุ่ม Startups ในการท�า FinTech ทั้งหมด 71 ราย ในขณะที่ปี 2012 

มีจ�านวน Startups เพียง 3 รายเท่านั้น 
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รูปที่	3	ผลกระทบจาก	FinTech	ต่ออุตสาหกรรมประกันภัยในด้านต่าง	ๆ

 ส�าหรับการประกันวินาศภัย FinTech จัดว่าเป็นเรื่องที่อยู่

ในกระแสความสนใจ โดยจะเห็นได้ว่า มีการพัฒนาบริการทางด้าน

การประกันวินาศภัยเกิดข้ึนมากมายในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชัน  

Claim Di ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คนขับรถสามารถท�าเคลม

ประกันภัยได้ด้วยตนเอง แบบรวดเร็ว ทันใจ โดยไม่ต้องรอผู้ส�ารวจภัย

จากบริษัทประกันภัย และนอกจากแอปพลิเคชันซึ่งให้บริการในด้าน

เคลมแล้ว ยังมีเว็บไซต์ท่ีให้บริการเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์

ประกันภัยอย่าง gobear ซ่ึงช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์

ประกนัภยัทีม่รีาคาเหมาะสมกบังบประมาณของตวัเองไดอ้ยา่งงา่ยดาย

เพียงแค่กรอกข้อมูลที่ต้องใช้ในการค้นหาเท่านั้น

 ในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัย ก็มีการใช้ FinTech เพื่อ

สรา้งผลติภณัฑป์ระกนัภยัรปูแบบใหมเ่พือ่ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคเชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ การประกนัภยัแบบขบัเทา่ไหรจ่า่ยเทา่นัน้ 

(Pay as you drive) หรือ Telematics ซึ่งเป็นการน�าเทคโนโลยีการ

รับส่งข้อมูลระยะไกลมาใช้กับการขับขี่รถยนต์ โดยที่ข้อมูลการขับขี่

รถยนต์ในชีวิตประจ�าวันจะถูกส่งไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อใช้ในการ

ค�านวณเบ้ียประกันภัยท่ีผู้ขับข่ีต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัย นอกจากน้ี 

ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ที่ใช้แอปพลิเคชันในการเปิดหรือ

ปิดความคุ้มครองได้อีกด้วย ซ่ึงท�าให้ผู้บริโภคเสียค่าใช้จ่ายตามจริง 

เนื่องจากจะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยก็ต่อเมื่อเปิดความคุ้มครองเท่านั้น 

และในอนาคตอนัใกล ้เราอาจไดเ้หน็ผลติภณัฑป์ระกนัสขุภาพทีค่ดิเบีย้

ประกันภัยตามข้อมูลที่ได้จากเครื่องตรวจจับกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน

ของเรา (หรือ Fitness Tracker) ก็เป็นได้

 จะเห็นได้ว่า FinTech ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ

ประกันภัยในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ

ก�าหนดราคา ช่องทางการจ�าหน่าย การบริการด้านกรมธรรม์ และ

การบริหารจัดการสินไหมทดแทน ซ่ึงเราสามารถสรุปผลกระทบของ 

FinTech ต่ออุตสาหกรรมการประกันภัยได้ดังนี้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

และการก�าหนดราคา

• มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทใหม่เกิดขึ้น

• เบี้ยประกันภัยเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย

• ลดความเสี่ยงภัยที่เกิดจากความไม่ซื่อตรงของผู้เอาประกันภัย

• เกิดช่องทางการจ�าหน่ายรูปแบบใหม่

• มีการแข่งขันสูงขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยสามารถเปรียบเทียบราคา 

และความคุ้มครองได้ง่ายขึ้น

• สร้างความสะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการผลิตกรมธรรม์

• บริษัทประกันภัยสามารถสื่อสารกับผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว

• สร้างความสะดวก รวดเร็ว ในการส�ารวจภัย และจ่ายค่าสินไหมทดแทน

• ลดความเสี่ยงภัยจากเคลมทุจริตโดยการใช้เทคโนโลยี (รูปถ่าย, วิดีโอ)

การจัดจ�าหน่าย

การบริการด้าน

กรมธรรม์ประกันภัย

การบริหารจัดการ

ด้านสินไหมทดแทน
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า FinTech เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค ลดต้นทุน 

จากการด�าเนินงานให้กับบริษัทประกันภัย และยังสร้างโอกาสในการด�าเนินธุรกิจให้กับ Startup หน้าใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย แต่ก็ยังคง 

มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประยุต์ใช้ FinTech ในการด�าเนินธุรกิจเช่นกัน โดยสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 

จากการใช้ FinTech ในอุตสาหกรรมประกันภัย ได้ดังรูปที่ 4

รูปที่	4	การวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	(SWOT)	จากการใช	้FinTech	ในอุตสาหกรรมประกันภัย

จุดแข็ง	(Strength)
• ต้นทุนในการประกอบธุรกิจลดลง (Cost Reduction) เนื่องจาก  

การลดลงของค่าผู้ส�ารวจภัย การลดขั้นตอนการด�าเนินงาน และ 
การลดการใช้งานเอกสาร เป็นต้น

• ช่วยลดภัยที่เกิดจากความไม่ซื่อตรงของผู้บริโภค (Moral Hazard 
Reduction) เนื่องจากบริษัทประกันภัยมีข้อมูลที่ใช้ในการจ�าแนก 
ภยัมากขึน้ ท�าให้สามารถคดัเลอืกภยัได้ดขีึน้ เช่น ผูบ้รโิภคทีข่บัรถมาก 
จะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู ้ที่ขับรถน้อย ท�าให้ 
เบีย้ประกนัภยัของผูบ้รโิภคกลุ่มดังกล่าวสูงขึน้ ซ่ึงส่งผลให้ผู้บรโิภคกลุม่
ดังกล่าวเปลี่ยนไปซื้อประกันภัยกับผู้รับประกันภัยที่ไม่ได้ใช้ FinTech

• เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ (Product Differentiate)  
ซึ่งส่งผลให้ผู ้บริโภคท่ีต้องการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้บริการกับ 
ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์

• อตัราการใช้บรกิารต่อเนือ่งเพิม่ขึน้ (Improved Customer Retention) 
เนื่องจากผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายจากการได้รับบริการ

โอกาส	(Opportunity)
• โอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรม (Market Growth) เนื่องจาก

การเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่

• โอกาสในการด�าเนินธุรกิจของ Startup หน้าใหม่ ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (Early FinTech adopter)

• โอกาสการลงทนุในธรุกจิใหม่ของผูล้งทนุ (Partnership and Venture 

Capital) เนื่องจากมูลค่าการลงทุนใน FinTech มีแนวโน้มที่สูงข้ึน 

ทุกปี ส่งผลให้เกิด Startup หน้าใหม่ที่เสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ

อยู่เสมอ

จุดอ่อน	(Weakness)
• การรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูท�าได้ยากขึน้ (Information Security) 

เนือ่งจากความสะดวกสบายทีเ่พิม่ขึน้ มาพร้อมกบัขัน้ตอนในการยนืยนั

ตัวตนที่ลดน้อยลง ส่งผลให้ต้องใช้เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลที่มี

ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

• ลดส่วนแบ่งการตลาดของบรษิทัทีไ่ม่ได้ใช้ FinTech ในการด�าเนนิธรุกจิ 

(Loss of Market Share) เนื่องจากผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวก

สบายจะหันไปใช้บริการกับผู ้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์ที ่

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่า

• ลดก�าไรของบริษัททีไ่ม่ได้ใช้ FinTech ในการด�าเนนิธรุกจิ (Pressure of 

Margin) เนือ่งจาก FinTech ท�าให้ต้นทนุในการด�าเนนิงานของบริษทั

ลดลง ซึง่ส่งผลราคาสนิค้าและบรกิารถกูลงไปด้วย ท�าให้บรษิทัทีไ่ม่ได้ 

ใช้ FinTech ต้องลดราคาแข่งขันในขณะทีต้่นทนุของบริษัทไม่ได้ลดลง

อุปสรรค	(Threat)
• ผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นในการใช้ FinTech (Lack of Trust)  

เนื่องจากไม่เชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

• เกิดการก�ากับดูแลรูปแบบใหม่ (New Regulation) กับบริษัทที่ 

ด�าเนินธุรกิจโดยการใช้ FinTech

• เกิดคู่แข่งทางธุรกิจหน้าใหม่ (New Competitors)

SWOT
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วิชาการ IPRB

 จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด จะเห็นได้ว่า การเข้ามาของ FinTech นั้นมีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย และปัจจัยเหล่าน้ีย่อมเป็น 

แรงกดดันให้บริษัทประกันภัยต้องมีการปรับตัว ดังน้ัน บริษัทประกันภัยควรมีการปรับปรุงแผนการด�าเนินธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จาก FinTech  

ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการหาพันธมิตรหรือด�าเนินการเอง...
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http://techsauce.co/news/thailand-tech-startup-ecosystem-q2-2016/ 2016.

• “Fintech and the evolving landscape: landing points for the industry”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:  

http://www.fintechinnovationlablondon.co.uk/pdf/Fintech_Evolving_Landscape_2016.pdf 2016.
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ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
และทิศทางในปี 2559

โดย สุมนา ชาญชัยสัมฤทธิ์

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

การขยายตัวของมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เทียบกับเครื่องชี้เศรษฐกิจที่ส�าคัญ

	 มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยในครี่งปีแรก	 ปี	 2559	 มีจ�านวน	 103,953	 ล้านบาท ขยายตัวที่ 

ร้อยละ 0.91 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (Year on Year – YoY) (รูปที่ 1) ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวร้อยละ 3.4  

ซึ่งสาเหตุหลักของการขยายตัวเกิดจาก

 1)	 การใช้จ่ายภาคครัวเรือน ในครึ่งปีแรกของปี 2559  

ขยายตัวร้อยละ 3.1 ซึ่งเกิดจากมาตรการของภาครัฐเพื่อกระตุ้นการ 

ใช้จ่ายของภาคเอกชน และการเร่งซื้อรถยนต์จากการเปิดตัวรถยนต์ 

รุน่ใหม่ โดยสะท้อนจากจ�านวนรถจดทะเบยีนใหม่ทีข่ยายตวัร้อยละ 2.8 

จาก 1,487,030 คัน ในครึ่งปีแรกของปี 2558 เป็น 1,528,493 คัน  

(รูปที่ 2) ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ครึ่งปีแรกนี้อยู่ที่	 60,443	 

ล้านบาท	ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ	 1.06 โดยท่ีเบ้ียประกันภัยรถยนต์

ภาคบังคับเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.12 และเบี้ยประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89

 2)	 ภาคอสังหาริมทรัพย์	 สะท้อนจากจ�านวนที่อยู่อาศัยที่ 

ได้รบัสนิเชือ่ปล่อยใหม่จากธนาคารพาณชิย์ ประเภทบ้านเดีย่ว บ้านแฝด 

ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

โดยรวมทุกประเภทถึงร้อยละ 17.3 (YoY) (รูปท่ี 4) แต่ในครึ่งปีหลัง 

มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงหลังสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์

