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เรื่องเด่น
แนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย ปี 2559 และ 2560
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สวัสดีครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันแห่งความโศกเศร้าครั้งยิ่งใหญ่ของพวก

เราชาวไทยทีต้่องสญูเสยี“พ่อของแผ่นดนิ” เมือ่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองบ้านเมืองด้วย

หลักทศพิธราชธรรม ทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดิน

โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ 

นกัพฒันาผูท้รงอทุศิก�าลงั พระวรกาย และก�าลงัสตปัิญญา ปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ

นานัปการ เสด็จเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อทอดพระเนตร

ความเป็นอยู่ของราษฎร และพระราชทานโครงการพระราชด�าริมากกว่า 4,000 

โครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน

 สิง่ทีพ่ระองค์ทรงเพยีรปฏบิตัด้ิวยความเสยีสละมาตลอด 70 ปีในรชัสมยั

ของพระองค์ท่าน ทั้งหมดเพื่อให้พวกเราชาวไทยอยู่ดีกินดี มีความสุข พระ

มหากรณุาธคิณุนีจ้ะจารึกอยูใ่นใจของพวกเราตราบช่ัวกาล สมาคมประกนัวนิาศภยั

ไทยขอร่วมน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้นอนัหาทีส่ดุมไิด้ และจะขอ

ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการตั้งมั่นท�าความดีและตั้งใจประกอบกิจการของ

เราเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป

 ส�าหรับวารสารประกันภัยฉบับน้ีเราได้น�าเรื่องท่ีน่าสนใจมาเสนอท่าน 

ผูอ่้านกนัเหมอืนเช่นเคย ทัง้เรือ่งของ “แนวโน้มเศรษฐกจิและธรุกจิประกนัภัยของ

ประเทศไทย ปี 2559 และ 2560” บทความวิชาการเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ของธรุกจิประกนัภยั” น�าท่านไปรูจ้กักบังาน IIRFA 2017 หรอื “การประชมุข้อมลู

ประกนัภยัและการก�าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยัแห่งเอเชยี” สาระจาก “การส�ารวจ

เส้นทางเดินรถ แม่สอด-เมียวดี-บาโก-ย่างกุ้ง” และ “โครงการประกันภัย ให้ข้าว

เป็นของขวัญ” ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือชาวนาไทยของสมาคมฯ เชิญติดตามกัน

ได้เลยครับ
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 วารสารประกันภัย จัดพิมพ์เผยแพร่ราย 3 เดือน 

เสนอบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันวินาศภัย บทความและความคิดเห็นท่ีลง

ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น

ส่วนบคุคล ซึง่ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป
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เรื่องเด่น

*** การจ�ากัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ: ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของคณะผู้วิจัย ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องหรือสะท้อนนโยบายของบมจ.  

ไทยรับประกันภัยต่อ และ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต 

แนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจประกันภัย
ของประเทศไทย ปี 2559 และ 2560

ส�านักวิจัยและสถิติ 

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ และ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

 หากท่านตดิตามผลงานของ International Monetary Fund 

หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า IMF มาโดยตลอด คงจะพอคุ้นเคย

กับวลี “Too Slow for Too Long” ที่ปรากฎอยู่ในรายงานวิเคราะห์

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกจิโลกปี 2559 และ 2560 ฉบบัประจ�า

เดือนเมษายน [1] ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี วลีดังกล่าว IMF ต้องการชี้ให้

เห็นถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของโลกที่ค่อย ๆ โตมาเป็นระยะเวลานาน

กว่า 6 ปีหลังจากวิกฤตทางการเงินครั้งส�าคัญของโลกที่เกิดขึ้นในช่วง

ระหว่างปี 2550 จนถึง 2552 โดยเศรษฐกิจของโลกตั้งแต่ปี 2553 

เป็นต้นมามีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ย 2.9% ต่อปี แต่หากพิจารณา

ในช่วงระยะเวลาถัดมาคือในช่วงระหว่างปี 2555 จนถึงปี 2558 แล้ว 

เศรษฐกิจของโลกเติบโตในอัตราโดยเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 2.5% ต่อปี

เท่าน้ัน ซ่ึงเป็นระดับที่ต�่ากว่าอัตราในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 

(3.3% ต่อปีในช่วงปี 2544 – 2549) อย่างมีนัยพอสมควร 

 จากการที่เศรษฐกิจของโลกแม้จะฟื้นตัวแล้ว (ตามความเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย) แต่ก็ยังคงเติบโตในอัตราที่ต�า่คงที่ต่อเนื่องมา

เป็นระยะเวลานานหลายปีแล้วนี้เอง จึงท�าให้เกิดความกังวลกันว่า 

เศรษฐกิจโลกอาจจะไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมรับมือกับสภาวะการณ์บีบ

คั้นใด ๆ ได้ และหากสภาพ Too Slow นี้ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีกใน

อนาคต สิ่งที่เป็นเพียงแค่ความกังวล ก็อาจจะกลับกลายเป็นความจริง

ได้อย่างไม่ต้องสงสัย
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ความเป็นไปของเศรษฐกิจโลก

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน

เรื่องเด่น

 สภาพเศรษฐกิจของโลกในปี 2559 คาดกนัว่าจะมสีถานะทีด่ี

ขึ้นจากปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา แต่ยังคงไม่สามารถท่ีจะฉีกหนีจากสภาวะ 

Too Slow ไปได้ จากการประเมินของทั้ง IMF และ World Bank ต่าง

เห็นพ้องต้องกันว่า เศรษฐกิจโลกจะยังคงเติบโตได้อยู่ แต่อยู่ในระดับที่

ไม่ได้ดีไปกว่าหลาย ๆ ปีที่ผ่านมาเท่าใดนัก จากรายงานของ IMF ฉบับ

ล่าสุด [2] ประเมินไว้ว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2559 จะเติบโตได้ในอัตรา 

3.1% ลดลงจากระดับ 3.2% ที่คาดไว้เมื่อเดือนเมษายน ในขณะที่ทาง 

World Bank แสดงความเหน็ไว้ในรายงานทีเ่ผยแพร่เมือ่เดอืนมถินุายน 

[3] ที่ผ่านมาว่า เศรษฐกิจของโลกจะขยายตัวในอัตราเพียง 2.4% ในปี 

2559 ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา การที่ทั้งสองส�านักได้

ประเมินออกมาในลักษณะท่ีสอดคล้องกันดังกล่าวก็ด้วยเหตุผลที่ว่า 

เศรษฐกจิของกลุม่ประเทศทีเ่จรญิแล้วทีด่เูสมอืนจะส่อแววดเีมือ่ต้นปีนี้ 

แต่เมื่อสองไตรมาสผ่านไป แววน้ันก็ยังไม่ค่อยฉายให้เห็นเด่นชัดสัก

เท่าใดนัก โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของครึ่งปีแรกของปี 2559 เกิน 1% มาเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น ถึงแม้ไตรมาสที่สามจะอ้างว่าเติบโตได้ถึง 2.9% [4] 

ก็ตามที (เป็นระดับที่สูงที่สุดตั้งแต่ปลายปี 2557 เป็นต้นมา) นอกจาก

นี้แล้ว การที่ประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรได้มีประชามติเลือก

ทีจ่ะยตุกิารเป็นสมาชกิของสหภาพยโุรป (Brexit) เมือ่ช่วงกลางปี กเ็ป็น

อีกปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองของโลกและ

ความมั่นคงของ EU ในอนาคตอันใกล้ กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจโดย

รวมของ EU เองก็ยังอยู่ในสภาวะทรง ๆ หรือมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้

ใกล้เคียงกับระดับที่ผ่านมาในอดีต โดยในปี 2559 น้ี European  

Commission ประเมินว่าเศรษฐกิจของ EU จะขยายตัวได้ที่ 1.8% [5] 

 ในปี 2559 เศรษฐกิจของ 5 ประเทศใหญ่ในอาเซียน คือ  

อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ถูกคาดหวังว่าจะ

สามารถขยายตัวได้ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับปี 2558 คืออยู่ในระดับที่ 

4.8% จากการประเมินของ IMF [2] และ Asian Development Bank 

หรือ ADB [6] โดยเศรษฐกิจของมาเลเซียและเวียดนามถึงแม้จะยังคงมี

อัตราการขยายเป็นบวก แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะต�่ากว่าของปี 2558 คือ 

อยู่ที่ 4.3% และ 6.1% ต่อปีตามล�าดับ [2] ส่วน 3 ประเทศที่เหลือ คือ  

อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ท่ีเศรษฐกิจของปี 2559 มีแนวโน้ม 

ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2558 อีก 4.9%, 6.4% และ 3.2% ตามล�าดับ [2] 

สาเหตุส�าคัญเนื่องมาจากการลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานของ

น้อยกว่าระดบัของปี 2558 อยู ่0.2% สาเหตกุเ็นือ่งมาจากการทีป่ระเทศ

คู่ค้าที่ส�าคัญ ๆ ยังคงไม่ฟื้นตัวนั่นเอง เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในปี 

2559 ก็ถูกมองกันว่าจะอยู ่ในสภาพที่โตได้เพียงเล็กน้อยเช่นกัน 

เนือ่งจากอปุสงค์ทีม่าจากประเทศจนีและกลุม่ประเทศอาเซยีนหดตวัลง 

เช่นเดียวกับการบริโภคของภาคเอกชน Organisation for Economic 

Co-operation and Development หรอื OECD ประเมนิว่าเศรษฐกจิ

ของญี่ปุ่นจะโตได้ไม่เกิน 0.7% ในปี 2559  

 ภาวะเศรษฐกิจในส่วนอื่น ๆ ของโลกก็อยู่ในสภาพที่ไม่แตก

ต่างกันมากเท่าใดนัก ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ 

(Emerging markets) หรือ ระบบเศรษฐกิจของเหล่าประเทศก�าลัง

พัฒนา (Developing economies) ก็ตกอยู่ในสภาพที่ถูกบีบคั้นจาก

การทีก่ลุม่ประเทศทีม่กี�าลงัการบรโิภคสงูยงัคงตดิหล่ม เงือ่นไขทางการ

เงนิทีเ่ข้มงวด รวมไปถงึราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity prices) 

ทีย่งัอยูใ่นระดบัต�า่อย่างต่อเนือ่ง สภาวะดงักล่าวจงึเป็นอกีแรงฉุดท่ีท�าให้

เศรษฐกิจของโลกไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างที่ควรจะเป็น

 ถึงแม้เศรษฐกิจของโลกในปี 2559 จะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่

จะเติบโตได้น้อยกว่าระดับที่ได้คาดหวังไว้ แต่เมื่อมองไปข้างหน้าอีก 1 

ปีแล้ว เป็นทีเ่ชือ่ว่าน่าจะยงัพอมเีค้าทีเ่ศรษฐกจิของโลกจะขยายตวัได้ดี

กว่าปี 2559 ถึงแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม ทั้ง IMF และ World Bank 

ต่างก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า อัตราการขยายตัวของ

เศรษฐกิจโลกในปี 2560 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2559 อีกประมาณ 0.3% 

และ 0.4% ตามล�าดับ ด้วยความเชื่อที่ว่า เศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่

และประเทศก�าลงัพฒันาน่าจะมแีนวโน้มทีด่ขีึน้ รวมไปถงึเศรษฐกจิของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เริ่มจะเข้าร่องเข้ารอยมากยิ่งขึ้นในปี 2560  

ภาครฐั ถงึแม้จะต้องเผชญิกบัภาวะการชะลอตวัของกจิกรรมการส่งออก

และภัยแล้งที่ท�าให้ผลผลิตทางการเกษตรตกอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วง 

 เป็นทีค่าดว่า เศรษฐกจิโดยรวมของทัง้ 5 ประเทศนีใ้นปี 2560 

จะสามารถเติบโตได้ในอัตราที่สูงกว่าของปี 2559 อีกเพียงเล็กน้อย 

สถาบัน IMF และ ADB ต่างลงความเห็นว่า เศรษฐกิจของอาเซียน 5 

ประเทศนีจ้ะสามารถขยายตวัได้ในอตัรา 5.0% - 5.1% ในปี 2560 ด้วย

ความหวงัทีว่่า ความต้องการบรโิภคของประเทศอตุสาหกรรมส�าคัญของ

โลกจะหวนกลับมา พร้อมกับราคาของสินค้าส่งออกจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 

ตลอดไปจนถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนในโครงสร้าง 

พื้นฐานของภาครัฐจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
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แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย

 ส�าหรับกรณีของประเทศไทย ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) ได้ตั้งความคาดหวังไว้ว่า จะมีแนวโน้มที่จะสามารถขยายตัวได้

อยู่ในระดับ 3.3% (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 3.0% - 3.5%) เพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อนหน้าที่ขยายตัวอยู่ที่ 2.8% [7] โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจาก 4 

ปัจจัยหลักด้วยกัน คือ 1) การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัว 

จากการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาลประกอบกับการเบิกจ่ายภายใต้

โครงการบริหารจดัการน�า้และระบบขนส่งทางถนน และโครงการลงทนุ

โครงสร้างพืน้ฐานภายใต้แผนปฏบิตักิารด้านคมนาคมขนส่งในระยะเร่ง

ด่วน พ.ศ. 2559 2) การขยายตัวของจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น 

3) การบริโภคภาคเอกชนท่ีมีแนวโน้มขยายตัวจากปีก่อน จากรายได้

และการจ้างงานในภาคบรกิารทีข่ยายตวั และ 4) การลงทนุภาคเอกชน

ทีม่แีนวโน้มฟ้ืนตวัจากปีก่อน เนือ่งจากอตัราดอกเบีย้ในระดบัต�า่ อย่างไร

ก็ตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังคงเป็นปัจจัยส�าคัญที่

ท�าให้การส่งออกของไทยหดตัว อันจะมีผลฉุดรั้งต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของไทย

 ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2560 สศค. คาดว่า เศรษฐกิจไทย

มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นเป็น 3.4% (โดยมีช่วงคาดการณ์ท่ี 2.9% - 

3.9%) โดยได้รับอานิสงส์จาก 1) การใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมใหม่ ๆ  

ที่คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 อาทิ โครงการ

รถไฟรางคู ่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง 2) การขยายตัวของจ�านวน 

นักท่องเที่ยวที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 3) การบริโภคภาคเอกชนท่ี

สูงขึน้ จากการทีร่ายได้เกษตรกรทีป่รบัตวัดขีึน้ตามราคาสนิค้าโภคภณัฑ์

ในตลาดโลก และ 4) การส่งออกของไทยที่มากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจ

ของประเทศคู่ค้าที่เริ่มมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น ประกอบกับแนวโน้ม 

ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่อง
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ทิศทางของธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทย

 ฝ่ายวิจัยและสถิติ บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ คาดการณ์ว่า 

ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยมีแนวโน้มว่าจะโตได้ในอัตรา 2.7% - 3.0% 

เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีข่ยายตวัได้เพยีง 1.9% การขยายตวัทีด่ขีึน้ในปีนีสื้บ

เนื่องมาจากการลงทุนภาครัฐที่เพิ่มขึ้น การน�าระบบประกันภัยเข้ามา 

บรหิารความเสีย่งให้กบัเกษตรกรในโครงการประกนัข้าวนาปี ปีการผลิต 

2559/2560 ท�าให้มีเบี้ยรับประกันภัยเพิ่มขึ้นเกือบ 2,700 ล้านบาท 

รวมถงึการจดัหาประกนัภยัอบุตัเิหตใุห้ผูม้รีายได้น้อยจ�านวน 8 ล้านคน 

อย่างไรกต็าม ธรุกจิประกนัวนิาศภยัของไทยจะต้องเผชญิกบัความเสีย่ง

ในปี 2559 หลายเรือ่งด้วยกนั เช่น อตัราของเบีย้ประกนัภยัทีล่ดลงสวน

ทางกบัอตัราค่าสนิไหมทดแทนต่อเบีย้ทีถ่อืเป็นรายได้ทีม่แีนวโน้มสงูขึน้

อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สาเหตุเนื่องมาจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ ที่ยอดซื้อรถยนต์ใหม่ในปี

นีน่้าจะหดตวัลงอย่างมาก (โตโยต้ามอเตอร์คาดการณ์ว่า ยอดซ้ือรถยนต์

ใหม่ภายในประเทศจะหดตัวจากปีก่อนประมาณ 7.5%) จึงท�าให้เกิด

การแข่งขนัทางด้านราคาของการประกนัภยัรถยนต์อย่างรนุแรง รวมถงึ

การเพิม่ความระมดัระวงัในเรือ่งของการใช้จ่ายของประชาชน กเ็ป็นอกี

หนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะการแข่งขันที่ดุเดือดในปัจจุบัน เป็นต้น 

 สภาพเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้ ได้ส่งผล

ต่อการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตด้วยเช่นกัน ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 

2559 ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตได้เพียง 6.1% เม่ือเทียบกับระยะเวลา

เดียวกันของปีที่ผ่านมา และก็เป็นที่คาดว่า ธุรกิจในปี 2559 จะมีอัตรา

การขยายตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (ซึ่งก็จะเป็นปีที่สอง - ปีแรกคือปี 

2558 - ทีธ่รุกจิต้องเผชญิกบัการเตบิโตทีน้่อยกว่า 10.0% ต่อปีนบัตัง้แต่

ปี 2550 เป็นต้นมา) จากสภาพทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและอัตรา

ผลตอบแทนของทัง้ตลาดทนุและตลาดเงนิทีต่�า่ต่อเนือ่ง

มานานหลายปีนี้เอง ท�าให้ผู้ประกอบการหลายราย

หันมาเน้นการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบความ

คุ้มครองต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากเบี้ยการ

ประกันภัยรับจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่มีอัตราการ

เติบโตสูงมากถึง 44.2% ในช่วงระยะเวลาเพียง 2 

ไตรมาสที่ผ่านมาของปี 2559 แทนที่จะ

ตั้งความหวังกับกรมธรรม์ที่เน้นการ

ออมให้ผลตอบแทนสูง เช่น Single 

Premium และ Endowment 

เป็นต้น ดั่งที่เคยเป็นมาในอดีต 
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 ส�าหรับในปี 2560 ฝ่ายวิจัยฯ คาดว่า ธุรกิจประกันวินาศภัย

ไทยและธุรกจิประกนัชวิีตจะเตบิโตอยูใ่นช่วง 3.0% - 3.5% และ 9.5% - 

10.0% จากการรับประกันภัย เนื่องจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของภาครัฐ โดยผ่านการใช้จ่ายและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคม และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าทีส่�าคญัของไทย 

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยอาจเพิ่มขึ้นสูง

มากกว่า 15.0% หากรฐับาลตดัสนิใจน�าระบบการประกนัภยัทีด่แูลโดย

ภาคเอกชนมาใช้บริหารจัดการการรักษาพยาบาลแทนสวัสดิการค่า

รักษาพยาบาลข้าราชการภายในสิ้นปีหน้า ซ่ึงก็จะเป็นวงเงินสูงมากถึง 

60,000 ล้านบาท 

 จากการท่ีทั้งธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตได้

พึ่งพาผลตอบแทนจากการถือตราสารหนี้ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลใน

สัดส่วนที่ค่อนข้างสูง - ธุรกิจประกันวินาศภัย: 20.5% (2558) และ 

ธุรกิจประกันชีวิต: 49.9% (2558) [8] – ซึ่งจากการคาดการณ์ภาวะ

เศรษฐกิจที่ได้กล่าวมาแล้วเบ้ืองต้นจึงท�าให้เช่ือว่า อัตราดอกเบี้ย

นโยบายของไทยจะยังคงถูกตรึงไว้ที่ 1.5% จนถึงสิ้นปี 2559 ซึ่งก็จะมี

ผลท�าให ้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบายที่มีอายุสั้นไม ่

เปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก แต่ในปี 2560 ถึงแม้เศรษฐกิจส�าคัญ ๆ  ของโลก

รวมถงึประเทศไทยทีถ่กูมองว่าจะไม่แย่ไปกว่าสภาพของปี 2559 กต็าม 

แต่กเ็ชือ่ว่าความผันผวนน่าจะทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ และมคีวามเป็น

ไปได้มากพอสมควรที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว

จะมีทิศทางปรับตัวลดลง 

 ดูเสมือนว่าเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคของโลกก�าลังติดกับดัก

ที่ท�าให้การเติบโตเป็นไปในลักษณะ Too Slow ซ่ึงหลายสถาบันที่มี

ความเช่ียวชาญทางเศรษฐกิจต่างก็ลงความเห็นว่า เป็นสภาพที่เกิดขึ้น 

Too Long และก็ยังไม่สามารถชี้ได้อย่างแน่ชัดว่า เมื่อไหร่และอย่างไร

ทีจ่ะท�าให้หลุดจากสภาวะดงักล่าว กไ็ด้แต่หวงัว่าสภาพ Too Slow เช่น

นี้ จะไม่เกิดขึ้น Too Long จน Too Late 
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ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ของธุรกิจประกันภัย

โดย ปิยพัทธ์ นิ่มกุลรัตน์

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

 หากพูดถึงวงการธุรกิจประกันภัยแล้ว โดยทั่วไปก็จะนึกถึงประกันภัยรถยนต์ อัคคีภัย และสุขภาพเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว

ประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่านั้นมากมาย ในคอลัมน์วิชาการ IPRB ฉบับนี้ผู้เขียนขอน�าผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาเสนอ

ต่อท่านผู้อ่าน โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่น�ามาเสนอนั้นบางผลิตภัณฑ์อาจมีมานานแล้วแต่ยังไม่เคยมีการขายกรมธรรม์หรือยังไม่ค่อยแพร่หลาย

นักในประเทศไทย

(Designed by Freepik)

ประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Insurance)

 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอีกสิ่งหน่ึงท่ีมีคุณค่าต่อธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในปัจจุบันการรักษาผลประโยชน์ในด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญาเป็นไปอย่างเข้มข้นขึ้นจากเมื่อก่อนมาก นอกจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ธุรกิจที่ก�าลังจะเริ่มต้นหรือ

เปลี่ยนไปอยู่ในอุตสาหกรรมใหม่ ก็มีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือแม้กระทั่งกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จะใช้นั้นมีลิขสิทธิ์อยู่ตั้งแต่ต้นแล้ว 

หรือในทางกลับกันหากธุรกิจสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเข้าไปตีตลาดได้ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่คู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นก่อนแล้วจะ

ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญาจึงเหมาะกับบริษัทที่ใหม่ต่ออุตสาหกรรมด้วย 

 ปัจจุบัน Social Media มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในด้านการตลาดของภาคธุรกิจ ทั้งคลิปวีดิโอ ภาพ และเนื้อหาต่าง ๆ  ถูกเผยแพร่ทาง

อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว น่ันย่อมหมายถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดได้ง่ายขึ้น การประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญาจึงนับได้ว่าน่า

จับตามองเป็นอย่างมาก

วิชาการ IPRB
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ความคุ้มครอง :   ชดเชยค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคดเีมือ่ถกูละเมดิลขิสทิธิ ์(ทัง้นี ้บรษิทัประกนัภยัอาจพจิารณาระงบัการชดเชยค่า 

 ด�าเนินคดีเพิ่มเติม หากผู้เอาประกันภัยไม่รับค่าประนีประนอมจากคู่กรณี)

   ชดเชยค่าใช้จ่ายในการต่อสูค้ดเีมือ่ถกูฟ้องร้องในคดลีะเมดิลขิสทิธิ ์(การชดเชยค่าเสยีหายทีถ่กูเรยีกร้องให้กบัคู่ 

 กรณีหากแพ้คดี หรือค่าชดเชยเพื่อการประนีประนอม สามารถซื้อเพิ่มเติมได้)

   ชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดการการละเมิดข้อตกลงในลิขสิทธิ์

   ชดเชยค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีเรียกร้องความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 