ของภาครัฐที่หมดไปในเดือนเมษายน 2559 ขณะทีมู่ลค่าเบ้ียประกัน

อัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัยในครึ่งปีแรกนี้อยู่ที	่5,428	ล้านบาท	ลดลง

ร้อยละ	1.86	(YoY)

 3)	การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 3.8 โดยการลงทุนภาครัฐ

ขยายตัวร้อยละ 11.8 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.1 

เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน โดยการลงทุนในหมวดเครื่องมือ

เครื่องจักรขยายตัวร้อยละ 0.8 และการลงทุนก่อสร้างภาครัฐและ 

การก่อสร้างภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 16.4 และร้อยละ 2.2 ตามล�าดบั

 4)	 การส่งออกและการน�าเข้า การส่งออกสินค้าในรูปเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงร้อยละ 2.2 ตามการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก และการลดลงของราคาสินค้าส่งออก  

แต่มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นตามการอ่อนค่าของเงินบาท 

ส่วนการน�าเข้าสินค้าระหว่างประเทศยังคงหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง  

ซ่ึงเป็นผลจากการลดลงของทั้งปริมาณและราคาน�าเข้า โดยเฉพาะ 

ราคาน�า้มนัดบิ ท�าให้ในครึง่ปีแรก การน�าเข้าลดลงร้อยละ 11.1 (รปูที ่5) 

และมีผลให้เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่งในครึ่งปีแรกน้ีอยู่ท่ี	 

2,711	ล้านบาท	หดตัวร้อยละ	2.02

รปูที	่1:	มูลค่าเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรง	และอตัราการขยายตวัเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน	แยกตามประเภทการรับประกันภัย

ที่มา: รายงานสถิติธุรกิจประกันวินาศภัย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย รวบรวมโดยส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
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รูปที่	2:	มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยรถ	ตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2547-2559	เทียบกับจ�านวนรถจดทะเบียนใหม่สะสม

ที่มา: 1/กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก

2/รายงานสถติธิรุกจิประกันวนิาศภัย  ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั รวบรวมโดยส�านกังานอตัราเบีย้ประกนัวนิาศภยั

รูปที่	3:	ปริมาณรถจดทะเบียนใหม่รายเดือนมิถุนายน	–	สิงหาคม	2559

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
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รูปที่	5:	มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	ตั้งแต่ป	ีพ.ศ.	2547-2557	เทียบกับมูลค่าการน�าเข้าและส่งออก

ของไทย	

รูปที่	 4:	 มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของการประกันภัยอัคคีภัย	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2554-2559	 เทียบกับจ�านวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติ 

สินเชื่อปล่อยใหม่จากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล

ที่มา: 1/รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2/รายงานสถิติธุรกิจประกันวินาศภัยรายเดือน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวบรวมโดยส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ที่มา: 1/รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2/รายงานสถิติธุรกิจประกันวินาศภัยรายเดือน ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวบรวมโดยส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
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รูปที่	6:	อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าเทียบกับประเทศอื่น	ๆ	เดือนมกราคม	–	มิถุนายน	2559	(%)

* ค่าเฉลี่ยเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2559

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

อัตราความเสียหาย (Loss Ratio) ของบริษัทประกันวินาศภัย

 ครึ่งปีแรกของปี 2559 อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยมีอัตราความเสียหาย (Loss Ratio) รวมทุกประเภทการประกันภัยที่ร้อยละ 55.51  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 50.53 โดยการประกันอัคคีภัยมีอัตราความเสียหายร้อยละ 13.06 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  

ร้อยละ 26.41 การประกันภัยรถ ร้อยละ 63.55 และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ร้อยละ 42.59 (รูปที่ 7)

รูปที่	7:	อัตราความเสียหาย	(Loss	Ratio)	แต่ละประเภทการรับประกันภัย

ที่มา: รายงานสถิติธุรกิจประกันวินาศภัย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวบรวมโดยส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
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รูปที่	8:	มูลค่าสินไหมทดแทนโดยเฉลี่ยต่อวัน	แต่ละประเภทการรับประกันภัย

รูปที่	9:	การคาดการณ์มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงปี	2559	

ที่มา: รายงานสถิติธุรกิจประกันวินาศภัย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวบรวมโดยส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ที่มา: 1/ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

       2/ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนวโน้มอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยปี 2559

 อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในปี 2559 คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.0 – 3.5 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวท่ี 

ร้อยละ 3.0-3.5 เช่นกัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ของเกษตรกรที่ค่อย ๆ  เพิ่มขึ้นเม่ือปัญหาภัยแล้งได้คลี่คลายลง ตลอดจนภาครัฐที่มีการส่งเสริม

ให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคเอกชน และที่ส�าคัญนโยบายของภาครัฐที่มีการผลักดันให้น�าระบบประกันภัยที่ภาคเอกชน 

มีกลไกท่ีเข้มแข็งอยู่แล้วเข้ามาบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกร ได้แก่ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรวมกว่า  

2,600 ล้านบาท (รูปที่ 9)
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รับฟังการน�าเสนอข้อพิพาทและระบบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) 
และการน�าเสนอรายงานผลการส�ารวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ PwCs 2016 
Global Economic Crime Survery: Economic crime in Thailand ประจ�าปี 2559
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดรับฟังการน�าเสนอข้อพิพาทและระบบเกี่ยวกับ

การตรวจสอบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้าย (AML/CFT) และการน�าเสนอรายงานผลการส�ารวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ PwCs 2016 

Global Economic Crime Survery: Economic crime in Thailand ประจ�าปี 2559 เม่ือวันที่ 26 

กันยายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนาเรื่อง “สถานการณ์ธรรมชาติพิบัติภัยในปี 2559: วิกฤต
หรือโอกาสของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย”
 คณะกรรมการประกนัภยัทรพัย์สนิ จดัสมัมนา เรือ่ง “สถานการณ์

ธรรมชาตพิบิตัภิยั ในปี 2559 : วกิฤตหรอืโอกาสของธรุกจิประกนัวนิาศภยัไทย” 

ในรูปแบบการบรรยายให้ความรู้และเสวนา เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2559  

ณ โรงแรม S31  

ระเบียงภาพ

การสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัด
มูลค่ายุติธรรม” 

 คณะกรรมการการบญัช ี- การเงนิ และการลงทนุ จดัสมัมนา 

เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9  

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559  

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
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สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “คูม่อืค�าชีแ้จงประกอบกรมธรรม์
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
(Public Liability Insurance Policy)”
 ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “คู่มือค�าชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตาม

กฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance Policy)” 

เม่ือวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเวย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “Contractors All Risks Insurance 
Policy” (Claims During maintenance period and Cross 
Liability)
 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “Contractors All Risks Insurance Policy” (Claims During  

maintenance period and Cross Liability) เมือ่วนัที ่19-20 สงิหาคม 2559 

ณ โรงแรมซนัไรท์ ลากนู โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ�าเภอบางคล้า จงัหวดัฉะเชงิเทรา

การประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัย
ทางทะเล พ.ศ....
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดการ 

ประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ...  

เมือ่วนัที ่18 สิงหาคม 2559 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

สมัมนาเรือ่ง “How to Underwrite for the beginner –  
การจัดการสินไหมทดแทนส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัย 
ความรบัผดิของผูข้นส่ง”
 ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนา  

เรื่อง “How to Underwrite for the beginner – การจัดการสินไหม

ทดแทนส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู ้ขนส่ง”  

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ้ ให้กับชมรมบริหาร
ความเสีย่งภยั เพือ่น�ามาถ่ายทอดให้กบับรษิทัสมาชกิ หวัข้อ 
“การป้องกันฟ้าผ่า”
 ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย จัดโครงการพัฒนาและ 

เพิ่มพูนความรู้ให้กับชมรมฯ เพ่ือน�ามาถ่ายทอดให้กับบริษัทสมาชิก 

หัวข้อ “การป้องกันฟ้าผ่า” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ สมาคม

ประกันวินาศภัยไทย 
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โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
รถยนต์ รุ่นที่ 1
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่

พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 1 โดยจัดอบรมทุกวันอังคาร ตั้งแต ่

วนัองัคารที ่26 กรกฎาคม ถงึวนัองัคารที ่13 กนัยายน 2559 รวม 39 ชัว่โมง 

โดยมีผู้ผ่านการอบรมจ�านวน 101 คน 41 บริษัท พร้อมทั้งมีพิธีมอบ 

ใบประกาศนียบัตร และโล่รางวัลไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559  

ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมี นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคม 

ประกนัวนิาศภยัไทย เป็นประธานในพธิี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารด้านการ
ประกนัภยัรถยนต์ ประจ�าปี 2559
 คณะกรรมการประกันภยัยานยนต์ ร่วมกบัส�านกังาน คปภ. 

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารด้านการประกันภัย

รถยนต์ ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559  

ณ โรงแรม TSIX5 อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร. สุทธิพล  

ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธี

การอบรมเรือ่ง “การประเมนิอาการบาดเจบ็กรณอีบุตัเิหตุ 
และกรอบการพจิารณาค่ารกัษาพยาบาล” 

 ชมรมสินไหมยานยนต์ จัดการอบรมเรื่อง “การประเมิน 

อาการบาดเจบ็กรณอีบุตัเิหต ุและกรอบการพจิารณาค่ารกัษาพยาบาล”  

เมือ่วนัที ่14 กนัยายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ระเบียงภาพ

สัมมนาเรื่อง  “Independent Liability Method”
 ชมรมสินไหมทดแทน จัดสัมมนา เร่ือง “Independent  

Liability Method” เมือ่วนัที ่ 9 กนัยายน 2559 ณ สมาคมประกนั

วนิาศภยัไทย  
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การประชาพิจารณ์ กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไป 
ต่างประเทศ แบบอตัโนมัต ิ(International Travel Insurance 
Policy) (File and Use) 
 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดการ

ประชาพิจารณ์ กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ  

แบบอัตโนมัติ (International Travel Insurance Policy) (File and 

Use) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนาเรื่อง “มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ISO27001 กบัภาคธรุกจิประกนัภยั”
 ชมรมไอทปีระกนัภยั จดัสมัมนาเรือ่ง “มาตรฐานความมัน่คง

ปลอดภัยสารสนเทศ ISO27001 กับภาคธุรกิจประกันภัย” เมื่อวันที่ 

26 สิงหาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ประชุมหารือและร่วมก�าหนดแนวทางการตรวจสอบข้อมูล 
การประกันภัยอุบัติ เหตุ  การประกันภัยสุขภาพ และ 
การประกนัภยัการเดินทาง ท่ีมีเหตชุวนสงสยั 
 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดประชุม

หารือและร่วมก�าหนดแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการประกันภัย

อุบัติเหตุ การประกันภัยสุขภาพ และการประกันภัยการเดินทาง  

ที่มีเหตุชวนสงสัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย

สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร Professional Non-Life Insurance 
Camp (Pro NIC)  
 ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Professional Non-Life Insurance Camp 

(Pro NIC) ให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ จ�านวน 13 แห่ง 

26 คน โดยเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจ 

ประกันภัยในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม 

บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการพฒันาผูบ้รหิารธรุกจิประกนัวนิาศภยั รุน่ที ่22 (IMDP 22)  
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ร่วมกับ  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม 

โครงการพฒันาผูบ้รหิารธรุกจิประกนัวนิาศภยั (IMDP) รุน่ที ่22 ซึง่อบรมตัง้แต่

วันที่ 5 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 วันจันทร์และ 

วนัพธุ เวลา 17.30-20.30 น. วนัเสาร์ เวลา 09.00-16.30 น. ณ สมาคมประกนั

วินาศภัยไทย รวมชั่วโมงอบรมทั้งสิ้น 138 ชั่วโมง โดยจัดพิธี เป ิด 

เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2559 และ อบรม Team Work & Leadership  

เมือ่วนัที ่10-11 กนัยายน 2559 
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อบรมเชงิปฏบิติัการเรือ่ง “3s Manager: The Lego Learning 
Game” 
 ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติ 

การเรื่อง “3s Manager: The Lego Learning Game” เมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Root Cause Analysis Skill &  
Strategic Thinking”
 ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “Root Cause Analysis Skill & Strategic Thinking” เมื่อวันที่ 16-17 

กันยายน 2559 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

อบรมหัวข้อ “Integrated Risk Management & Strategy  
การบรูณาการกลยุทธ์และการบรหิารความเสีย่ง”
 ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย  

จัดอบรมหัวข้อ “Integrated Risk Management & Strategy  

การบรูณาการกลยทุธ์และการบรหิารความเสีย่ง” เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2559 

ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด 

สัมมนาเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลการ
เปลีย่นแปลงในธรุกจิประกันภัย”
 ชมรมไอทีประกันภัย จัดสัมมนาเร่ือง “แนวโน้มเทคโนโลยี

สารสนเทศทีส่่งผลการเปลีย่นแปลงในธรุกจิประกนัภยั” โดยม ีดร. โกเมน 

พบิลูย์โรจน์ ผู้เช่ียวชาญด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ เป็นวทิยากร 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืด้านการยกระดบั
ความพร้อมรบัมอืภยัคกุคามไซเบอร์ (CERT Readiness)
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย  

ร ่วมลงนามบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือด ้านการยกระดับ 

ความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อ 

ภาคธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญ 

ของประเทศ ร่วมกับส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัล 

เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และอกี 18 หน่วยงาน เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 

2559 ณ ศูนย์ประชุมสเปซ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ 

พระรามเก้า เพื่อร่วมขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัย ภายใต้ 

การส่งเสริมมาตรฐาน Cybersecurity พร้อมเร่งท�าแผนรับมือและ

แก้ไขปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงและ 

ความสูญเสียของประเทศในอนาคต 
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พีเ่พือ่น้อง จากผองเพือ่นฯ ปีท่ี 13
 นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร  1 

มอบเงินสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายการด�าเนินงาน “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและ

มวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 13” ตอน “ห้วยหินด�ามีดี” จ�านวนเงิน 

30,000 บาท โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วย “จิตอาสา 

สมาคมฯ” น�าขนม นมและน�้าผลไม้ไปแจกให้กับเด็กนักเรียน 

ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินด�า 

จังหวัดสุพรรณบุรี

สัมมนาเรื่อง “เทคนิคการวางแผนการสื่อสารยุคดิจิทัล”
 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดสัมมนาเรื่อง “เทคนิค 

การวางแผนการสื่อสารยุคดิจิทัล” โดยมีคุณวิภาวริศ เกตุปมา กรรมการ 

ผู้จัดการ บริษัท โฟร์ดี คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด เป็นวิทยากร เมื่อวันท่ี 27 

กรกฎาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

แถลงข่าวผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยครึ่งปีแรก 
2559 และการบรหิารความเสีย่งให้โครงการภาครฐั
 นายอานนท์ วงัวส ุนายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย พร้อม

ด้วย นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม อุปนายกฯ นายอรัญ ศรีว่องไทย 

ประธานคณะกฎหมายและกฎระเบยีบ และนายกีเ่ดช อนนัต์ศริปิระภา 

ผู ้อ�านวยการบริหาร ร่วมแถลงข่าวผลประกอบการธุรกิจประกัน

วินาศภัย ครึ่งปีแรก 2559 มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 

103,953 ล้านบาท เติบโตเพียง 0.91% คาดทั้งปีเติบโตถึง 3.0-3.5% 

ผลพวงจากโครงการภาครัฐ คือ โครงการประกันภัยข้าวนาปี  

ปีการผลิต 2559 ทีม่ยีอดการรบัประกนัภยั 2,670 ล้านบาท มเีกษตรกร

ท�าประกันภัยข้าวนาปีรวม 1,548,776 ราย มีพ้ืนที่เอาประกันภัย 

26.70 ล้านไร่ พร้อมขานรับในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงอย่าง 

มืออาชีพให้กับภาครัฐ ในการดูแลความเสี่ยงภัยอย่างยั่งยืนให้กับ 

เกษตรกร เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2559 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย



นายอานนท์	 วังวสุ	 นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยถึง การที ่

สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ได้รบัรางวลัสมาคมการค้ายอดเยีย่มประจ�าปี 2559 

ว่ากรมพฒันาธรุกจิการค้า ร่วมกบั สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จดัการประกวด

สมาคมการค้าดีเด่น ประจ�าปี 2559 (Trade Association Prestige Award:  

TAP Award) เพื่อคัดเลือกสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการ

สมาคมการค้าตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมเป็นผู้น�าสมาชิกสมาคมการค้าและเป็นต้นแบบ 

สมาคมการค้าที่ดี ซึ่งในปีนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจ�าปี 2559 และผลการตัดสิน

ปรากฏว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย	 ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม	 ประจ�าปี	 2559	 

ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดส�าหรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน	 ในกลุ่มสมาคม 

ที่จดทะเบียนเกินกว่า	16	ปี ขึ้นไป ซึ่งสมาคมฯ สามารถผ่านเกณฑ์ในการประเมิน

ศักยภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก Balanced Scorecard ท้ัง 4 มิติ  

คือ 1) ผลส�าเร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหารจัดการ  

3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การพัฒนาองค์กร ดังนั้น การได้รับรางวัล

สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจ�าปี 2559 น้ีถือเป็นเกียรติประวัติแห่ง 

ความภาคภูมิใจของสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพราะเป็นรางวัลสูงสุดและ 

เป็นรางวัลแรกจากการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้
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เรื่องเด่น

รางวลัสมาคมการค้ายอดเย่ียม ประจ�าปี 2559 

สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย คว้ารางวลั 
สมาคมการค้ายอดเยีย่ม ประจ�าปี 2559 

รางวลัสงูสดุส�าหรบัสมาคมการค้า
ทีม่คีวามเป็นเลศิในทกุด้าน

โดย ฝ่ายสือ่สารองค์กร สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย
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เรื่องเด่น

 นายอานนท์	 วังวสุ	 นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย	กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่สมาคมฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่า  
ถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของสมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นรางวัลสูงสุดและเป็นรางวัลแรก 
จากการเข้าร่วมการประกวดในคร้ังน้ี ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของสมาคมฯ ในการพัฒนาการให้บริการกับ 
บรษิทัสมาชกิ สามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นให้สมาคมฯ เป็นองค์กรทีม่คีวามน่าเชือ่ถือ และเป็นทีย่อมรบัของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
จนสามารถได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้คัดเลือกให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็น  
"Best Practices" ของการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจ�าปี 2559 และน�าข้อมูลตัวชี้วัดทั้ง 23 ข้อของสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ไปใช้เป็นแนวทางให้กับสมาคมอื่น ๆ ต่อไปอีกด้วย

 ในนามของนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย  
ผมขอขอบคณุบริษัทสมาชิก คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
คณะกรรมการประกันภัย และคณะกรรมการชมรมทุกท่าน  
ที่ให้ความร่วมมือเสียสละแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติงานเพื่อ 
ส่วนรวม ท�าให้สมาคมฯ ประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง  
รางวัลในครั้งนี้จึงถือเป็นผลงานและความส�าเร็จของทุกคน 
ทั้งนี้ สมาคมฯ จะได้มุ่งมั่น พัฒนาการให้บริการแก่บริษัท
สมาชกิและพฒันาธรุกจิประกนัวนิาศภยัไทยให้เจรญิก้าวหน้า 
เพื่อเป็นเสาหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
ยั่งยืนต่อไป 



รอบรู้ประกันภัย

	 A.M.	 Best	 บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท
ประกันภัยและให้บริการด้านข้อมูลทางการเงินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก	
ร่วมกับ	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	 จัดสัมมนา	 A.M.	 Best	 
Thailand	Seminar	2016	หัวข้อ	“Liberalization	of	the	Thailand	
Market:	 What’s	 Next?”	 โดยมี	 Dr.	 Rojer	 Sellek,	 Chief	 
Executive	Officer,	EMEA	&	Asia-pacific	A.M.	Best	กล่าวเปิด
การสัมมนา	 และได ้รับเกียรติจาก	 ดร.	 สุทธิพล	 ทวีชัยการ	 
เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย	 กล่าว

ปาฐกถาพิเศษ	 มุมมองและก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมประกันภัย 
ต่อการเปิดเสรีประกันภัย	 โดยมีนายอานนท์	 วังวสุ	 นายกสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย	 กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความท้าทาย 
ของธุรกิจประกันภัยต่อการเปิดเสรีประกันภัย	 นอกจากนี้	 ยังมี 
การเสวนาถึงผลกระทบต่อตลาดประกันภัยของไทยและอาเซียน 
จากการเปิดเสรีประกันภัย	 โดยมีผู ้บริหารจากบริษัทประกันภัย	
บริษัทประกันภัยต่อและท่ีปรึกษากฎหมายเข้าร่วมงาน	 เมื่อวันที่	 4	
สิงหาคม	2559	ท่ีผ่านมา	ณ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

Liberalization of the 
Thailand Market: What’s Next?

โดย กองบรรณาธิการวารสารประกันภัย
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Dr.	Suthiphon	Thaveechaiyagarn,	Secretary	General	of	the	Office	of	Insurance	Commission	

Dr.	Roger	Sellek,	Chief	Executive	Officer	of	A.M.	BEST	Europe,	the	Middle	East	and	Africa,	and	Asia	Pacific

	 Honorable	Speakers,	Distinguished	Guests,	Ladies	and	Gentlemen,

	 On	behalf	of	the	Thai	General	Insurance	Association,	I	would	like	to	extend	my	warm	welcome	to	all	participants	

in	this	A.M.	Best	Thailand	Seminar	2016,	co-organized	by	the	Thai	General	Insurance	Association.

	 The	global	insurance	marketplace	in	which	we	operate	requires	us	to	understand	the	risks	we	face,	both	local	and	

global.		As	you	all	may	already	know,	the	Thai	Non-Life	insurance	industry	has	proved	highly	effective	in	weathering	the	

2011	flood,	the	most	devastating	hydrological	disaster	in	Thailand’s	history.		The	introduction	of	the	Risk-Based	Capital	in	

2011	also	played	a	significant	role	in	shaping	ERM	practices	of	the	Thai	insurers.		Today’s	topic,	“Liberalization	of	the	Thai	 

Market,”	is	a	very	timely	one.		It	is	among	so	many	challenges	that	would	definitely	have	enormous	impact	on	the	industry	

in	the	very	near	future.		