  กรมธรรม์มีความคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าผู้เอา

ประกนัภยัจะเป็นผูล้ะเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา หรอืเป็นผูถ้กูละเมดิกต็าม (โดยบรษิทัประกนัภยัอาจพจิารณาระงบั

ความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเพื่อด�าเนินคดี หากผู้เอาประกันภัยปฏิเสธข้อเสนอค่าประนีนอมจากคู่กรณี) 

เงื่อนไข/ข้อยกเว้นทั่วไป :   ค่าชดเชยความเสยีหาย และค่าชดเชยในการประนปีระนอมยอมความ (ผูเ้อาประกนัภยัสามารถซือ้ความคุม้ครอง

ส่วนนี้เพิ่มเติมได้)

ตัวอย่างสถานการณ์ :   ส�านักพิมพ์แห่งหนึ่งน�าภาพที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ประกอบบทความในหนังสือพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าของภาพ

เห็นภาพในหนังสือพิมพ์นั้นและตัดสินใจฟ้องร้องด�าเนินคดี

ความคุ้มครองอื่น ๆ :   นอกจากค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีแล้ว บริษัทประกันภัยบางแห่งยังเสนอความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่าย

ในการเรียกร้องความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินที่ถูกละเมิด

ประกันภัยจากข้อผิดพลาด (Errors and Omissions Insurance)

 ไม่มีใครต้องการให้เกิดข้อผิดพลาดกับงานของตัวเอง โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของผู้อื่น อาชีพเหล่านั้นมีให้เห็นมากมาย เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ที่ปรึกษาด้านไอที เป็นต้น อาชีพเหล่านี้ล้วนแบกรับความเสี่ยง

ต่อความผิดพลาดที่จะส่งผลต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ของผู้อื่นเอาไว้ ในบางกรณีความเสียหายเหล่าน้ันอาจมากเกินกว่าที่จะรับผิดชอบ 

ได้โดยบุคคล และยิ่งหากเป็นบริษัทท่ีปรึกษาท่ีต้องให้ค�าแนะน�าแก่บริษัทอื่นเพื่อการน�าไปใช้ทั้งบริษัทแล้ว ความผิดพลาดย่อมหมายถึง 

ความเสียหายมหาศาล การประกันภัยจากข้อผิดพลาดจะช่วยในการบริหารความเสี่ยงส�าหรับเรื่องนี้ได้อย่างมาก

 ในหน่วยงานบางแห่ง การประกันภัยประเภทนี้กลายเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ในเขตอัลเบอร์ตา แคนาดา ก�าหนดให ้

นายหน้าที่ดินต้องมีประกันภัยประเภทนี้ไว้ ในรัฐแคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา ก็ก�าหนดให้นายหน้าขายประกันภัยต้องจัดหาหลักประกันส�าหรับ

ความผิดพลาดจ�าพวกนี้ไว้ ถึงแม้ไม่ได้เป็นการบังคับโดยตรง แต่ประกันภัยประเภทนี้ก็เหมาะสมและตอบโจทย์ข้อกฏหมายนี้ได้ดีที่สุด

ความคุ้มครอง :   กรมธรรม์มีความคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการกระท�าของผู้เอา 

 ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท�าดังกล่าว

เงื่อนไข/ข้อยกเว้นทั่วไป :   ความคุ้มครองไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกาย ยกเว้นเป็นประกันเฉพาะของกลุ่ม 

 วิชาชีพแพทย์

   หากผู้เอาประกันภัยปฏิเสธการประนีประนอมยอมความที่ผู้รับประกันภัยเสนอให้ ผู้รับประกันภัยจะให้ความ 

 คุ้มครองต่อไปไม่เกินจ�านวนเงินที่เสนอในการประนีประนอมนั้น

ตัวอย่างสถานการณ์ :   บริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งออกผลิตภัณฑ์ Risk Modelling และมีลูกค้าน�าไปใช้ ต่อมาบริษัทลูกค้าแห่งนั้น 

 ล้มละลายเพราะเชื่อการตัดสินใจตามซอฟต์แวร์นั้น ๆ ท�าให้เกิดการฟ้องร้องต่อบริษัทซอฟต์แวร์แห่งนั้น 
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ประกันภัยเรียกค่าไถ่และข่มขู่ (Kidnap and Ransom Insurance)

 การลักพาตัวเรียกค่าไถ่และข่มขู่อาจฟังดูไกลตัว แต่ส�าหรับการท�าธุรกิจข้ามชาติแล้ว บางครั้งการติดต่อประสานงานกับต�ารวจท้องที่

และจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นเรื่องยาก การท�าประกันภัยประเภทน้ีจึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการ

เพิม่ความเชือ่มัน่ต่อธรุกจิข้ามชาตทิีเ่ข้ามาลงทนุในไทยรวมทัง้ธรุกจิไทยในต่างประเทศด้วย นอกจากคุม้ครองการลกัพาตวัเรยีกค่าไถ่แล้ว สิง่ท่ีน่า

สนใจกว่านั้นคือบริษัทประกันภัยบางแห่งครอบคลุมความคุ้มครองต่อการถูกข่มขู่อีกด้วย

 กรมธรรม์ประกันภัยลักพาตัวเรียกค่าไถ่และข่มขู่นี้ไม่ได้เน้นไปที่การจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย แต่จะเน้นไปที่การจัดการต่อเหตุการณ์

เฉพาะหน้าโดยส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแล และหากสถานการณ์ออกนอกการควบคุมแล้ว จ�าเป็นต้องส่งมอบค่าไถ่หรือสิ่งตอบแทน บริษัทประกัน

ภัยจึงรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

ความคุ้มครอง :   ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการรับมือกับสถานการณ์ไม่ปกติ รวมถึงคุ้มครองค่าใช้จ่ายใน 

 การรักษาร่างกายและจิตใจตัวประกัน เงินค่าไถ่ ทั้งนี้ ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับลักษณะเหตุการณ์ด้วย

เงื่อนไข/ข้อยกเว้นทั่วไป :   ในกรณีเป็นการท�าประกันภัยลักพาตัวเรียกค่าไถ่แบบหมู่ กรมธรรม์อาจไม่คุ้มครองหากผู้รับความคุ้มครองรู้ว่า 

 ตัวเองมีประกันภัยประเภทนี้ไว้

   เม่ือเกดิเหตกุารณ์ทีเ่ข้าข่ายลักพาตวัหรอืข่มขูเ่รยีกค่าไถ่ ต้องแจ้งบรษิทัผู้รบัประกนัภัยเพือ่จดัการกบัเหตกุารณ์ 

 นั้นตามวิธีของผู้รับประกันภัย ไม่เช่นนั้นอาจไม่ได้รับความคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างสถานการณ์ :   บริษัทแห่งหน่ึงส่งพนักงานฝ่ายบริหารไปท�างานที่ต่างประเทศ ต่อมาพนักงานคนนั้นถูกลักพาตัวและเรียก 

 ค่าไถ่ บริษัทจึงต้องเสียค่าไถ่ตัวพนักงานคนนั้น

   ชายคนหนึง่ได้รบัโทรศพัท์ข่มขูใ่ห้เลิกกจิการ ไม่เช่นนัน้จะท�าร้ายลกูของเขา บรษิทัผูร้บัประกนัภยัจงึส่งผูเ้ชีย่วชาญ 

 เข้าไปให้ค�าแนะน�า และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ประกันภัยอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

 นอกจากการประกนัภยัข้างต้นทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ยงัมปีระกนัภยัประเภทอืน่ ๆ  ทีน่่าสนใจทีผู่เ้ขยีนอยากยกมาให้เหน็พอเป็นตวัอย่างของ

ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมประกันภัย เช่น
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ประกันภัยงานวิวาห์ (Wedding Insurance)

 เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหนึ่งของโลก นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งชอบและเลือกที่จะกลับมาใช้สถานที่ใน

ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ อย่างไรก็ตาม การจัดงานวิวาห์ในต่างประเทศนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่ตั้งอยู่บนความเสี่ยง หากเราสามารถ

ให้การประกันภัยงานวิวาห์ได้อย่างในต่างประเทศ ก็จะช่วยดึงดูดความสนใจจากกลุ่มคู่บ่าวสาวทั้งไทยและเทศได้อีกมาก

 ในสหรฐัอเมรกิา สถานทีจ่ดังานววิาห์หลายแห่งก�าหนดข้อตกลงในการเช่าสถานทีใ่ห้คู่บ่าวสาวต้องมปีระกนัภัยงานววิาห์เอาไว้ด้วย เป็น

สิ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความนิยมในกรมธรรม์ประเภทนี้เป็นอย่างมาก

ความคุ้มครอง :    ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยกเลิกหรือเลื่อนงานวิวาห์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

   ชดเชยค่าใช้จ่ายจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการ

   ชดเชยค่าเสียหายจากการสูญหาย หรือเสียหาย ของแหวนแต่งงาน 

  กรมธรรม์มีคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการเพื่อความราบรื่นของงานวิวาห์ ให้สามารถด�าเนินการจัดงานวิวาห์

ได้ภายในวนัทีก่�าหนดไว้ เช่น ค่าใช้จ่ายเพือ่การจดัเตรยีม เค้ก/ตากล้อง/ชุดแต่งงาน อย่างกะทนัหนั ในกรณทีีค่วาม

ผิดพลาดเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการเอง 

เงื่อนไข/ข้อยกเว้นทั่วไป :   กรณีท่ีเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเลือกที่จะไม่เข้าร่วมพิธีด้วยตนเอง ถือเป็นความสมัครใจ กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง 

 การยกเลิกงานแต่งงานในกรณีนี้ แต่หากเป็นการย้ายสถานที่จัดงานเนื่องจากถูกเลื่อนหรือยกเลิกกะทันหัน  

 นับเป็นปัจจัยจากภายนอก กรมธรรม์จะให้ผลคุ้มครอง

ตัวอย่างสถานการณ์ :   ในวันงานจริงเค้กแต่งงานไม่สามารถมาส่งได้ตามที่นัดหมาย ท�าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อเค้กจากแหล่งอื่น 

 เพิ่มในทันที

   ช่างภาพท่ีจ้างไว้ไม่มาในวันงานจริง บริษัทผู้รับประกันภัยจึงจ่ายค่าชดเชยในการจ้างช่างภาพใหม่และจ�าลอง 

 พิธีวิวาห์เพื่อการถ่ายภาพ
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ประกันภัยประมง (Aquaculture Insurance)

 ภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความตื่นตัวต่อการท�าประกันภัยมากขึ้นเรื่อย ๆ การประกันภัยพืชผลก็ก�าลังเป็นที่สนใจในภาค

เกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม ภาคประมงของประเทศไทยเองก็ถือว่าอยู่ในอันดับต้น ๆ  ของโลก การประกันภัยประมงจึงนับว่าอยู่ในกลุ่มที่น่าจับตา

มอง การประกันภัยประมงนั้นมีความหมายที่กว้างไม่เฉพาะครอบคลุมแต่เพียงสัตว์น�้าที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มปิด แต่ยังรวมถึงการท�าฟาร์มประมง

ทั้งน�้าจืดและในทะเล ในแหล่งธรรมชาติ นอกจากน้ี ปัจจุบันปรากฎการณ์เอลนีโญสร้างความแปรปรวนในระบบนิเวศมากขึ้นกว่าเดิม การท�า

ประกันภัยจึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการกระจายความเสี่ยง

ความคุ้มครอง :  ประกันภัยประมงให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่าง ๆ จากหลากหลายสาเหตุ

   ความเสียหายจากเหตุปนเปื้อน และโรคระบาด

   ความเสียหายจากสัตว์นักล่า

   ความเสียหายจากพายุ

   ความเสียหายจากการกระท�าประสงค์ร้าย

   ความเสียหายจากสภาวะแพลงค์ตอนบลูม

   ความเสียหายจากน�้าท่วม น�า้แล้ง

เงื่อนไข/ข้อยกเว้นทั่วไป :    การให้ความคุ้มครองต่อฟาร์มประมงโดยทั่วไปจะถูกจ�ากัดอยู ่ในกลุ่มสัตว์น�้าเศรษฐกิจที่ส�าคัญเท่านั้น  