	 The	Asian	insurance	market	has	become	a	driving	force	of	the	global	economy	and	will	remain	so	for	decades	

to	come.		Market	liberalization	under	the	AEC	would	definitely	provide	growth	opportunities	and,	at	the	same	time,	bring	

more	 foreign	competition	 to	Thailand.	 	 	Since	Thailand	 is	well-positioned	as	a	gateway	 for	 local,	 regional,	and	global	 

insurers	to	get	access	to	this	ASEAN	market,	it	is	important	that	we	look	out	into	the	future	and	think	about	what	we	need	

to	do	to	make	ourselves	thrive	in	an	open	market	where	there	is	a	free	flow	of	goods,	services,	financial	capital,	intellectual	

capital,	and	human	capital.

	 That	is	why	I	would	like	to	address	today’s	challenges	beyond	liberalization.

	 I	 want	 to	 begin	 with	 the	 question	 that	 we	 all	 should	 frequently	 ask	 ourselves	 …	 “Why	 are	 we	 here	 in	 this	 

business?”		

	 We	should	not	forget	that	we	are	in	this	business	to	safeguard	the	financial	interest	of	individuals	and	entities	from	 

uncertainty	and	ensure	that	the	public	and	private	sectors	are	adequately	and	fairly	protected.		We	exist	to	manage	risk	

professionally,	promote	economic	growth,	and	be	the	backbone	of	the	economy.

	 This	is	why	we	must	make	ourselves	relevant	to	our	customers	and	deliver	our	services	and	products	in	the	best	

possible	way.		We	must	be	customer-centric	in	our	approach	and	make	sure	that	the	needs	of	our	customers	are	met	and	

their	expectations	are	exceeded.		

	 Disruption	happens	when	business	do	not	pay	close	enough	attention	to	the	needs	of	their	customers.		Disruption	

happens	when	business	do	not	think	and	act	in	the	best	interest	of	their	customers.		And	disruptions	are	more	profound,	

more	frequent,	and	more	intense	than	ever	before.

	 So	what	should	we	do	with	our	existing	way	of	doing	business?
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 Well, the answer is “everything.”

 We have to rethink our strategies and compete in a smart way.  We must control our operating expenses and  

increase operational efficiency.  We must provide services beyond customer expectations.  We must be prudent in  

managing risk and capital.  We must use technology as platforms for innovation. 

 We need to disrupt ourselves.  We have to be our own disruptors and make things work for our customers and 

other stakeholders.  Or otherwise, our competitors will.

 It is our priority to create a new kind of insurance company. 

 Nowadays everything is connected in a global and digital economy and all technological changes occur rapidly. 

Trends such as FinTech, InsurTech, and technology startups are disrupting many existing business models and digital  

disruptive innovations will inevitably affect all manners of insurance practice and unimaginably reshape the insurance 

industry in the future.   Some of non-traditional companies are competing for our business while others are trying to  

substitute or complement what we have to offer.

 In the world of Internet of Things, where Big Data, Social Media, and Smartphone Apps are already the norm, where 

the emergence of Peer-to-Peer Insurance and Usage-Based Insurance are growing, where entry of non-traditional firms in  

insurance is threatening many different parts of the insurance value chain, the challenges that CEOs are facing today and 

years to come will never be the same.  

 Although the Thai insurance industry has successfully weathered major challenges in the past 10 years and turned 

them into significant opportunities, the advancement of new technologies and rapid change in customers’ behavior and 

expectations, however, are creating a whole new world and a whole new way of living in ways that we could not have  

imagined.  We are in a new era of risk… 

 If we want to thrive in a changing and challenging market and be part of the future, we must anticipate for changes 

and prepare for the future.  We must transform ourselves and stay ahead of the game.  We have to be the company that 

knows and understands our customers better than anyone else.  We have to be the company that sees unmet needs and 

is willing to disrupt ourselves to fulfill those needs.  We have to embrace new ideas, new technology, new people, new 

ways of working, and new ways to serve our customers.  

 We must also be prudent in pricing and underwriting.  We must focus on talent development.  We must go  

beyond traditional ways of thinking, explore the megatrends, and keep pace with the Social, Technological, Economic,  

Environmental and Political developments ahead.  We must work collaboratively with regulators and contribute more to 

the society, especially to the government and public sectors.

 Let’s not forget that we are in a risky business.  Risk cannot be eliminated but it can be intelligently managed.   

We need to understand the risks we face and take control of our destiny.  A seminar like this is a very valuable platform 

for discussing both upside and downside risks within the insurance industry.   I wish all of you a productive discussion,  

a fruitful exchange of ideas as well as a great networking. 

Thank you.  

Sawasdee Krub.
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ MCOT ACADEMY บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร 

“การประชาสัมพันธ์สำาหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย” รุ่นที่ 21

ทำ�ไมจึงต้องมีก�รประช�สัมพันธ์

ก�รประช�สัมพันธ์มีคว�มสำ�คัญและมีคว�มจำ�เป็นอย�่งม�กกับทุกองค์กร

เมื่อธุรกิจประกันภัยเข้�สู่ยุค DIGITAL INSURANCE นักประช�สัมพันธ์จะสื่อส�รอย�่งไร

 ในยุคดิจิทัลทุกคนสามารถเป็นสื่อและสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองและได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ 

จะเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพได้ ดังนั้น บุคคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร โดยเฉพาะในธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้อง 

มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์และความส�าคัญของการประกันภัยให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นถึง

ประโยชนข์องประกนัภยั ทีใ่ชเ้ปน็เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งและบรรเทาความเดอืดรอ้นเมือ่เกดิเหตกุารณท์ีไ่มค่าดฝนัขึน้ ผู้ปฎบิตังิานดา้น 

การประชาสัมพันธ์ จึงจ�าเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจธรรมชาติของสื่อต่าง ๆ  

ที่ใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ ท�าให้การประชาสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการด�าเนินกิจการขององค์กร และสื่อสารได้ 

อย่างชัดเจนตรงประเด็น มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะในการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งการพูดและการเขียน เป็นพิธีกรได้ ให้สัมภาษณ์นักข่าวได้ 

เขียนข่าว ส่งข่าวได้ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับสื่อได้ เป็นต้น เมื่องานประชาสัมพันธ์มีความส�าคัญเช่นนี้แล้ว การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

ที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น
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“การประชาสัมพันธ์สำาหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย” รุ่นที่ 21
โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมประกันวินาศภัยไทย



รอบรู้ประกันภัย

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ MCOT ACADEMY  

บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร  

“การประชาสัมพันธ์สำาหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย” รุ่นท่ี 21 ขึ้น 

ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร ภาพลักษณ์ 

แบรนด์ สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล และผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับงาน

ด้านการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรม ซึ่งหลักสูตรนี้มีผู้ปฏิบัติ

งานประชาสัมพันธ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยผ่านการอบรมแล้ว 

กว่า 1,000 คน โดยจัดอบรมมาเป็นจำานวนทั้งหมด 20 รุ่น และได้ 

มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มุ่งเน้นการเรียนรู้และ 

การฝึกปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำาความรู้และ

เทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง และเติบโตในสายวิชาชีพ 

อย่างมีคุณภาพ

 การอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำาหรับเจ้าหน้าที่

ประกันวินาศภัยนี้ มีรูปแบบการฝึกอบรมทั้งการบรรยาย และ 

การฝึกปฏิบัติ พร้อมศึกษาดูงานการผลิตรายการ ข่าว โทรทัศน์ 

และวิทยุ ณ บมจ. อสมท ระยะเวลาการอบรม รวม 8 วัน  

เร่ิมต้ังแต่วันเสาร์ท่ี 3 กันยายน 2559 ถึง วันศุกร์ท่ี 21 ตุลาคม 2559 

อบรมตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม บมจ.  

อสมท และ ห้องประชุม 221 ช้ัน 2 อาคาร 2 สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย ซึ่งรุ่นที่ 21 น้ีมีผู้เข้ารับการอบรมจากบริษัทประกัน

วินาศภัย สำานักงาน คปภ. บริษัทประกันชีวิต และเจ้าหน้าที่ 

ของสมาคมฯ รวม 43 คน โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย คณาจารย์และ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสื่อสารมวลชนท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์

จริงในแต่ละสาขา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประโยชน์

สูงสุด อาทิ คุณพัชรี รักษาวงศ์ พิธีกรและผู้ประกาศข่าว ภาษาอังกฤษ  

คุณโศภณ นวรัตนาพงษ์ รักษาการในตำาแหน่งผู้ชำานาญการ กองข่าว

เศรษฐกิจ และผู้ดำาเนินรายการ เดินหน้าประเทศไทย คุณชีพธรรม  

คำาวิเศษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media  

ผศ.ดร. ธาตรี ใต้ฟ้าพูล อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คุณกลอยตา ณ ถลาง นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ คุณชัยนันต์  

สันติวาสะ ผอ.ฝ่าย Modern9 TV คุณจารุจิต นวพันธุ์ ผอ.ฝ่ายสื่อสาร

องค์กร บมจ. อสมท คุณเกวลิน กังวานธนวัฒ หัวหน้าผู้ประกาศข่าว

สำานักข่าวไทย และคุณสุวิทย์ มิ่งมล รักษาการในตำาแหน่งผู้ชำานาญการ  

กองข่าวการเมือง เป็นต้น

 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและความรู้ด้านการนำาเสนอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ให้มีความโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ สามารถ

นำาความรู้ ทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมถึง

ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ 

ผู้เข้าร่วมอบรม และวิทยากรผู้เช่ียวชาญในแขนงต่าง ๆ เพื่อ 

การทำางานด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป สำาหรับ

หลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำาหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัยนี้ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทยกำาหนดจัดอบรมขึ้นปีเว้นปี ผู้ท่ีสนใจ

สามารถติดตามข่าวสารการจัดอบรมหรือสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายส่ือสารองค์กร สมาคมประกันวินาศภัยไทย  