 ตัวอย่างเช่น บังคลาเทศจะมีเพียงสัตว์จ�าพวกกุ้งเท่านั้นที่ท�าประกันภัยได้ ขณะเดียวกัน ที่ญี่ปุ่นแม้กระทั่ง 

 ฟาร์มสาหร่ายและฟาร์มหอยมุกก็สามารถท�าประกันภัยประเภทนี้ได้ 

ตัวอย่างสถานการณ์ :    ฟาร์มกุ้งน�้าจืดได้รับความเสียหายจากเหตุเรือบรรทุกน�้าตาลล่ม เกิดการปนเปื้อนในแหล่งเพาะพันธุ์ท�าให้เกิด 

 ความเสียหาย

 รายละเอียดของการประกนัภยัข้างต้นเป็นแค่ตวัอย่างพอให้เหน็ภาพในสาระส�าคัญหลักของประกนัภัยประเภทต่าง ๆ  ทีก่ล่าวไปเท่านัน้ 

ในความเป็นจรงิกรมธรรม์อาจมคีวามแตกต่างกนัไปตามข้อตกลง สาระส�าคญัคอืการเปลีย่นแปลงและการพฒันาของสงัคมโลกทีท่�าให้เกดิผลติภณัฑ์

ใหม่ ๆ ขึ้นในวงการประกันภัย บางกรมธรรม์ที่เคยถูกมองว่าแปลกก็กลับกลายเป็นเรื่องธรรมดา หรืออาจเป็นเรื่องจ�าเป็นขึ้นมาก็เป็นได้ ขึ้นอยู่

กับว่าเสียงตอบรับและความคิดเห็นของผู้บริโภคเป็นอย่างไร
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รอบรู้ประกันภัย

โดย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท

เลขาธิการส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

การประชุมข้อมูลประกันภัยและ
การก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย
(Insurance Information and Ratemaking Forum of Asia - IIRFA)

IIRFA 2017 Bangkok Conclave  ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560

 ในปีนี้ ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) ในฐานะ 

ผู้ร่วมก่อตั้งการประชุมข้อมูลประกันภัยและการก�าหนดอัตราเบ้ีย

ประกนัภยัแห่งเอเชยี (Insurance Information and Ratemaking 

Forum of Asia - IIRFA) จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IIRFA 2017 ที่

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 

6 แล้วที่มีการจัดประชุม IIRFA ขึ้น

 Korea Insurance Development Institute (KIDI) ซึ่งเป็น

หน่วยงานกลางของอุตสาหกรรมประกันชีวิตและประกันวินาศภัย  

ด้านสถติข้ิอมลูสารสนเทศ การวจิยัและการค�านวณต้นทนุความเสยีหาย 

ของเกาหลี เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มการประชุมสัมมนานี้ในปี พ.ศ. 2555 

โดยได้เชิญหน่วยงานด้านข้อมูลและอัตราเบี้ยประกันภัย อีก 4 หน่วย

งานเข้าร่วมก่อตั้ง ได้แก่ General Insurance Rating Organization 

of Japan (GIROJ) The Insurance Premium Rating Bureau (IPRB 

Thailand) Insurance Services Malaysia (ISM) และ Taiwan  

Insurance Institute (TII) 

 ปัจจบุนั IIRFA เพิม่จ�านวนองค์กรสมาชกิเป็นทัง้หมด 8 องค์กร 

นอกเหนอืจากองค์กรผูร่้วมก่อตัง้ทีก่ล่าวข้างต้นแล้วอกี 3 องค์กร ได้แก่ 

Insurance Information Bureau of India (IIB) Insurance  

Association of China (IAC) และ Otoritas Jasa Keuangan  

(OJK Indonesia)
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 การประชุม IIRFA มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ระหว่างองค์กรที่เป็นสมาชิกในด้านสถิติข้อมูล

สารสนเทศ เทคโนโลยี และแบบจ�าลองการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ เพื่อ

พฒันาอตุสาหกรรมประกนัภยั โดยรปูแบบของการประชมุสมัมนาจะมี 

2 แบบ คือ 

 (1) การประชมุของผูแ้ทนองค์กรทีเ่ป็นสมาชิก เพือ่แลกเปลีย่น

ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมระหว่าง

ประเทศ กจิกรรมขององค์กร รวมทัง้งานวจิยัเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมที่

ผ่านมาในรอบปี และ

 (2) การสมัมนาเพือ่เผยแพร่องค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบั

ภารกิจขององค์กรสมาชิก (Open Forum) โดยที่ผ่านมา หัวข้อหลักที่

น�าเสนอต่ออตุสาหกรรมประกนัชวีติ ประกันวนิาศภยั นายหน้า ตวัแทน 

ภาคการศึกษา และภาคีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัย ได้แก่   

  การพัฒนาฐานข้อมูล และการวิเคราะห์

  การประเมินความเสี่ยงภัย และแบบจ�าลองมหันตภัย

  การพัฒนารูปแบบประกันภัย ให้สอดคล้องกับบริบท 

  แวดล้อม เช่น สงัคมผูส้งูอาย ุและงานคณติศาสตร์ประกนัภยั  

  ทั้งในภาคอุตสาหกรรมประกันชีวิตและวินาศภัย 

  ประสบการณ์การเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันภัย

  การประกันภัยรายย่อย (Micro Insurance) 

  แบบจ�าลองการป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย

 ในปีนี้ส�านักงานอัตราเบ้ียประกันวินาศภัยเป็นเจ้าภาพจัด

ประชุม IIRFA 2017 ที่โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 

(Chatrium Hotel Riverside Bangkok) ซึ่งเป็นครั้งแรกท่ีจัดการ

ประชุมนี้ขึ้นในประเทศไทย โดยมีหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับการประกัน

สุขภาพ การประกันชีวิต การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (Big 

Data and Analytics) ซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการด�าเนิน

ธุรกิจประกันภัยที่มีความซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และ

มผู้ีบรรยายหลักเป็นผู้เช่ียวชาญจากองค์กรสมาชิก  ส�านกังานอัตราเบีย้

ประกันวินาศภัยจึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน IIRFA 2017 ใน

ส่วนของ Open Forum ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 นี้ด้วย

 โปรดดูรายละเอียดการสัมมนา IIRFA 2017 Open Forum 

ที่ https://www.tgia.org/IIRFA2017/index-TH_9
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สัมมนา “กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันวินาศภัย”
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดสัมมนาเรื่อง 

“กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันวินาศภัย” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 

2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

สัมมนา “การจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการ
เงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13” 
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดสัมมนาเรื่อง “การจัด

อบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน 

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู ้มี 

หน้าที่รายงานตามมาตรา 13” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม 

ดิเอมเมอรัล

สัมมนา “The Effects of Insurance Act 2015 to Institute 
Cargo Clauses & Hull Clauses” with other topics 
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนา

เรื่อง “The Effects of Insurance Act 2015 to Institute Cargo 

Clauses & Hull Clauses” with other topics เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 

2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประชมุชีแ้จงและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กรณคีวามคุม้ครอง
ตามข้อก�าหนด Institute Cargo Clauses กรณีศึกษา 
สายการเดินเรือ Hanjin หยุดการให้บริการ 
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดประชุม

ชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีความคุ้มครองตามข้อก�าหนด 

Institute Cargo Clauses กรณีศึกษาสายการเดินเรือ Hanjin หยุดการ

ให้บริการ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

PIAM-TGIA Liaison Meeting
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย  
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมประชุม 
“PIAM-TGIA Liaison Meeting” เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเหน็ และแนวโน้มการด�าเนนิธรุกจิประกนัวนิาศภยัของทัง้ 2 ประเทศ 
กบั Mr. Antony Fook Weng Lee - Chairman of General Insurance 
Association of Malaysia (PIAM) และคณะผูบ้รหิารจากสมาคมประกนั
วินาศภัยแห่งประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
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ประชมุชีแ้จง เรือ่ง การปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
การจ�าหนา่ยหนีส้ญูจากบัญชีลกูหน้ีจากการ
ประกันภัยต่อ ในเหตุอุทกภัย ปี 2554
 คณะกรรมการการบญัช-ีการเงนิ และการ

ลงทุน จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การปฏิบัติตามหลัก

เกณฑ์การจ�าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหน้ีจากการ

ประกันภัยต่อ ในเหตุอุทกภัย ปี 2554 เมื่อวันที่ 25 

พฤศจิกายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนา “การประกันภัยต่อ (Reinsurance)”
 ชมรมนักบัญชีประกันภัย จัดสัมมนาเรื่อง “การประกันภัยต่อ 

(Reinsurance)” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม

เจ้าพระยาปาร์ค

ประชุมชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก 
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก”
 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดประชุมช้ีแจง 

“กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วย

หอพัก” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" มอบข้าวสารหอมมะลิ จ�านวน 1,000 กิโลกรัม 
ให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง และร่วมกราบถวายบังคมพระบรมรูป รัชกาลที่ 9 พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สะพานวงแหวน
อุตสาหกรรม โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธี เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดสมุทรปราการ
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สมัมนา “Compensation Management Workshop  
(การวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน ภาคปฏิบัติ)”
 ชมรมนกับรหิารงานบคุคลธรุกจิประกนัภยั จดัสมัมนา

หัวข้อ “Compensation Management Workshop (การวาง

ระบบบริหารค่าจ้างเงนิเดอืน ภาคปฏบิตั)ิ” เมือ่วนัที ่13 ตลุาคม 

2559 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

ประชุมชี้แจงการจัดท�าโครงการ "Digital Insurance 
Framework"
 ชมรมไอทีประกันภัย จัดประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิก 

เรื่องการจัดท�าโครงการ "Digital Insurance Framework" เมื่อวันที่ 

22 ธันวาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

โครงการพฒันาผูบ้รหิารธรุกจิประกนัวนิาศภยั รุน่ที ่22 (IMDP 22)  
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ร่วมกับ คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมโครงการ

พัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 5 

กันยายน 2559 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม

จากบริษัทประกันภัย บริษัทนายหน้าประกันภัย ส�านักงาน คปภ. รวมทั้ง

สิ้น 49 คน

โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 
           ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดโครงการค่าย 

นักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 (Young Non-Life Insurer Camp) 

โดยเชิญผู ้บริหารธุรกิจประกันภัยมาให้ความรู ้เกี่ยวกับการท�างานและ

ถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�างาน แนะน�าภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย

และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ พร้อมทั้งจัดเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มีนิสิต นักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 61 คน เม่ือวันท่ี 17-19 

ธันวาคม 2559 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม ก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โครงการ Trade Association President Club (TAP)
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วม
งานเปิดตัวโครงการ Trade Association President Club (TAP) 
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรวมตัวของผู้บริหารระดับนายกสมาคมการค้า
ให้เกิดเป็นเครือข่ายสมาคมการค้าที่เข้มแข็ง และร่วมรับฟังการ
ด�าเนินงานและแผนงานภายใต้โครงการดังกล่าว เมื่อวันท่ี 21 
พฤศจิกายน 2559 ณ ส�านักปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน�้า)
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สัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ
 ชมรมไอทปีระกนัภยั จดัสมัมนาผูบ้รหิารระดบัสงูด้านสารสนเทศ 

เม่ือวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

อบรม “การประเมินอาการบาดเจ็บกรณีอุบัติเหตุ และ
กรอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล”
 ชมรมสินไหมยานยนต์ จัดอบรมเรื่อง “การประเมินอาการ

บาดเจ็บกรณีอุบัติเหตุ และกรอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล”  

เม่ือวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โครงการบรรยาย 4 ภาค “การป้องกันและปราบปรามการ
โจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย” 
 ชมรมสินไหมยานยนต์ จัดโครงการบรรยาย 4 ภาค เรื่อง “การ

ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย” ณ พื้นที่

ต�ารวจภูธร ภาค 6 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค 

จังหวัดพิษณุโลก โดยมีพลต�ารวจตรีภาณุ บุรณศิริ ผู ้บังคับการสืบสวน

สอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบรรยาย

ชี้แจงร่างกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติตามบันทึก
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส�ารวจอุบัติเหตุ
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดประชุมชี้แจงร่าง

กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติตามบันทึกความตกลงว่าด้วย

ความร่วมมือในการส�ารวจอุบัติเหตุ เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารด้านการ
ประกันภัยรถยนต์ประจ�าปี 2559
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ร่วมกับส�านักงาน คปภ. 

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารด้านการประกันภัย

รถยนต์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม TSIX5 

จงัหวดัชลบรุ ีโดยม ีดร. สทุธพิล ทวชียัการ เลขาธกิาร คปภ. เป็นประธาน

ในพิธี

โครงการอบรมหลักสูตรเจ ้าหน ้าที่
พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 1
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ 

จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน

ภัยรถยนต์ โดยจัดอบรมทุกวันอังคาร ตั้งแต ่

วันที่ 26 กรกฎาคม - 13 กันยายน 2559 รวม

ระยะเวลา 39 ชั่วโมง โดยมีผู้ผ่านการอบรม

จ�านวน 101 คน 41 บริษัท พร้อมทั้งได้มีพิธี

มอบใบประกาศนียบัตร และโล่รางวัลเมื่อวันที่ 

20 กันยายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัย

ไทย โดยมีนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคม

ประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริงส�าหรับ
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ”
 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนาเชิง 

ปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริงส�าหรับการประกันภัย

อบุตัเิหตแุละสขุภาพ” เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค



วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 13322

ระเบียงภาพ

งานวันลดภัยพิบัติสากล
 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับมอบของที่ระลึกจาก นายนพดล สันติภากรณ์ 
เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการประกันภัย
ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในงาน "วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติของสากล 
ประจ�าปี 2559" เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

แถลงข่าว “โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ”
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา  
ผู้อ�านวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย แถลงข่าวการจัด “โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็น 
ของขวัญ” โดยร่วมกับภาคธุรกิจประกันวินาศภัย สั่งซื้อข้าวหอมมะลิจากชาวนาโดยตรง เพื่อน�าไป 
แจกจ่ายให้กับพนักงานหรือมอบให้กับลูกค้าเพื่อเป็นของขวัญ พร้อมส่งพนักงานจิตอาสาและรถโมบาย
ร่วมขายข้าวช่วยชาวนาในภาวะราคาข้าวตกต�า่ เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2559 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

ประชุมผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร “โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ”
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดประชุมผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัทสมาชิกเพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาในภาวะราคา
ข้าวตกต�่าและการท�าประชาสัมพันธ์ในนามภาคธุรกิจประกันวินาศภัยใน “โครงการประกันภัย ให้ข้าว
เป็นของขวัญ” เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การประชุม EAIC ครั้งที่ 28
 นายอานนท์ โอภาสพมิลธรรม อปุนายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ในฐานะ Chief Delegates 
ของประเทศไทย น�าคณะผู้บริหารสมาคมฯ และบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสภาประกันภัยแห่ง
เอเชียตะวันออก ครั้งที่ 28 (28th EAST Asian Insurance Congress) หรือ EAIC ครั้งท่ี 28 ระหว่าง 
วันที่ 11-15 ตุลาคม 2559 ณ เขตบริหารเศรษฐกิจพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

มอบวุฒิบัตรอบรม PR รุ่นที่ 21
 นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการอบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์ส�าหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย 
รุ่นที่ 21” โดยมีนายวิโรจน์ ประกอบพิบูล ผู้อ�านวยการฝ่าย MCOT ACADEMY เป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้
แก่ผู้ส�าเร็จการอบรม จ�านวน 40 คน หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ 
MCOT ACADEMY บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) เม่ือวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมซันธารา 
เวลเนส รีสอร์ท

ร่วมท�าดีเพื่อพ่อกับ VOLUNTEERS for DAD
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จ�าเป็นให้กับ “ศูนย์ประสานงาน 
อาสาสมคัร VOLUNTEERS for DAD” น�าไปแจกจ่ายให้กบัประชาชนทีเ่ดนิทางมาถวายสกัการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์

ครบรอบ 49 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีท�าบุญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาส 
“ครบรอบ 49 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย” โดยมี นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัทสมาชิก และพนักงานสมาคมฯ 
ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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MYANMAR
การส�ารวจเส้นทางเดินรถ แม่สอด-เมียวดี-บาโก-ย่างกุ้ง

โดย ธัญชิต แย้มวจี

ฝ่ายวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 จากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เป็นการผนึกก�าลังร่วมกันของภูมิภาคและเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ

แล้วนั้น นอกจากกลุ่มประเทศในอาเซียนจะได้รับประโยชน์จากขนาดของตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Economy of Scale) ก็ยังเป็นที่สนใจ

จากประเทศนอกภูมิภาคที่ต้องการเข้ามาร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจมากขึ้น ยิ่งท�าให้กลุ่มประเทศใน AEC มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอีก

ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมียนมาที่เพิ่งเปิดประเทศและสามารถปลดล็อกมาตรการคว�่าบาตรจากต่างประเทศได้ นอกจากนี้ ความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งพลังงาน (Rich Natural Resources) แรงงาน ไปจนถึงที่ตั้งของเมียนมาที่มีนัยส�าคัญทางภูมิศาสตร์ (Strategic 

Location) ทีม่อีาณาเขตพรมแดนเชือ่มต่อ  5  ประเทศ  โดยเฉพาะประเทศยกัษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกจิและประชากรอย่างจนีและอนิเดยีซึง่มจี�านวน

รวมแล้วกว่า 1 ใน 3 ของประชากรโลก รวมถึงเมียนมายังมีทางออกสู่ทะเล ซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ท�าให้นักลงทุนในหลาย ๆ ประเทศเข้ามา

ด�าเนินกิจการในเมียนมาเพิ่มมากขึ้น  โดยส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมียนมาและได้รับอานิสงค์จากการลงทุนในโครงการส�าคัญ 

ด้านต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจและการเข้ามาของนักลงทุน

 อย่างไรก็ตาม ในภาคการคมนาคมทางถนนและขนส่งของเมียนมายังเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและเป็นปัจจัยแรก ๆ  

ที่จะต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ภาคการขนส่งพัฒนาไปได้ล่าช้ากว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน  อีกทั้งเมียนมายัง

คงต้องเผชิญกับความท้าทายอื่นอีก อาทิ

 ประชากรจ�านวนไม่น้อยกว่า 20 ล้านคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นถนนได้ 

 กว่าร้อยละ 60 ของถนนรวมถึงทางรถไฟอยู่ในสภาพที่ต้องซ่อมแซมและปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

 สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี 2014 ที่พบผู้เสียชีวิตกว่า 4,300 คน ซึ่งมากกว่าเป็น 2 เท่า ของจ�านวนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน 

 ในปี 2009

 ส�าหรับในช่วงระยะ 4 ปีที่ผ่านมา มีการรายงานว่าจ�านวนรถยนต์ในเมียนมาเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 เท่า ในขณะเดียวกันการสร้างถนนเพื่อ

เชื่อมต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ท่ัวประเทศก็พัฒนาเพิ่มมากข้ึนกว่าในอดีต แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจ�านวนรถยนต์ที่มีการเติบโตในอัตราที่สูงกว่าได้ 

ท�าให้การเดนิทางเข้าสูเ่มอืงส�าคญัทางเศรษฐกจิอย่างเมอืงย่างกุง้ใช้เวลาในการเดนิทางมากกว่าปกตถิงึ 2-3 เท่า ซึง่กเ็ป็นอกีปัจจยัทีส่่งผลกระทบ

อย่างมากต่อภาคการบริการขนส่งสาธารณะด้วย

 อย่างไรก็ดี ทางรัฐบาลเมียนมาก็ได้วางแผนเพื่อแก้ปัญหาระบบการขนส่งและได้สร้าง Roadmap เพื่อที่จะลงทุนพัฒนาภาคการขนส่ง

และถนน โดยคาดว่าจะใช้เงินงบประมาณกว่า 6 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในระหว่างปี 2016-2030 ซึ่งถ้าหากโครงการดังกล่าวลุล่วงเป็น

ไปตามแผน Roadmap ของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้ว คาดว่าผลที่ออกมาจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของประเทศได้อีกหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่า

จะเป็น 1) การช่วยลดต้นทุนภาคการขนส่งได้มากขึ้น 2) ท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) คาดการณ์ของประเทศโตกว่า 4 แสนล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ 3) ท�าให้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านถนนและด้านอื่น ๆ ของประชากรอีกกว่า 10 ล้านคน 4) สามารถช่วย

ลดอุบัติเหตุการเสียชีวิตของประชากรบนท้องถนนได้กว่า 40,000 ราย
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 ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดเมียนมาขยายตัวตามตลาดรถยนต์ในภูมิภาค โดยค่าเฉลี่ยในอาเซียนจะมีการใช้รถยนต์ 49 

คันต่อประชากร 1,000 คน และเมียนมามีสัดส่วนการใช้รถยนต์อยู่ที่ 4 คันต่อประชากร 1,000 คน ชี้ให้เห็นว่า ตลาดยานยนต์ยังมีโอกาสเติบโต

ได้อีกมาก ทั้งนี้ หากโครงสร้างพื้นฐานของเมียนมามีความพร้อมประกอบกับมีการเปิดเสรีทางด้านการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายของ

แรงงานมากขึ้นก็จะท�าให้ปริมาณการใช้รถยนต์ในภาคการขนส่งเติบโตด้วยเช่นกัน

 ด้วยเหตุผลต่าง ๆ  นี ้สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย โดยคณะกรรมการประกนัภยัยานยนต์ ตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการเข้า

ร่วมประชุมและหารือร่วมกับบริษัทประกันภัยเมียนมา ณ สหภาพเมียนมา พร้อมกับหารือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ด่านศุลกากร

ชายแดนแม่สอด - เมียวดี เรื่อง ความร่วมมือด้านการประกันภัยระหว่างไทย–เมียนมา รวมถึงส�ารวจเส้นทางเดินรถ แม่สอด-เมียวดี-บาโก-ย่างกุ้ง 

เมือ่วนัที ่13-15 ธนัวาคม 2559 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่การใช้บรกิารด้านการส�ารวจภัยในต่างประเทศ เพือ่ลดต้นทนุในการจดัการด้านสนิไหม

ทดแทน เพือ่ให้การบรกิารส�ารวจภยัเป็นไปอย่างรวดเรว็ รวมถงึเพือ่เป็นการสร้างความน่าเชือ่ถอื และสร้างความประทบัใจให้กบัผู้ใช้บรกิาร ตลอด

จนเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัยอีกด้วย 

 สถานที่แห่งแรกที่คณะฯ ได้เดินทางมาถึง คือ ด่านศุลกากร อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับศักยภาพการค้า

ชายแดนของจงัหวดัตาก ข้อมลูการค้าชายแดน และการเตรยีมความพร้อมรองรบั AEC โดยเจ้าหน้าทีต่รวจกรมศลุกากร ต�ารวจตรวจคนเข้าเมอืง 

และรองประธานหอการค้าไทย

ด่านศุลกากรแม่สอดรับผิดชอบดูแล 5 จังหวัด (จังหวัดตาก - จังหวัดอุทัยธานี - จังหวัดสุโขทัย - จังหวัดก�าแพงเพชร - 
จังหวัดนครสวรรค์)  ในอ�าเภอแม่สอดมีจุดคลังสินค้าจ�านวน 22 จุด

 ในปี 2559 ประเทศไทยมีการส่งออก 79,241 ล้านบาทและน�าเข้าประมาณ 3,841 ล้านบาท ผ่านด่านศุลกากรแม่สอด ท�าให้กรม

ศุลกากรจัดเก็บรายได้เข้ารัฐได้ประมาณปีละ 200 ล้านบาท รวมถึงมีระบบที่มีความพร้อมรองรับ AEC อย่าง Mobile System ด้วยการติดบาร์