โทร. 0 2256 6032-8 หรือที่เว็บไซต์ www.tgia.org

วารสารประกันภัย  เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 29
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 งานของแอคชวัรถ้ีาจะเปรยีบง่าย ๆ  แล้วกย็งัแบ่งออกเป็นงาน
หน้าบ้านกับงานหลังบ้าน ซึ่งคราวที่แล้วได้อธิบายถึง “งานหน้าบ้าน”	
ของแอคชัวรีกันมาพอสมควร คราวนี้จึงขอหยิบยก “งานหลังบ้าน”	 
มาแจกแจงกันบ้าง
 งานหลังบ้าน เป็นงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่างานหน้าบ้านเลย ถ้าเปรยีบการสร้างแบบประกนัขึน้มาแบบหนึง่
ให้เหมอืนกบัการสร้างตกึแล้ว งานหน้าบ้านคอืการออกแบบแปลนและ
ค�านวณว่าตึกที่จะสร้างนั้นจะมีคนมาซื้อและเมื่ออยู่แล้วจะไม่ล้มพัง 
ลงมา แต่เมื่อตึกนั้นได้ถูกขายไปแล้ว งานหลังบ้านจะรับช่วงต่อมาใน
การดูแลรักษาตึกให้มีสภาพเรียบร้อยและท�าให้คนที่เข้ามาอยู่มั่นใจได้
ว่าตึกนี้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่หวั่นแม้วันน�า้ท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการที่ลูกค้าได้ซ้ือแบบประกันไปน้ันก็หมายความว่า
บริษัทประกันภัยจะต้องจัดการความเสี่ยง ดูแลงบการเงิน เพื่อม่ันใจ 
ในความสามารถในการช�าระหนีไ้ด้ (solvency) ของบรษิทัเอาไว้จนกว่า
วันที่ต้องจ่ายเงินคืนให้กับลูกค้า
 งานหลังบ้านจึงเป็นอะไรที่ต้องดูแลผู้ถือกรมธรรม์ไปตลอด
อายสุญัญาทีไ่ด้เขยีนเอาไว้ ถ้าเป็นแบบประกนัชวีติทีคุ่ม้ครองตลอดชวีติ
แล้ว นั่นก็หมายถึงการที่จะต้องจัดการดูแลกรมธรรม์น้ันไปตลอดชีวิต
ของลูกค้า ถึงแม้ว่าบริษัทขายสินค้ามานานแล้วหลายสิบปี แต่สินค้าที่
ขายมาตัง้แต่บรษิทัยงัเริม่ก่อตัง้นัน้ กย็งัคงสภาพเหมอืนตกึทีส่ร้างเอาไว้ 
ต่างกันตรงที่ว ่าตึกที่ เก ่าแล้วยังสามารถทุบทิ้งและสร้างใหม่ได้  
แต่กรมธรรม์นั้นจะยังคงอยู่คู่กับบริษัทตลอดไป ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
จงึเป็นอะไรทีต้่องมกีารจดัการดแูลมากกว่าสบูห่รอืผงซกัฟอกทีข่ายแล้ว
ก็ขายเลย (แน่นอนว่าคงต้องมีบริการหลังการขายอยู่) 
 งานหลงับ้านของแอคชวัรสีามารถจ�าแนกออกได้คร่าว ๆ  ดงันี้
1.	 งานทางด้านการประเมนิมลูค่าของหนีส้นิ	(Liability	valuation)	

ซึ่งจะต้องประเมินค่าต้นทุนท่ีไม่รู ้ว่าจะเกิดข้ึนเม่ือไร และเมื่อ 
เกดิขึน้แล้วกไ็ม่รูว่้าจะเกดิขึน้เท่าไร โดยใช้หลกัการทางคณติศาสตร์
ประกันภัยเข้ามาประยุกต์และเอามาค�านวณมูลค่าเพื่อตั้งหนี้สิน 
(Liability) ในงบการเงนิของบรษิทั ซึง่หนีส้นิส�าหรบัผูถ้อืกรมธรรม์
นั้นโดยหลักการแล้วจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ 1) เงินส�ารองกรมธรรม์
ประกันภัย (Policy Reserve) และ 2) เงินส�ารองสินไหมทดแทน 

ภาพงานของแอคชัวรีจึงเป็นเหมือนกับภูเขาน�า้แข็ง	 
ที่มองเห็นผิวเผินแล้วจะมีน�้าแข็งที่ยื่นโผล่มาบนผิวน�า้ไม่มาก	 
แต่โดยปกติแล้วภูเขาน�า้แข็งจะมีน�า้แข็งอยู่ใต้ผิวน�้ามากกว่า 

น�า้แข็งที่อยู่บนผิวน�้าถึง	10	เท่า	แล้วคุณล่ะครับ	เห็นภาพของ
ภูเขาน�้าแข็งก้อนนี้หรือยัง

งานหลังบ้าน

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(Claim Reserve) ซึ่งมีวัตถุประสงค์และการตีความเงินส�ารอง 
ทั้ง 2 ชนิดต่างกัน มีความส�าคัญต่างกันระหว่างบริษัทประกันชีวิต
และบริษัทประกันวินาศภัย

2.	 การวิเคราะห์งบก�าไรขาดทุน	 (Profit	 and	 Loss	 analysis) 
เพราะเงินส�ารองที่ตั้งเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนั้น คือการท�าให้บริษัท 
รับรู้ก�าไรในปีน้ันได้น้อยลง ในมุมกลับกัน ถ้าแอคชัวรีปล่อยเงิน
ส�ารองออกมาใช้ในปีน้ัน ก็จะเป็นการรับรู้ก�าไรในปีน้ันให้มากขึ้น 
ซึง่การจะตัง้เพิม่ขึน้หรอืปล่อยออกมาเท่าไรนัน้กจ็ะต้องขึน้กบัหลกัการ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัย และชนิดของงบการเงินที่บริษัทใช้อยู่

3.	 การจดัการความสามารถในการช�าระหนีไ้ด้ของบรษิทั	(Solvency	
ratio) กเ็ป็นเรือ่งส�าคญั เพราะนอกจากเงนิส�ารองทีบ่ริษัทจะต้อง
ตัง้แล้ว บรษิทัยงัต้องตัง้เงนิกองทนุขัน้ต�่าทีเ่อาไว้รองรบัความเสีย่ง
ด้านต่าง ๆ เอาไว้ด้วย 

4.	 การจดัการเงนิกองทนุ	(Capital	Management)	เป็นสิง่ทีน่กัลงทนุ
และผู้ถือหุ้นของบริษัทได้เน้นหนักในปัจจุบันนี้ เพราะเงินทุนแต ่
ละเม็ดนั้นมาจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งนั้น การจัด 
การเงินทุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องท่ี 
ส�าคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการน�าเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดี 
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น การจัดการดูแลกรมธรรม์และ 
ให้เงินปันผลแก่ลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องน�าไปพิจารณาร่วมกับ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วย

5.	 การประเมินมูลค่าของบริษัท	 (Appraisal	 Value) ซึ่งจะเป็น 
กระบวนการที่ท�ากันเป็นประจ�าส�าหรับบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้น 
เน่ืองจากราคาหุ้นของบริษัทมีค่าเท่ากับมูลค่าของบริษัทหารด้วย
จ�านวนหุ้นนั่นเอง การประเมินมูลค่าบริษัทจึงเป็นเร่ืองที่ส�าคัญ
อย่างยิ่งยวด และน�าตัวเลขที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น มาค�านวณ
เป็นมลูค่าของบรษิทั ส่วนบรษิทัทีไ่ม่ได้อยูใ่นตลาดหุน้นัน้อาจจะมี
การประเมินมูลค่าของบริษัทอยู่บ้างในแง่ของการซื้อขายบริษัท
หรือควบรวมกิจการ 

6.	 อื่น	ๆ เช่น งานการประกันภัยต่อ	(Reinsurance)	งานการเก็บ 
รวมรวมสถิติข้อมูล	(Statistic	report)	งานการจ�าลองโมเดล	 
(Modeling) เป็นต้น

 ทัง้นี ้งบการเงนิของแต่ละบรษิทักม็หีลายแบบแตกต่างกนัไป 
บางบริษัทนั้นมีงบการเงินมากถึง 5 – 6 แบบเลยทีเดียว
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รอบรั้วประกันภัย

 กรุงเทพประกันภัย ได้รับ ISO/IEC 27001:2013 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

 ดร. อภสิทิธิ ์อนนัตนาถรตัน กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) รบัมอบใบรบัรองมาตรฐานคุณภาพ 
ISO/IEC 27001:2013 จากนายวิสุทธิ์ แก้วทอง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทางด้านไอที บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน�าของ
โลกทีใ่ห้บรกิารด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรบัรองระบบคณุภาพต่าง ๆ  จากการทีบ่รษิทัฯ ได้จดัตัง้ระบบบรหิารความมัน่คงปลอดภยั
ในระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด�าเนินงานทางธุรกิจประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ลูกค้าในการให้บริการ 
ด้านประกันภัยที่ได้มาตรฐานสากล ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ 

 วิริยะประกันภัย สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช

 นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด รับมอบเงิน จากนางวิไล ปรีชาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการ บรษัิท วริิยะประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน 50,000 บาท เพือ่น�าไปสมทบทนุให้กบั “ศริริาชมลูนธิ”ิ ในการสร้างอาคารนวมนิทรบพติร 
84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เน่ืองในโอกาสครบรอบ 13 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด  
ถนนแจ้งวัฒนะ

 น�าสินประกันภัย ร่วมต่อต้านทุจริต

 นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท น�าสินประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จาก ดร. กอปร กฤตยากีรณ รองประธานกรรมการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจิตส�านึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิเสธการรับ
และจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

 นวกิจประกันภัย ปันน�า้ใจช่วยโรงเรียนตระเวนชายแดน

 บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) สาขาย่อยชุมพร เป็นผู ้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้กับ  
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม อ�าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
ในพื้นที่ทุรกันดาร โดยมี พันต�ารวจโท สุนทร จิระวัฒนผลิน รองผู้ก�ากับการฯ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนท่ี 41  
เป็นผู้รับมอบ 

 อาคเนย์ประกันภัย จับมือกรมการค้าภายในส่งเสริมสินค้าสุขภาพเพื่อสังคม 

 นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ 
นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายในและคณะ ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมงานอาคเนย์กรีนมาร์ท จัดขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่างอาคเนย์และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นหนึ่ง
ในกิจกรรมเพื่อสังคมของอาคเนย์ และยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้ขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้า ใจกลางเมือง โดยอาคเนย์
ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ณ อาคารอาคเนย์ ส�านักงานใหญ่ ถนนสีลม 

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

 นางโสภา กาญจนรนิทร์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และนายณฐัวฒุ ิงานภญิโญ ประธานบรหิารฝ่ายปฏบิตักิาร บรษิทั ฟอลคอนประกนัภยั 
จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 250 ชีวิต รวมพลังอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์ 
ต่อสงัคมภายใต้กจิกรรม “รกัษ์โลก...รกัเรา” ซึง่ได้จดัต่อเนือ่งเป็นครัง้ที ่3 โดยร่วมกนักวนข้าวช้าง ป้อนอาหารให้ช้าง ท�าปุย๋หมกัจากมลูช้าง ฯลฯ 
พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์พัฒนาการเกษตรให้แก่มูลนิธิบ้าน ช.ช้าง ชรา ณ มูลนิธบ้าน ช.ช้าง ชรา จังหวัดกาญจนบุรี  
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ประกาศ

วารสารฉบับนี้ได้รวบรวม ค�าสั่ง ประกาศที่ส�าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย
 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 น�าเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบ ดังนี้

ประกาศส�านักงาน คปภ. มี 1 ฉบับ ดังนี้
ประกาศส�านักงาน คปภ. ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 

เรื่อง ก�าหนดวิธีการน�าส่งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
และกระบวนการเอกสารหลักฐาน ช่องทางการติดต่อ 

และระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้เงินหรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
จึงออกประกาศก�าหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยน�าส่งรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ในรูปแบบไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี พร้อม
ทั้งแจ้งตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ตของรายละเอียดดังกล่าว เป็นหนังสือ
ถึงส�านักงาน คปภ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศดังกล่าวมี 
ผลใช้บังคับ และวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวอย่าง 
มีนัยส�าคัญ เว้นแต่มีเหตุผลอันควร ให้บริษัทขยายระยะเวลาได้อีก  

ประกาศส�านักงาน คปภ.