โค้ด และมีจุดบริการตรวจสินค้า (X-Rays) ที่สามารถตรวจสอบรถที่ผ่านเข้า-ออกระหว่างชายแดนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทัน

สมัย แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาการจราจรที่ติดขัดเป็นเวลานานระหว่างชายแดนด่านตรวจแม่สอด-เมียวดีอันเนื่องมาจาก 1) จ�านวนรถส่ง

สินค้าที่รอบริเวณด่านตรวจมีปริมาณมาก 2) ข้อจ�ากัดของกระบวนการตรวจสอบรถข้ามแดนของเมียนมาที่ยังคงท�าได้ช้าเพราะปริมาณคันต่อ

รอบการตรวจทีต่�า่เนือ่งจากข้อจ�ากดัด้านเครือ่งมอืและอปุกรณ์ 3) ความพร้อมของด่านศุลกากรของทัง้สองฝ่ายยงัอยูใ่นระหว่างการพฒันาปรบัปรงุ

ให้เป็นไปตาม Roadmap ที่ได้ก�าหนดร่วมกัน      

ปี จ�านวนรถเข้า 

(คัน)

จ�านวนรถออก 

(คัน)

2557

2558

2559

138,136

98,869

33,719

4,524

3,761

1,370

ตารางแสดงจ�านวนรถยนต์ที่เข้ามาในประเทศไทย และรถไทยที่ออกนอก 
ราชอาณาจักรบริเวณด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี
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ในวันที่สองของโครงการส�ารวจเส้นทาง และการเข้าเจรจาความร่วมมือการจัดการค่าสินไหมทดแทน คณะฯ ได้เข้าประชุมหารือ
ความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา

ข้อมูลรถข้ามแดนและการรับประกันภัยปี 2559 ณ ด่านแม่สอด–เมียวดี  โดยส�านักงาน คปภ.จังหวัดตาก ให้ข้อมูลจ�านวนรถเมียนมาที ่

เข้ามาไทยและมีการเอาประกันภัย จ�านวน 1,759 คัน แบ่งเป็นรถเก๋ง 1,162 คัน รถตู้ 166 คัน รถกระบะ 352 คัน และรถบรรทุก 59 คัน 

เบี้ยประกันภัยรวมประมาณ 1,360,290 บาท

 จากประเด็นที่ได้หารือร่วมกับด่านศุลกากรแม่สอด พบปัญหาในเรื่องของรถบรรทุกฝั่งไทยไปประสบเหตุในเมียนมา และไม่สามารถ

เจรจาในเรื่องคดีได้ ท�าให้ตกลงชดใช้ค่าเสียหายค่อนข้างสูง ซึ่งหากมีผู้เสียชีวิตนอกจากจะต้องจ่ายค่าปลงศพจ�านวน 500,000-700,000 บาท 

แล้วยังต้องจ่ายค่าน�ารถออกอีก 300,000 บาท อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าไปเคลมในประเทศเมียนมาก็มีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน 

 จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางโดยการส�ารวจเส้นทางจากด่านชายแดนแม่สอด–เมียวดี–บาโก–ย่างกุ้ง เป็นระยะทางกว่า 415 กิโลเมตร  

พบว่าสภาพเส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่น้ันยังมีความคับแคบ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นภูเขาคดเค้ียวและลาดชันตามแนวภูเขา บางช่วงอยู่ในระหว่าง

การปรับปรุงเพื่อรองรับการขยายตัวของการเดินทาง ท�าให้สามารถใช้ความเร็วได้จ�ากัด โดยในระยะทาง 300 กิโลเมตรจากแม่สอด–บาโก (เมือง

หงสาวด)ี ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 8 ช่ัวโมง ทัง้นี ้ระหว่างการส�ารวจเส้นทางเดนิรถไม่พบอูซ่่อมขนาดใหญ่ แต่กย็งัสามารถพบอูข่นาดเลก็รายทาง

ที่อยู่ในย่านชุมชนได้เป็นบางแห่ง

 ในวันที่สองของโครงการส�ารวจเส้นทาง และการเข้าเจรจาความร่วมมือการจัดการค่าสินไหมทดแทน คณะฯ ได้เข้าประชุมหารือความ

ร่วมมอืระหว่างไทย-เมยีนมา ณ ส�านกังาน Myanma Insurance N0.627 /635, Merchant St. โดยได้น�าเสนอเรือ่งความเป็นไปได้ในการจดัการ

ค่าสินไหมทดแทนระหว่างกัน กรณีตัวอย่างแบบความร่วมมือระหว่างไทยกับลาว นอกจากน้ี ได้น�าปัญหาและข้อเสนอต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ

ประชุมที่ด่านศุลกากรเข้าหารือเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องของความพร้อมและข้อกฎหมายในเรื่องของคดีจราจร ซึ่งมีข้อสรุปต่าง ๆ ดังนี้

1  Myanma Insurance  เป็นหน่วยงานของรัฐเป็นระบบราชการ มีสาขาทั้งสิ้นจ�านวน 39 สาขา ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตตัวเมืองใหญ่ มีตัวแทน 

 ทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน ท�าหน้าที่ในการเชิญชวนให้ท�าการประกันภัย ส�าหรับการประกันภัยรถยนต์ของเมียนมาไม่ได้ก�าหนด 

 ระบบอู่ในเครือ โดยจะมีวีธีการตกลงค่าเสียหายกันแล้วชดเชยเป็นตัวเงิน

2  ขัน้ตอนในการด�าเนนิการจดัการสนิไหมทดแทนของเมยีนมา เมือ่เกดิเหตใุห้ลูกค้าแจ้งเหตทุนัท ีจากนัน้ทางบรษิทัจะส่งเจ้าหน้าทีห่รอืตวัแทน 

 ไปให้บริการ
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 การส�ารวจเส้นทางและการประชุมความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมาครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง โดยทาง Myanma 

Insurance  ให้ความสนใจในแนวทางท่ีได้มีการน�าเสนอ แต่เนื่องจากเมียนมายังต้องพัฒนาระบบและความพร้อมให้มากกว่านี้ จึงเห็นควรให ้

มีการแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าที่ติดต่อประสานความร่วมมือต่อกันต่อไป เพื่อรองรับการขยายตัวของรถผ่านข้ามแดนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 

รวมถงึการน�าเทคโนโลยใีนยคุดจิทิลัมาช่วยในการจดัการระบบการประกนัภยัทีจ่ะเป็นการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ที่ก�าลังจะขยายตัวทั้งของประเทศไทยและเมียนมาร์ ให้สามารถขับเคลื่อนและเติบโตไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4 ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทางต�ารวจจะควบคุมตัวผู้ขับขี่ทันที แล้วจึงค่อยตัดสินและสรุปในภายหลังนั้น ทางไทยมีความกังวลในประเด็น 

 ดังกล่าวเป็นอย่างมาก ในขณะที่เมียนมาเองก็ยืนยันว่าเป็นการปฎิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่และตามกฎหมายก�าหนด ซึ่งหากใน 

 อนาคตทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกัน ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาความกังวลใจและปัญหาดังกล่าวที่จะอาจเกิดขึ้นได้  

3  เปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหาร
ด้านการประกันภัยรถยนต์ ประจ�าปี 2559 

และโครงการสัมมนาแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ด้านการประกันภัยจากผลการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรม TSIX5 อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดย รสริน ตั้งสิริมรกต 

ฝ่ายวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมกับส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารด้านการประกันภัย
รถยนต์ ประจ�าปี 2559 และโครงการสัมมนาแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทด้านการประกันภัยจากผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเรื่องร้อง
เรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการสินไหมทดแทนด้านการประกันภัยรถยนต์ การด�าเนินงาน
ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการ
ระดมความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ตรงกัน และสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาระบบจัดการสินไหม
ทดแทนด้านการประกันภัยรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอด
จนเพื่อเป็นการพัฒนา และการสร้างเสริมกระบวนการบริหารจัดการ
ของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และ
วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และพัฒนาการประกันภัยรถยนต์ให้เจริญเติบโตได้มาตรฐานเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารของส�านักงาน คปภ. 
กับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัย โดย
การสัมมนาดังกล่าวมีการเรียนเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นผู้บริหารจาก
ส�านักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
และผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ของบริษัทสมาชิกเข้าร่วม

สมัมนา จ�านวน 160 คน โดยม ีดร. สทุธพิล ทวชียัการ เลขาธกิาร คปภ. 
เป็นประธานในพิธี 
 โครงการสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง
ของส�านักงาน คปภ. และผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัยรถยนต์
ของบริษัทประกันวินาศภัย ในการร่วมบรรยาย และเสวนาให้ความรู้
เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาน�า 
ความรูท้ีไ่ด้มาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ได้แก่
 การปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางประกันภัยภายใต้แผน
พฒันาการประกนัภยั ฉบบัที ่3” โดย ดร. สุทธพิล ทวชียัการ เลขาธกิาร 
คปภ. โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการขบัเคลือ่น
ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย โดยเฉพาะธุรกิจประกันภัยรถยนต์ที่
ถือว่ามีบทบาทต่อการที่ส�าคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น การแข่งขัน
ทางการตลาด การน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
การบรหิารจดัการ ด้านการจ�าหน่าย และด้านการจดัการสินไหมทดแทน 
เป็นต้น ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ให้
รองรับกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ด้วยการน�าเทคโนโลยี หรือ
นวตักรรมใหม่ ๆ  เข้ามาช่วยในการพฒันาประเทศ หรอืทีเ่รยีกว่า ไทยแลนด์ 
4.0 และภายใต้การขับเคล่ือนแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับท่ี 3  
(พ.ศ. 2559-2563) นั้น ได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงาน
เพื่อให้ระบบประกันภัยไทยเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับความ 
เชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน ดังนี้ 
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 1. การเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรม และลดต้นทุนทาง 
  เศรษฐกิจของภาคธุรกิจ 
 2. การเสริมสร้างความรู ้ และการเข้าถึงการประกันภัย  
  ให้ประชาชนมีความรู้ และสามารถเข้าถึงการบริการ เช่น  
  เว็บไซต์ส�านักงาน คปภ. www.oic.or.th
 3. การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมในการแข่งขนั ส่งเสรมิ 
  การเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ  ในประชาคมอาเซียน เช่น การ 
  ลงนามบนัทกึความร่วมมอืกบัประเทศต่าง ๆ  เช่น ประเทศ 
  กัมพูชา ประเทศเวียดนาม เป็นต้น 
 4. การพฒันาโครงสร้างบคุลากร เช่น ปรบัปรงุข้อสอบ ตวัแทน  
  นายหน้า พัฒนาฐานข้อมูลการประกันภัย เสนอร่าง 
  พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ... เป็นต้น 
 การบรรยายพเิศษ เรือ่ง “ทางเลอืกใหม่ของการยตุข้ิอพพิาท
โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย” โดยนายตนุภัทร  
รัตนพูลชัย รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกฏหมาย คดี และคุ้มครอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนการรับ 
ร้องเรียน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ด้านการประกันภัย รวมถึงขั้นตอนการประสานงานระหว่างส�านักงาน 
คปภ. กับบริษัทประกันภัย ตลอดจนการอธิบายถึง ค�าสั่งนายทะเบียน 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ระเบียบส�านักงาน คปภ. และข้อกฏหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 การเสวนาเรื่อง “การจัดการสินไหมอย่างไรให้ได้ใจ
ประชาชน” โดยนายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริมและ
ประกันภัยภูมิภาค ส�านักงาน คปภ. ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) นายไพบูลย์  
จิรายุวัฒน์ ผู้อ�านวยการอาวุโส บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน) นายประสิทธิ์ ค�าเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลาง
คุ ้มครองผู ้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด และด�าเนินการเสวนาโดย 
นายศิริลักษณ์ เมืองศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย 
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งการเสวนาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจนั้น
ตระหนกัความส�าคัญของการน�าระบบเทคโนโลย ีและการน�านวตักรรม
เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู ้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการน�า