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

แต่ไม่เกินหกสิบวัน
 1. ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้เงิน หรือ 
  ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ส�าหรับการ 
  ประกันภัยแต่ละประเภท
 2. เอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์  
  หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ต้องใช้ใน 
  การเรียกร้อง
 3. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาและชดใช้ หรือค่าสินไหม 
  ทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป
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ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่

โจทก์

จ�าเลย

แพ่ง

8266/2554

บริษัท ว.ประกันภัย จ�ากัด

นายสศิพงษ์ ปัทมังหรือปัถมัง กับพวก

กรมธรรม์ประกนัภยั ผูร้บัประกนัภยัรบัช่วงสทิธ ิ(มาตรา 867 วรรคหนึง่, 880)

วธิพิีจารณาความแพ่ง อ�านาจฟ้อง สบืพยานบคุคลแก้ไขเอกสาร (มาตรา 55, 94)

ฎีกาย่อ

 โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจ�าเลยทั้งสองร่วมกันช�าระเงินจ�านวน 
161,629.23 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน
จ�านวน 154,216.11 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะช�าระเสร็จ 
แก่โจทก์

 จ�าเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นค�าให้การและขาดนัดพิจารณา
 จ�าเลยที่ 2 ให้การและแก้ไขค�าให้การ ขอให้ยกฟ้อง
 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
 โจทก์อุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จ�าเลยทั้งสองร่วมกันหรือ 
แทนกันช�าระเงินจ�านวน 154,216.11 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย 
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไป
จนกว่าจะช�าระเสรจ็ แต่ดอกเบีย้คดิถงึวนัฟ้องไม่ให้เกนิ 7,413.12 บาท 
ให้จ�าเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์

 จ�าเลยที่ 2 ฎีกา
 ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า “คดีนี ้
ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จ�าเลยท้ังสองช�าระหน้ีให้โจทก์ตามฟ้อง 
ในทุนทรัพย์จ�านวน 161,629.23 บาท ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา
จึงไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง แต่คู่ความชอบ
ที่จะฎีกาปัญหาข้อกฎหมายได้ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย 
ศาลฎีกาจ�าต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยาน 
หลักฐานในส�านวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา 238 ประกอบมาตรา 247 คดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงเป็น
ยุติว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2543 เวลา 20.30 นาฬิกา จ�าเลยที่ 2 
ซึ่งเป็นตัวการของจ�าเลยที่ 1 ได้ยินยอมให้จ�าเลยที่ 1 ขับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 2 ว - 2698 กรุงเทพมหานคร ที่เป็นของจ�าเลยที่ 2 

ออกไปรบัจ้าง จ�าเลยที ่1 ขบัรถตดัช่องเดนิรถบนถนนวทิย ุเพือ่เข้าซอย
นายเลิศซึ่งอยู ่ฝั ่งตรงข้าม แล้วรถได้เฉี่ยวชนกับรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 8 ฬ - 4672 กรุงเทพมหานคร ที่โจทก์รับประกันภัยไว้ เป็น
เหตุให้รถคันดังกล่าวได้รับความเสียหาย พันต�ารวจตรีสันติ พนักงาน
สอบสวนสถานีต�ารวจนครบาลลุมพินีสอบสวนแล้วมีความเห็นว่า  
จ�าเลยที่ 1 เป็นฝ่ายขับรถโดยประมาท จ�าเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ
และยอมให้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 400 บาท ตามส�าเนารายงาน
ประจ�าวันเกี่ยวกับคดี โจทก์ได้จ่ายค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน  
8 ฬ - 4672 กรงุเทพมหานคร ให้อยูใ่นสภาพเดมิตามส�าเนาใบเสรจ็รบัเงนิ 
จ�าเลยที่ 2 ในฐานะตัวการจึงต้องร่วมกับตัวแทนคือจ�าเลยที่ 1 รับผิด
ต่อโจทก์ในผลแห่งละเมิดที่จ�าเลยที่ 1 กระท�าไปในขอบอ�านาจแห่ง 
ฐานตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427  
คิดเป็นเงิน 161,629.23 บาท
 จ�าเลยที ่2 ฎกีาในเบือ้งต้นว่า ในขณะเกดิเหตจุ�าเลยที ่2 ไม่ใช่
เจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2 ว - 2698 กรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากจ�าเลยที่ 2 ขายรถคันดังกล่าวแก่นายจรัสไปก่อนหน้าวันเกิด
เหตุแล้ว และจ�าเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นตัวแทนของจ�าเลยที่ 2 ขับรถคัน 
ดังกล่าว เห็นว่า ฎีกาของจ�าเลยที่ 2 ดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจใน
การรบัฟังพยานหลกัฐานของศาลอทุธรณ์ เป็นฎกีาในปัญหาข้อเทจ็จรงิ 
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248  
วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
 คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยฎีกาของจ�าเลยที่ 2 ในข้อกฎหมาย
เพียงข้อเดียวว่า โจทก์มีอ�านาจฟ้องหรือไม่ จ�าเลยที่ 2 ฎีกาว่า โจทก ์
รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 8 ฬ - 4672 กรุงเทพมหานคร 
โดยที่กรมธรรม์ประกันภัยเป็นส�าเนาเอกสารไม่มีลายมือชื่อของ
กรรมการของโจทก์กบัของนายมนสัชัยผู้เอาประกนัภัยและไม่ได้ประทบั
ตราส�าคัญของโจทก์ สัญญาประกันภัยจึงไม่ผูกพันโจทก์ ผู้เอาประกัน
ภัยย่อมไม่อาจฟ้องร้องให้โจทก์ผู้รับประกันภัยรับผิดชดใช้ค่าสินไหม

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
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ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่
เรื่อง

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า

1810/2558
ประกันภัยรถยนต์
คู่กรณีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายครั้งนี้แก่ผู้เสนอ 
ข้อพิพาทหรือไม่  ย่อค�าชี้ขาด

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

ทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 ได้ เพราะ
ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของผู้รับประกันภัยฝ่ายที่ต้อง 
รับผิดตามมาตรา 867 แม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 880 จะมิได้บทบัญญัติให้ผู้รับประกันภัยต้องมีหลักฐานเป็น
หนงัสอืฟ้องร้องบคุคลภายนอกกต็าม แต่กต้็องปรากฏว่าโจทก์ในฐานะ
ผู้รับประกันภัยต้องถูกโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 55 ด้วย แม้โจทก์จะซ่อมรถคันที่โจทก์รับประกันภัย
ไว้กต็าม โจทก์กไ็ม่อาจอาศยัสทิธติามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
มาตรา 880 มาฟ้องจ�าเลยที่ 2 ได้
 เห็นว่า การท�าสัญญาประกันภัยระหว่างผู้รับประกันภัยกับ 
ผู้เอาประกันภัยนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้บัญญัต ิ
เกี่ยวกับแบบของนิติกรรมไว้ ดังนั้น แม้ทั้งสองฝ่ายจะท�าสัญญากัน 
ด้วยวาจา สัญญาก็มีผลใช้บังคับได้แล้ว เพียงแต่การที่คู ่สัญญาจะ 
ฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาประกันภัย กฎหมายบังคับให้ต้องมี 
หลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหน่ึงลงลายมือชื่อฝ่ายท่ีต้องรับผิด 
หรอืลายมอืชือ่ตวัแทนฝ่ายนัน้เป็นส�าคญัตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 867 วรรคหนึง่ บทบญัญตัดิงักล่าวหมายถงึเฉพาะกรณี
ผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องบังคับผู้เอาประกันภัยให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือใช้เงินจ�านวนหนึ่งให้ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา หรือในกรณีที่ผู ้รับ
ประกันภัยฟ้องร้องบังคับเอาเบี้ยประกันภัย ส่วนคดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับ
ประกันภัยฟ้องร้องจ�าเลยท้ังสองให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
แก่โจทก์ อันเนื่องมาจากจ�าเลยที่ 1 กระท�าละเมิดท�าให้รถยนต์ของ 
นายมนัสชัยผู้เอาประกันที่ประกันภัยไว้กับโจทก์ได้รับความเสียหาย  