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีมาปรับใช้นั้น จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น และ
ในปัจจุบันภาคธุรกิจประกันภัยมีการแข่งขันทางการค้าค่อนข้างสูง ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านการตลาด และการบริการ โดยเฉพาะการให้
บริการด้านสินไหมทดแทน เพื่อให้ผู ้เอาประกันภัยประทับใจใน 
การบริการที่สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง รวมถึงการลดปัญหาจาก 
ขัน้ตอนการด�าเนนิงานทีล่่าช้าทีภ่าคธรุกจิประกนัภยัประสบปัญหา เช่น 
เรื่องการตรวจสอบกรณีการฉ้อฉลประกันภัย เรื่องการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ นี้ อาจส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้านตามมา 
ประกอบกับทางส�านักงาน คปภ. ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา 
ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 เพื่อให้การด�าเนิน
การของธุรกิจประกันภัยเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นย�า และตรวจสอบได้
ง่ายขึ้น รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสินไหมทดแทนได้
สะดวก และรวดเร็วทันใจ ดังนั้นการน�าระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้นี้จะ
ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยเข้าถึงบริษัทประกันภัยได้มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไร
กต็ามการน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้กบัธรุกจิประกนัภัยนัน้จะต้องเริม่
จากการเปลี่ยนแปลงแนวคิด เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการรองรับ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ตลอดจนจะต้องมีการบริหารงานที่
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ตั้งม่ันอยู่ความถูกต้อง และมาตรฐาน 
และจะต้องค�านึงถึงผู้เอาประกันภัยที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้วย 
เพื่อให้เป็นการจัดการสินไหมทดแทนที่ได้ใจประชาชน
 และการบรรยายเรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการ
ประกันภัยจากผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน” โดย
นายประสิทธ์ิ ค�าเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด และนายนุกูล สวนขวัญ ผู้อ�านวยการฝ่าย
คุม้ครองสทิธปิระโยชน์ 1 ส�านกังาน คปภ. โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่อธบิาย
ขั้นตอนของการรับเรื่องร้องเรียน และกระบวนการพิจารณาไกล่เกลี่ย
ข้อพพิาทประกนัภยั รวมถงึการด�าเนนิการของบรษิทัประกนัภยัให้เป็น
ไปตามประกาศ คปภ. เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย  
พ.ศ. 2559 ดังนี้
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ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

กระบวนการพิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประกันภัย

 สดุท้ายนี ้ไม่ว่าจะเป็นการบรหิารงานของหน่วยงานภาครฐั หรอืภาคธรุกจิ สิง่ส�าคญัทีส่ดุทีจ่ะต้องค�านงึถงึคอืการยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง 
(Customer Centric) และการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

รอบรู้ประกันภัย
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รอบรู้ประกันภัย

โครงการประกันภัย 
ให้ข้าวเป็นของขวัญ 

พลิกวิกฤต เป็นโอกาส
ช่วยซื้อ ช่วยขาย ช่วยสร้างโอกาส

ให้ชาวนาไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืน

 จากสถานการณ์ราคาข้าวตกต�า่ ส่งผลกระทบให้ชาวนาผูป้ลกู
ข้าวได้รับความเดือดร้อนจากการขายข้าวได้ในราคาท่ีต�่ากว่าต้นทุน 
การผลติ ท�าให้เกดิกระแสชาวนาน�าข้าวทีป่ลกูออกมาขายให้กบัผูบ้รโิภค
เองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยการรวมกลุม่กนัเองในชมุชนบ้าง หรอื
ประกาศขายเองบ้างในโซเชยีลมเีดยีต่าง ๆ  ซ่ึงปรากฏว่ามีกระแสตอบรับ
ที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการช่วยเหลือโดยการอุดหนุนซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง หรือมี 
การอนญุาตให้ชาวนาใช้สถานทีใ่นการน�าข้าวมาวางขายโดยไม่เสยีค่าใช้
จ่าย ท�าให้ชาวนาสามารถระบายผลผลติข้าวทีเ่กบ็เกีย่วแล้วและขายได้
ในราคาที่เหมาะสม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง

เริ่มต้นจากการช่วยซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลางและโรงสี
 สมาคมประกันวินาศภัยไทยเล็งเห็นถึงปัญหาและความ 
เดอืดร้อนของชาวนาทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภาวะราคาข้าวตกต�่า ในฐานะ
ทีส่มาคมประกนัวนิาศภยัไทยเป็นผูบ้รหิารโครงการประกนัภัยข้าวนาปี 
ปีการผลิต 2559 ซึ่งมีชาวนาเป็นลูกค้าเป็นจ�านวนกว่า 1.5 ล้านคน  
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้มีแนวคิด
ในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนา โดยเริ่มต้นจาก
การซื้อข้าวช่วยชาวนา เชิญชวนให้บริษัทประกันภัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันซื้อข้าวสารจากชาวนาโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
และโรงสี เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้กับพนักงานบริษัทได้บริโภค หรือมอบ
ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสส�าคัญ ๆ 
ของบริษัท จึงเป็นที่มาของ โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ
 สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ด�าเนินการติดต่อซื้อข้าวสาร
หอมมะลิ จากชาวนาที่รวมกลุ่มกันเพื่อขายข้าวเองโดยไม่ผ่านพ่อค้า
คนกลาง เช่น กลุม่เมลด็พนัธุข้์าวชมุชนต�าบลทบัทนั กลุม่ อบต.กระเทยีม 

อบต.ศรีสุข และกลุ่มสุรินทร์ 108 (กลุ่มฉนังบายสเร็น) อ�าเภอสังขะ 
จงัหวดัสรุนิทร์ เป็นต้น มาจ�าหน่ายในราคาต้นทนุ โดยจ�าหน่ายข้าวสาร
หอมมะลิ ขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม ราคาถุงละ 40 บาท (บรรจุแบบถุง
สุญญากาศ) ขนาดถุงละ 2 กิโลกรัม ราคาถุงละ 64 บาท (บรรจุแบบถุง
พลาสตกิ) และขนาดถงุละ 5 กโิลกรมั ราคาถงุละ 160 บาท (บรรจแุบบ
ถุงพลาสติก)

 ทัง้นี ้โครงการดงักล่าวได้รบัการตอบรบัและความร่วมมอืจาก
บริษัทประกันภัย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันสนับสนุนซื้อข้าวช่วย
ชาวนา รวมแล้วเป็นจ�านวนกว่า 161 ตนั สามารถช่วยให้ชาวนามรีายได้
จากการขายข้าว รวมเป็นเงินกว่า 5.7 ล้านบาท นอกจากนี้ สมาคมฯ 
ยงัได้มกีารสัง่ซือ้ข้าวจากชาวนาเพือ่น�ามาจดัเป็นกระเช้าของขวญัขนาด
ต่าง ๆ  เพือ่มอบให้กบัหน่วยงานอืน่ ๆ  หรือเป็นกระเช้าของขวัญส�าหรับ
วิทยากรในการสัมมนาต่าง ๆ  ที่สมาคมฯ จัดขึ้นอีกด้วย

โดย วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ 
นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ร่วมแถลงข่าว โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ
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รอบรู้ประกันภัย

ประกันภัยร่วมใจ น�าจิตอาสาออกหน่วยเคลื่อนที่ขายข้าวช่วย
ชาวนา 
 สมาคมฯ และบรษิทัประกนัภยั ยงัได้ร่วมกนัจดักจิกรรมออก
หน่วยเคลื่อนที่ขายข้าวช่วยชาวนา “Insurance Rice Mobile Unit” 
โดยการน�าพนักงานจิตอาสาและรถโมบายขายข้าวของบริษัท เข้าร่วม
ขายข้าวช่วยชาวนาตามสถานทีต่่าง ๆ  เพือ่ช่วยให้ชาวนาได้รบัประโยชน์
จากการขายข้าวโดยตรงกับผู ้บริโภค และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ 
ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับ
ความเดอืดร้อนจากภาวะราคาข้าวตกต�า่ให้ขายข้าวได้ในราคาทีเ่หมาะสม

มอบเครื่องบรรจุข้าวสุญญากาศ เพิ่มศักยภาพให้ชาวนาบรรจุ
ข้าวขายเอง
 จากการทีช่าวนาได้เริม่น�าผลผลติข้าวทีป่ลกูมาสแีละบรรจถุงุ
เพือ่ขายเองให้กบัผูซ้ือ้โดยตรง ท�าให้ขายข้าวได้ราคาสงูข้ึน แต่เนือ่งจาก
ชาวนายังไม่เคยสีข้าวและบรรจุถุงขายมาก่อน จึงยังไม่สามารถตอบ
สนองความต้องการจากผูส้ัง่ซือ้ข้าวทีต้่องการความรวดเรว็และมปีรมิาณ
มากได้ สมาคมฯ จึงได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ชาวนามีศักยภาพใน
การบรรจุข้าวเพื่อขายเอง โดยมอบเครื่องบรรจุข้าวชนิดสุญญากาศ 
จ�านวน 3 เครือ่ง ให้แก่ กลุม่ชาวนากลุม่เมลด็พนัธุ ์ต�าบลกระเทยีม กลุ่ม
ผลติพันธุข้์าว ต�าบลทบัทนั และองค์การบรหิารส่วนต�าบลศรสีขุ จงัหวดั

 จากวิกฤตการณ์ราคาข้าวตกต�่าในครั้งนี้ ท�าให้ชาวนา 
ได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิธีในการประกอบอาชีพ จากเดิมที่เป็น 
ผู้ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว เปลี่ยนมาเป็นพ่อค้า แม่ค้า ขายข้าวท่ี 
ตัวเองปลูกให้กับผู้ซื้อโดยตรง นอกจากจะท�าให้ขายข้าวได้ราคาท่ี 
ดีขึ้นกว่าการขายข้าวเปลือกแล้ว ชาวนายังเกิดการรวมกลุ่มกันเอง 
เกิดความเข้มแข็งในชุมชนในการร่วมกันขายข้าว ยิ่งถ้าได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐหรือภาคเอกชนด้วยอีกแรงหนึ่ง จะยิ่งท�าให้
ชาวนามีทางเลือกและมีช่องทางในการระบายผลผลิตข้าวออก 
สู่ตลาดหรือผู้บริโภคได้มากขึ้น ที่ส�าคัญสามารถขายข้าวได้ในราคา 
ที่เหมาะสม วิกฤตการณ์ครั้งนี้จึงถือเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส  
เกิดการรวมพลังในการช่วยซื้อ ช่วยขาย และที่ส�าคัญช่วยสร้าง
โอกาสให้ชาวนาไทยได้อยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สรุนิทร์ มลูค่ารวม 195,000 บาท เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการบรรจขุ้าวสาร
ให้กับกลุ่มชาวนาที่ขายข้าวเองให้ทันกับความต้องการของผู้ซื้อ และ 
การบรรจมุมีาตรฐานสามารถเกบ็รกัษาข้าวได้นาน 6 เดอืน - 1 ปี พร้อม 
น�าทมีลงพื้นที่เยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตขา้วสารหอมมะลเิพื่อสง่มอบให้ 
“โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ” ซึ่งมีนายวิโรจน์ อักษรดี 
นายอ�าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบและ
สาธติวธิกีารใช้เครือ่งบรรจขุ้าวแบบสญุญากาศให้กบักลุม่ชาวนาอีกด้วย
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มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