ซึ่งจ�าเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดในผลละเมิดกับจ�าเลยที่ 1 และโจทก์ได้ 
ใช้ค่าซ่อมส�าหรับความเสียหายของรถยนต์ไปแล้วตามส�าเนาใบเสร็จ 
รับเงิน โจทก์จึงเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยฟ้องร้องจ�าเลย 
ทั้งสองโดยอาศัยอ�านาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 880 อันถือว่า โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยได้ถูกโต้แย้งสิทธ ิ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 การฟ้อง 
ของโจทก์มิใช่เป็นการฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาประกันภัยดังกล่าว
แต่อย่างใด จึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 867 วรรคหน่ึง อันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ 
ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต ้องรับผิดมาแสดงจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้  
และไม่ตกอยูภ่ายในบงัคบัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 
มาตรา 94 เพราะมิใช่กรณีมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสาร 
มาแสดง ค�าเบกิความพยานบคุคลของโจทก์จงึรบัฟังได้ ดงันัน้ แม้โจทก์
จะอ ้างส�าเนาเอกสารที่ ไม ่ มีลายมือช่ือกรรมการของโจทก ์กับ 
นายมนัสชัยผู ้เอาประกันภัยและไม่ได้ประทับตราส�าคัญของโจทก์  
ก็ไม่เป็นเหตุให้โจทก์ไม่มีอ�านาจฟ้อง 
 ฎีกาของจ�าเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น
 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ทวี ประจวบลาภ - มานัส เหลืองประเสริฐ - สมชาย สินเกษม)
ชัยรัตน์ วงศ์วีรธร - ย่อ
อโนชา ชีวิตโสภณ - ตรวจ
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 ข้อเท็จจรงิในข้อพพิาทนีม้ว่ีา ผูเ้สนอข้อพพิาทเป็นผูร้บัประกนั
ภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน บบ-9577 กรุงเทพมหานคร ส่วนคู่
กรณีเป็นผู้รับประกันภัยค�้าจุนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน บบ-3829  
กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ขณะ 
นายอมรได้ขบัรถยนต์คนัทีผู่เ้สนอข้อพพิาทรบัประกนัภยัมาจากอ�าเภอ
ท่าคันโทมุ่งหน้ากลับบ้าน เมื่อถึงที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 129 
หมู ่5 ต�าบลดงมลู อ�าเภอหนองกรงุศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ ์ได้ชะลอรถเพือ่
น�ารถเข้าบ้าน ได้มีบุคคลผู้มีชื่อขับขี่รถยนต์โดยสารคันที่คู ่กรณีรับ
ประกันภัยขับตามหลังมาในช่องทางเดียวกันด้วยความเร็วสูงจน 
ไม่สามารถห้ามล้อเพ่ือหยดุรถได้ทนั เป็นเหตใุห้พุง่ชนท้ายรถฝ่ายผูเ้สนอ
ข้อพพิาทได้รบัความเสยีหายเเละหลบหนไีป จากนัน้ผูขั้บรถฝ่ายผูเ้สนอ
ข้อพิพาทไปเเจ้งความไว้ตาม ส.2 พนักงานสอบสวนมีหมายเรียก 
นายธรีะพันธ์ซึง่เป็นผูต้้องหาไว้ตาม ส.3 นายธรีะพนัธ์ผูข้บัให้การยอมรบั
ว่าได้ขับรถชนท้ายรถคันที่ผู ้เสนอข้อพิพาทรับประกันภัยตาม ค.1  
เเต่ภายหลังนายอมรซึ่งเป็นผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทได้รับชดใช ้
ค่าเสียหายจากนายธีระพันธ์ไปเเล้วเป็นเงินจ�านวน 8,000 บาท โดย 
นายสนัตซิึง่เป็นน้องชายของนายธรีะพนัธ์เป็นผูช้ดใช้ค่าเสยีหายดงักล่าว
ให้ เเละหลงัจากนัน้พนกังานอยัการจงัหวดักาฬสนิธุไ์ด้เป็นโจทก์ยืน่ฟ้อง
นายธรีะพันธ์เป็นจ�าเลยต่อศาลจงัหวดักาฬสนิธุ ์เเละได้เเนบบนัทกึตกลง
ชดใช้ค่าเสียหายที่จ�าเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายให้เเก่นายอมรผู้ขับรถ 
ฝ่ายผูเ้สนอข้อพพิาทไว้ ศาลได้มคี�าพพิากษาลงโทษจ�าคกุจ�าเลย 1 เดอืน 
ปรับ 2,500 บาท โทษจ�าคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปีตาม ค.3
 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า เมื่อดูหลักฐานที่เเต่ละฝ่าย 
อ้างประกอบ เเม้จะปรากฏตามรายงานประจ�าวัน ส.2 ว่า หลังเกิดเหตุ
นายอมรผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทเป็นฝ่ายไปเเจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวนโดยระบุหมายเลขทะเบียนรถท่ีมาชนท้ายรถฝ่ายผู้เสนอ 
ข้อพพิาทได้ เเต่ไม่ทราบหมวดจงัหวดั การทีพ่นกังานสอบสวนออกตรวจ
ที่เกิดเหตุหลังรับเเจ้งพบเเต่รถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาท เเต่ไม่พบรถฝ่าย 
คูก่รณเีเสดงว่ารถทีช่นหลบหน ีเเต่การทีพ่นกังานสอบสวนสามารถเเจ้ง
ข้อกล่าวหานายธรีะพันธ์ว่าเป็นผูต้้องหาได้เเละเเจ้งข้อกล่าวหาว่าขบัรถ
ในทางโดยประมาทเป็นเหตใุห้ชนรถผูอ้ืน่เสยีหาย ไม่หยดุช่วยเหลอืหรอื
เเจ้งเหต ุเเสดงว่าต้องสอบสวนจนรูข้้อเทจ็จรงิเเล้วจงึเเจ้งข้อกล่าวหาเเก่
นายธีระพันธ์ได้ เมื่อนายอมรผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทเพิ่งมาทราบ
ภายหลงัว่านายธรีะพนัธ์ เป็นผูข้บัรถฝ่ายคูก่รณไีปชนเเล้วหลบหน ีดงันี้
นายอมรผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทต้องไม่มีการเจรจาค่าเสียหาย 

กับผู้ขับหรือครอบครองรถฝ่ายคู่กรณีในขณะหรือหลังเกิดเหตุไว้  
เเม้คู่กรณีจะมีหลักฐานของคู่กรณีตาม ค.1 มาอ้างว่านายธีระพันธ์ได ้
เเจ้งอุบัติเหตุต่อคู่กรณีเเละให้ปากค�าต่อคู่กรณีไว้ท�านองว่าตนได้ขับรถ
ฝ่ายคูก่รณตีามหลงัรถฝ่ายผูเ้สนอข้อพพิาทเเละไปชนท้ายรถฝ่ายผูเ้สนอ
ข้อพิพาท เเต่ผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทไม่ว่าอะไรจึงกลับบ้าน เมื่อ 
ผู ้ขับรถฝ่ายคู่กรณีไม่กล่าวถึงว่ามีการเจรจาตกลงชดใช้ค่าเสียหาย
อย่างไรกับนายอมรผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทขณะนั้นไว้  เช่นนี้ 
ข้ออ้างตาม ค.1 จึงสนับสนุนข้อเท็จจริงที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นว่า หลังเกิด
เหตุหรือขณะเกิดเหตุผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีไม่มีการเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย
ให้ผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาท 
 ครั้นเมื่อรับฟังไม่ได้ว่าขณะเกิดเหตุนั้นนายธีระพันธ์ผู้ขับรถ
ฝ่ายคู่กรณีได้มีเจรจาตกลงชดใช้ค่าเสียหายกับนายอมรผู้ขับรถฝ่าย 
ผู้เสนอข้อพิพาทหรือผู้ครอบครองรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทขณะหรือ 
หลังเกิดเหตุไว้ เเม้ต่อมาจะได้ความตามบันทึกตกลงชดใช้ค่าเสียหาย
ตาม ค.2 ว่า ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 หลังเกิดเหตุ 6 เดือนเศษว่า 
นายอมรผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทเเละผู้ครอบครองรถฝ่ายผู้เสนอ 
ข้อพิพาทขณะเกิดเหตุไปตกลงกับนายสันติน้องชายนายธีระพันธ์ผู้ขับ
รถฝ่ายคู่กรณี โดยนายสันติยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นายอมรผู้ขับรถ 
ฝ่ายผู้เสนอข้อพพิาทเเทนพีช่ายไป 8,000 บาท โดยนายอมรไม่ประสงค์
จะฟ้องร้องคดีกับนายธีระพันธ์ผู ้ต้องหา เเต่เมื่อบันทึกตกลงชดใช ้
ค่าเสียหายฉบับนี้ไม่มีนายธีระพันธ์ผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีเป็นผู้มาตกลง 
ด้วย จึงไม่เป็นบันทึกตกลงชดใช้ค่าเสียหายระหว่างนายอมรผู้ขับรถ 
ฝ่ายผู ้เสนอข้อพิพาทหรือผู ้ครอบครองรถฝ่ายผู ้เสนอข้อพิพาทกับ 
นายธีระพันธ์ผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีหรือผู้ครอบครองรถฝ่ายคู่กรณีขณะ 
เกิดเหตุ เเม้นายอมรผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทหรือผู้ครอบครองรถ
ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทสามารถท�าบันทึกตกลงชดใช้ค่าเสียหายได้ ก็หา
ถอืว่าผูข้บัหรอืผูค้รอบครองรถฝ่ายคูก่รณชีดใช้ค่าสนิไหมทดเเทนให้เเก่
บุคคลซึ่งเป็นผู ้ครอบครองทรัพย์ขณะที่ท�าให้บุบสลายนั้นเเล้วไม่  
อันจะถือได ้ว ่าเป ็นอันหลุดพ้นไปเพราะการที่ ได ้ใช ้ให ้ เช ่นนั้น  
ตามประมวลกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ มาตรา 441 บัญญัติไว้  
เมือ่ผูเ้สนอข้อพพิาทซึง่เป็นรบัประกนัภยัรถคนัทีน่ายอมรเป็นผูข้บัหรอื
ผู้ครอบครองได้ชดใช้ค่าเสียหายครั้งนี้โดยจัดซ่อมให้เเละชดใช้ค่าซ่อม
ไปเเล้ว ย่อมรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องจากคู่กรณีได้
 อนญุาโตตลุาการชีข้าดให้คูก่รณรีบัผิดชดใช้ค่าซ่อมซึง่ถอืเป็น
ค่าเสยีหายครัง้นีเ้ป็นเงนิ 23,413 บาทเเก่ผูเ้สนอข้อพพิาทพร้อมดอกเบีย้

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ



สรรหามาเล่า 

คนไทยผูกติดโซเชียลมีเดีย

 การใช้งานโซเชียลมีเดียในประเทศไทยยังคงเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดย 80% ของผู้บริโภคออนไลน์ใช้แพลตฟอร์ม 
โซเชียลมีเดีย หรือ IM (Instant Messaging) เป็นประจ�าทุกวัน  
ตามการศึกษาล่าสุดโดยบริษัท กันตาร์ ทีเอ็นเอส บริษัทค้นคว้า 
วิจัยและให้ค�าปรึกษาระดับโลก ภายใต้โครงการ “คอนเนคเต็ด 
ไลฟ์” (Connected Life) ซึ่งท�าการวิจัยกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 
70,000 คน จากกว่า 57 ประเทศ
 ผลวิจัยยังพบว่า LINE ครองพื้นที่ประสบการณ์ออนไลน์
มากที่สุดโดยผู้บริโภคไทยมากถึง 92% ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว
 ปัจจยัส�าคญัมาจากโทรศพัท์มอืถือทีข่บัเคลือ่นพฤตกิรรม
ของผู้บริโภค ซึ่งเวลานี้ตัวเลขผู ้ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
ในประเทศไทยแตะ 20 ล้านคนแล้ว เมื่อบวกกับพัฒนาการของ
กล้องโทรศัพท์มือถือที่นับวันยิ่งทรงพลังมากข้ึน จึงเอื้อต่อการที ่
ผู้ใช้สามารถอัพเดตเหตุการณ์ต่าง ๆ กับเพื่อนฝูงและผู้ติดตามได ้
อย่างรวดเร็วทันใจ
 ยิ่ ง ไปกว ่านั้น ส�าหรับผู ้บริ โภคจ�านวนมากในยุค 
โมบายเฟิร์ส (Mobile First) นั้น สื่อสังคมออนไลน์เป็นทั้ง 
ศนูย์รวมแห่งประสบการณ์บนเวบ็และเป็นจดุประสงค์หลกัของการ
เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซ่ึงน�าไปสู่โอกาสในการค้นพบช่องทางการ
สื่อสารใหม่ ๆ ในขณะที่ก�าลังท่องโลกโซเชียลมีเดีย
 อย่างไรก็ตาม แม้ LINE จะมีอิทธิพลในวงกว้างต่อ 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ  
ยังคงเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง แต่ 86% ของผู้บริโภคออนไลน์ 
ใช้ Facebook, 31% เล่น Instagram, 16% ใช้ Twitter และ 6% 
ใช้ Snapchat ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกิดใหม่
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คนไทยใช้ 5.6 แพลตฟอร์มต่อคน