บริษัทประกัน
เปน็เสือนอนกนิ

ใครว่า

 หลายคนในที่นี้คงเคยได้ยินค�าว่าเสือนอนกินกันอยู่บ้าง และ
ก็มีไม่น้อยที่คิดว่าบริษัทประกันภัยนั้นขายแค่กระดาษและก็คอยเป็น
เสือนอนกิน เพราะเก็บเบ้ียประกันภัยเข้ามาก่อน แต่เวลาจ่ายเคลม 
นัน้ดเูหมอืนจะเข้มงวดกนัเสยีเหลอืเกนิ อย่างนีบ้รษิทัประกนัภัยคงต้อง
มีก�าไรมหาศาลเลยแน่ ๆ
 จะเป็นจริงหรือไม่นั้น เราค่อย ๆ มาดูกันดีกว่าครับ ว่าที่มาที่
ไปของก�าไรที่ว่านั้นมันมาอย่างไร
 ก่อนอืน่กค็งต้องเริม่จากเบีย้ประกนัภยัทีร่บัเข้ามาก่อน เพราะ
นี่ถือว่าเป็นรายรับของบริษัทอยู่แล้ว และเมื่อได้รับเบี้ยประกันเข้ามา
แล้ว บริษัทก็จะน�าเงินก้อนน้ีมาลงทุนให้เกิดดอกออกผล เพราะคงจะ
ไม่มีใครที่เอาเงินมาแล้วเก็บใส่ไว้ในตุ่มเฉย ๆ แต่การลงทุนของบริษัท
ประกนัภยันัน้จะต้องลงทนุแบบมเีหตมุผีล แบบว่าไม่เสีย่งจนเกนิไปและ
ก็ไม่น้อยจนเกินไป โดยบริษัทจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัว และพึงสังวรณ์
อยู่เสมอว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ท่ีน�ามาลงทุนอยู่น้ัน คือเงินของผู้เอา
ประกันภัยที่หวังจะได้รับความคุ้มครองจากการสูญเสียทางการเงิน 
(financial loss) บางอย่างขึ้นในอนาคต
 แน่นอนว่าในสินค้าใด ๆ ก็ตาม เม่ือมีการขายเกิดขึ้นแล้ว 
บริษัทต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือค่าบ�าเหน็จให้กับฝ่ายขายที่ไม่ว่าจะ
เป็นตัวแทนหรือโบรกเกอร์ต่าง ๆ ซึ่งก็ต้องไม่ลืมว่าบริษัทประกันภัย 
จะต้องหักค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัทออกไปอีกด้วย ส่วนที่
เหลอืหลงัจากนัน้กต้็องมาดกูนัว่า เคลมหรอืค่าสนิไหมทดแทนทีจ่่ายให้
กับผู้รับประกันภัยนั้นมีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งพอถึงตรงนี้แล้วก็คงจะต้อง
อาศยัสถติแิละข้อมลูล้วน ๆ  ในการประเมนิความเสีย่งล่วงหน้าตามหลักการ
ของคณิตศาสตร์ประกันภัย

ยอดขายหรือเบี้ยประกันภัย – คอมมิชชั่นหรือค่าบ�าเหน็จให้กับ
ฝ่ายขาย – ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของบริษัท – ค่าสินไหม
ทดแทนที่จ่ายให้กับผู้รับประกันภัย = ส่วนที่เหลือที่เป็นรายได้
ของบริษัท

ดังน้ัน ส่ิงที่ขาดไปไม่ได้ส�าหรับบริษัทประกันภัยในเวลาที่ต้อง
ก�าหนดราคาสินค้าเลยก็คือ การแบ่งกลุ่มประเภทของผู้เอา
ประกนัภยัตามความเสีย่ง ถ้าเสีย่งมาก กค็วรจะเกบ็เบีย้ประกนัภยั
มาก ถ้าเสี่ยงน้อย ก็ควรจะเก็บเบี้ยน้อย

 สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ “ธุรกิจประกันภัยนั้น ได้รับเงิน
มาก่อน แล้วจงึค่อยมต้ีนทนุของสนิค้าตามออกมาทหีลงั” ซึง่กค็งต้อง
เดากันล่ะว่าต้นทุนของสินค้าในแต่ละตัวนั้นจะเป็นเท่าไร ถ้าเดาถูกก็ 
ดีไป แต่ถ้าเดาไม่ถูกแล้วล่ะก็บริษัทก็ขาดทุนไป แล้วถ้าลองมาคิดดูดี ๆ 
แล้วล่ะก็ ต้นทุนสินค้าของบริษัทประกันภัยนั้นจะขึ้นกับปัจจัยหลาย ๆ 
อย่าง ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดส�าหรับการประกันชีวิต เช่น อายุ เพศ 
อาชพีการงาน งานอดเิรก สขุภาพ โรคประจ�าตวั และอืน่ ๆ  อกีมากมาย 
ทีท่�าให้ต้นทนุสินค้าหรอืการเคลมของกลุม่คนแต่ละกลุม่นัน้มค่ีาต่างกนั 
ส่วนตัวอย่างของการประกันวินาศภัยก็ได้แก่ การประกันตัวรถยนต์ที่
ต้องพิจารณาตั้งแต่อายุการใช้งาน ยี่ห้อ ประเภท หรือความแรงของ
เครื่องยนต์ เป็นต้น

 แต่แล้วกม็คีนถามค�าถามเกีย่วกบัการซ้ือประกนัชีวติขึน้มาอกี
ว่า ถ้าเกบ็เบีย้ประกนัภยัเฉลีย่ให้เท่ากนัให้หมดไปเลย  (คนจะเสีย่งมาก
หรือเส่ียงน้อยก็เก็บเบี้ยในราคาเท่ากัน) จะไม่ดีกว่าเหรอ จะได้ไม่ต้อง
มานั่งเสียเวลาในการตรวจสุขภาพ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริง ก็คงจะไม่ได้
หรอกครบั เพราะไม่อย่างนัน้แล้ว คนทีเ่สีย่งน้อยกจ็ะยิง่เสยีเปรยีบ กลาย
เป็นว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่มาท�าประกันภัย แล้วก็จะเหลือแต่คนที่มี
ความเสี่ยงมากมาซื้อประกันเท่านั้น ท�าให้ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจริง ๆ นั้น
เกดิขึน้สงูกว่าต้นทนุทีค่วรจะเป็น จนท�าให้บรษิทัประกนัภยัขาดทุนและ
อาจจะต้องขอปรับราคาเบี้ยประกันภัยตามมา
 เหน็ไหมครบัว่าก่อนทีบ่รษิทัประกนัภยัจะท�าอะไรนัน้ จะต้อง
มีการคิดไว้ล่วงหน้าเสมอ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ก�าไรเสมอไปเหมือนกัน แค่
ได้ก�าไรพอประมาณที่คุ้มค่ากับความเส่ียงที่บริษัทต้องรับผิดชอบไว้ก็
พอแล้ว ถ้าไม่เชือ่กส็ามารถถามนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัหรอืแอคชวัรี
กันดูได้ครับ
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รอบรั้วประกันภัย

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โดยส�านักงานภาคเหนือจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อสุขภาพ “สินมั่นคงมินิมาราธอน 
ครั้งที่ 3” ระยะทาง 3.5 และ 10.5 กิโลเมตร ได้รับเกียรติจากนายฐิติศักดิ์ กันเขตต์ นายอ�าเภอเขาค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี
นายประหยัด ฐิตะธรรมกุล รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ & บริหารภาค และ Non Motor ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม โดย
รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะน�าไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านวังน�า้ขาว จังหวัดนครสวรรค์ ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้อาคาร เพื่อใช้เป็นทุนในการ
บ�ารุงดูแลโรงเรียนต่อไป ณ จุดชมวิวทะเลหมอก อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 นายประสิทธิ์ ค�าเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบถัง
เก็บน�้าและอุปกรณ์การเรียนการสอนส�าหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสลวย จังหวัดชัยภูมิ ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “รวมพลังน�า้ใจ เพื่อ
น้องที่ห่างไกล” จัดโดย สมาคมชาวบริษัทกลางฯ และเครือข่ายตัวแทน-นายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทกลางฯ

 ดร. อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ 
จ�านวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อใช้รักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล ในวาระพิเศษที่บริษัทฯ จะครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 
โดยมี นายแพทย์ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 นายสหพล พลปัถพี ตัวแทนกลุ่มบริษัท เอไอจี ประเทศไทย ร่วมกับชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ มอบหมวกกันน็อกให้แก่เด็ก
นักเรยีนโรงเรียนอนบุาลอบุลราชธาน ีจ�านวน 1,000 ใบ ในโครงการ “ผูว่้าฯ ห่วงหวั” โดยม ีนายสมศกัดิ ์จงัตระกลู ผูว่้าราชการจงัหวดัอุบลราชธานี 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หนึ่งในภาคีเครือข่าย “ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย” จัด
กิจกรรม “บรรเทาภัยหนาว เพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช” มอบเครื่องกันหนาว อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม พร้อมทั้งออกหน่วยเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ใน
พื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว อ�าเภอโพนสวรรค์ อ�าเภอนาทม และอ�าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 นายกฤษณ์ หิญชีระนันท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) และวิริยะจิตอาสา ร่วมส่งมอบอาคารให้กับ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ตามโครงการ “คลินิกเด็กอารมณ์ดี” ซึ่งได้รับการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่งในการศึกษาเรียนรู้และที่พักผ่อน
ส�าหรับเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ณ 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

สินมั่นคงประกันภัย จัดงาน “สินมั่นคงมินิมาราธอน ครั้งที่ 3”

บริษัทกลางฯ จัดกิจกรรม “รวมพลังน�า้ใจ เพื่อน้องที่ห่างไกล”

กรุงเทพประกันภัย มอบเครื่องมือแพทย์

เอไอจี ประเทศไทย ร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ ห่วงหัว”

นวกิจประกันภัย ร่วมบรรเทาภัยพิบัติหนาว จ.นครพนม

วิริยะประกันภัย มอบอาคารตามโครงการ “คลินิกเด็กอารมณ์ดี”
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ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่

โจทก์

จ�าเลย

แพ่ง

9135/2554

บริษัทรอแยลเอเชีย เอเย่นชี่  จ�ากัด

บริษัท ท.ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ประกันภัย ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิด (มาตรา 861, 879)

ฎีกาย่อ

 โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจ�าเลยช�าระค่าสินไหมทดแทนเป็น 
ความเสียหายต่อเรือทั้งล�าและอุปกรณ์การเดินเรือเป็นเงิน 510,000 
ดอลลาร์สหรัฐ ค่าใช้จ่ายและค่าด�าเนินการจัดส่งลูกเรือกลับภูมิล�าเนา 
25,196 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าบริการตัวแทนด้านพิธีการและป้องกัน
มลภาวะ ณ ประเทศทีเ่กดิเหต ุ5,764 ดอลลาร์สหรฐั ทรพัย์สนิมค่ีาของ
ลูกเรือที่สูญหาย 4,673 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าสินค้า 549,963 ดอลลาร์
สหรัฐ ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่โจทก์เพื่ออ�านวยความสะดวกผู้ส�ารวจภัย 
5,012 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง 38,201 ดอลลาร์สหรัฐ ค่า
ความเสยีหายทีโ่จทก์ไม่สามารถประกอบการได้คดิเพยีง 6 เดอืน 24,000 
ดอลลาร์สหรัฐ ดอกเบี้ยในค่าใช้จ่ายที่โจทก์ทดรองจ่ายอัตราร้อยละ 15 
ต่อปี คิดเพียง 6 เดือน ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2547 ในต้นเงิน 628,809 
ดอลลาร์สหรฐั เป็นเงนิ 47,160 ดอลลาร์สหรฐั รวมเป็นเงนิ 1,209,969 
ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 51,786,673 บาท ขณะเกิดเหตุอัตรา
แลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 42.80 บาท
 จ�าเลยให้การและแก้ไขค�าให้การ ขอให้ยกฟ้อง
 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
พพิากษาว่า ให้จ�าเลยช�าระเงนิ 9,482,387.50 บาท พร้อมดอกเบีย้อตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 4 มิถุนายน 2547) 
จนกว่าจะช�าระเสร็จ กับใหจ้�าเลยใชค้า่ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ค�าขอ
อื่นนอกจากนี้ให้ยก
 โจทก์และจ�าเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศวินิจฉัยว่า “…พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกัน
ในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  2546 โจทก์ยื่นค�าร้อง
ต่อกรมการขนส่งทางน�า้และพาณชิยนาวขีอให้เจ้าพนกังานตรวจเรอืชือ่
เบญจมาศ ซึ่งโจทก์ซื้อมาจากบริษัทโพลา ชิปปิ้ง จ