 นอกจากนี้ ผลการศึกษาของโครงการ “คอนเนคเต็ด ไลฟ์” 
เผยว่าผู ้บริโภคออนไลน์ใช้โซเชียลมีเดีย หรือ IM รวมกว่า 5.6 
แพลตฟอร์มโดยเฉลีย่ ซึง่ตวัเลขดงักล่าวบ่งชีว่้านอกเหนอืจากเครอืข่าย
ของ LINE นัน้ ช่องทางการส่ือสารอืน่ ๆ  ยงัคงมบีทบาทส�าคัญต่อแบรนด์
ในการเข้าถึงผู้บริโภค
 ยกตวัอย่าง ผู้ใช้งาน Instagram นัน้จะประกอบไปด้วยคนรุน่ใหม่
เป็นหลกั โดยเกนิครึง่หนึง่ของผูใ้ช้ในไทยมอีายรุะหว่าง 16-24 ปี (59%) 
Instagram จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ดีในการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่
ในช่วงวัยดังกล่าว
 ในทางกลับกนั แพลตฟอร์มทีผู่ใ้ช้สามารถแชร์เรือ่งราวต่าง ๆ  
ได้ทันทีในขณะที่ก�าลังอยู่ในเหตุการณ์อย่าง Snapchat กลับยังไม่เป็น
ที่นิยมมากนัก โดยพบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพียง 6%  
เล่น Snapchat แม้ผู้ใช้งานได้เพิ่มขึ้นจ�านวนหน่ึงจากร้อยละ 1 ในปี 
2558 แล้วก็ตาม

ชี้ คนไทยปฏิเสธโฆษณาโดยตรงจากแบรนด์

 ความส�าเร็จของแพลตฟอร์มดังกล่าวจะน�าไปสู่โอกาสใหม่ ๆ 
ในการสร้างความมีส่วนร่วมให้แก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม แบรนด์ควร
ตระหนักถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่อาจเปล่ียนแปลงตามภูมิทัศน ์
ส่ือสงัคมออนไลน์อนัหลากหลายทีเ่ลอืกใช้ ตามผลส�ารวจจากการศกึษา
โครงการ “คอนเนคเต็ด ไลฟ์” เผยว่า 1 ใน 4 (27%) ของผู้บริโภค
ออนไลน์ในไทย “ปฏิเสธการรับรู้” โพสต์ทางโซเชียลมีเดียและเนื้อหา
ทีม่าจากแบรนด์โดยตรง โดย 29% ระบวุ่ารูสึ้กคล้ายถกูโฆษณาออนไลน์
ติดตามอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจจึงควรหลีกเล่ียงการกระท�าที่อาจก้าวก่าย
กิจกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคจนเกินไป

โฆษณาออนไลน์ยังต้องพึงอินฟลูเอ็นเซอร์

 นอกจากนี ้การศึกษาโดย กนัตาร์ ทเีอน็เอส ยงัพบว่า ผูม้อิีทธพิล
ทางความคิดหรืออินฟลูเอ็นเซอร์ ผู้มีช่ือเสียงรวมถึงดารานักแสดงคือ
กุญแจส�าคัญในการติดต่อส่ือสารกับผู้บริโภค โดยเกือบครึ่งหนึ่งของ 
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี (48%) ตอบว่าเชื่อในสิ่งที่ผู ้อื่นกล่าว 
เกี่ยวกับแบรนด์ในโลกออนไลน์มากกว่าข้อมูลที่มาจากแหล่งทางการ 
เช่น หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของแบรนด์ รวมถึงโฆษณาทางทีวี
 อีกทั้ งอินฟลูเอ็นเซอร ์มีอิทธิพลทางความคิดกับกลุ ่ม 
คนเหล่านี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากคนรุ่นใหม่มักจะเชื่อบล็อกเกอร์และ
บุคคลรอบข้างมากกว่าข้อมูลที่ได้รับจากแบรนด์โดยตรง ในขณะท่ี 
“เครอืข่ายอนิฟลเูอน็เซอร์” ของคนรุน่ก่อนยงัคงเป็นเพือ่นทีใ่กล้ชดิและ
ครอบครัว อย่างไรก็ตาม คนรุ่นก่อนอาจหันมาหาแรงบันดาลใจและ
ข้อมูลจากอินฟลูเอ็นเซอร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียในไม่ช้า

ที่มา: http://positioningmag.com/1104292

คนไทยผูกติดโซเชียลมีเดีย 80% 

ใช้ทุกวัน LINE ครอง 92% 

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

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

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

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

	 บริษัท	กรุงเทพประกันสุขภาพ	จ�ากัด	(มหาชน)	
 โทรศัพท์: 0 2769 7788
 โทรสาร: 0 2769 7798
 URL: www.bhi.co.th
 E-mail: info@bhi.co.th
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	 บรษิทั	ควิบอี	ีประกันภยั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2624 1000
 โทรสาร: 0 2238 0836
 URL: www.qbe.com
 E-mail: udomluckl@qbe.co.th

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

	 บริษัท	กรุงไทยพานิชประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2624 1111
 โทรสาร: 0 2624 1225
 URL: www.kpi.co.th
 E-mail: admin@kpi.co.th

	 บรษิทั	เคเอสเค	ประกนัภยั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2022 1111
 โทรสาร: 0 2022 1122-3
 URL: www.kskinsurance.co.th

	 บริษัท	เจ้าพระยาประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2648 6666
 โทรสาร:  0 2261 9960, 0 2661 3774
 URL: www.cpyins.com
 E-mail: webmaster@cpyins.com

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

	 บริษัท	จรัญประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2276 1024
 โทรสาร: 0 2275 4919
 URL: www.charaninsurance.com
 E-mail: charanins@charaninsurance.co.th

4

6

8

10

5

7

9

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

	 บรษิทั	ซมโปะ	ประกันภยั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2119 3000
 โทรสาร: 0 2636 2340-1
 URL: www.sompo.co.th
 E-mail: info@sjnk.co.th

	 บริษัท	ทูนประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 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�ากัด	(มหาชน)
 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	ไทยพัฒนาประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 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	โตเกียวมารีนประกันภยั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2686 8888
 โทรสาร: 0 2686 8601-2
 URL: www.tokiomarine.co.th
 E-mail: info@tokiomarine.co.th

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

	 บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2239 2200
 โทรสาร: 0 2239 2049
 URL: www.dhipaya.co.th
 E-mail: nongluxi@dhipaya.co.th

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

	 บริษัท	ไทยไพบูลย์ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 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	ชับบ์สามัคคีประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2555 9100
 โทรสาร: 0 2955 0205
 URL: www.samaggi.co.th
 E-mail: communications@samaggi.co.th

	 บริษัท	ไชน่าอินชัวรันส์	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
 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
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	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จ�ากัด	(มหาชน)
 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�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2878 7111, 0 2860 8001
 โทรสาร: 0 2439 4840
 URL: www.thaisri.com
 E-mail: info@thaisri.com

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

	 บริษัท	ไทยเศรษฐกิจประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 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�าสินประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2911 4567, 0 2911 4488 
 โทรสาร: 0 2911 4477
 URL: www.namsengins.co.th
 E-mail: email@namsengins.co.th

	 บริษัท	ธนชาตประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 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	เอราวัณประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2224 0056
 โทรสาร: 0 2221 1390
 URL: www.erawanins.com
 E-mail: eichotline@erawanins.com

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

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

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

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

	 บรษิทั	เอไอจ	ีประกนัภยั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2649 1000
 โทรสาร: 0 2658 0640
 URL: www.aig.com

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

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

	 บริษัท	เอไอเอ	จ�ากัด	(ประกันวินาศภัย)	สาขาประเทศไทย	
 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�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2620 8000
 โทรสาร: 0 2677 3979
 URL: www.aioibkkins.co.th
 E-mail: pr@aioibkkins.co.th

หมายเหต ุ บริษัท สัจจะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) แก้ไข E-mail 
  บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
  เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
  แก้ไข URL: www.sompo.co.th

	 บริษัท	อินทรประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 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�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2502 2888, 0 2502 2999
 โทรสาร: 0 2502 2955
 URL: www.kamolinsurance.com
 E-mail: info@sajjainsurance.com

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

	 บริษัท	สยามซิตี้ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2202 9500
 โทรสาร: 0 2202 9555
 URL: www.siamcityinsurance.com
 E-mail: siam.web@siamcityins.com

	 บริษัท	สหนิรภัยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 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�ากัด	(มหาชน)
 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�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2638 9000 
 โทรสาร: 0 2638 9050
 URL: www.allianzcp.com
 E-mail: contact@allianzcp.com

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

	 บรษิทั	ศรอียธุยา	เจนเนอรลั	ประกนัภยั	จ�ากดั	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2657 2555
 โทรสาร: 0 2657 2500
 URL: www.sagi.co.th
 E-mail: info@sagi.co.th

	 บริษัท	ฟอลคอนประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2676 9888
 โทรสาร: 0 2676 9898
 URL: www.falconinsurance.co.th
 E-mail: fcicustomerservice@falconinsurance.co.th

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

	 บริษัท	ประกันภัยไทยวิวัฒน์	จ�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2695 0800
 โทรสาร: 0 2695 0808
 URL: www.thaivivat.co.th

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

	 บรษิทั	ฟีนกิซ์ประกันภยั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2290 0555
 โทรสาร: 0 2246 2352
 URL: www.pith.co.th
 E-mail: info@pith.co.th

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

	 บริษัท	มติซยุ	สมุโิตโม	อินชวัรนัซ์	จ�ากดั	สาขาประเทศไทย
 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�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2641 3500-79
 โทรสาร: 0 2641 3580
 URL: www.viriyah.co.th
 E-mail: info@viriyah.co.th
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	 บริษัท	ประกันคุ้มภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2257 8000
 โทรสาร: 0 2253 3701, 0 2253 4222
 URL: www.safety.co.th
 E-mail: marketing@safety.co.th

	 บรษิทั	บพูา	ประกนัสขุภาพ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2677 0000
 โทรสาร: 0 2230 6500
 URL: www.bupathailand.com



สัปดาห์ประกันภัย 
ประจ�าปี 2559

กิจกรรม Highlight

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.) ผนึกก�าลังร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย  

สมาคมประกนัชวีติไทย สมาคมนายหน้าประกันภยัไทย สมาคมตวัแทนประกนัชวีติและทีป่รกึษาการเงนิ จดังาน “สปัดาห์ประกนัภยั	ประจ�าปี	2559”	

(Insurance Expo2016) ภายใต้แนวคดิ “ก้าวไปข้างหน้า	 สูป่ระกนัภยั	 ในยคุดจิติอล”	 (Moving Towards Insurance in Digital World)  

ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์ ระหว่างวนัที ่ 22 - 25 กนัยายน 2559 ทัง้นี ้ เพือ่รณรงค์ส่งเสรมิให้ประชาชนตระหนกัถงึคณุค่าและประโยชน์ 

ของการท�าประกันภัย ที่เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงภัยต่าง ๆ และสามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล 

ครอบครวั และสงัคม รวมถงึช่วยสร้างความแขง็แกร่งให้กบัระบบเศรษฐกจิของประเทศ และแสดงถงึพลังสามคัคขีองภาคอตุสาหกรรมประกนัภยั 

สูส่ายตาสาธารณชน โดยภายในงานนอกจากจะมบีรษิทัประกนัภยัมาร่วมออกบธูเพือ่ให้ประชาชนได้ซือ้หาผลติภณัฑ์ประกนัภยัในราคาพเิศษแล้ว  

ยงัม ี“พิธมีอบรางวลัประกนัภยัดเีด่นครบวงจร” (Prime Minister’s Insurance Awards) โดยได้รบัเกยีรตจิาก รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั 

(นายอภศิกัดิ ์ ตนัตวิรวงศ์) ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิดงาน

วารสารประกันภัย  เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 39




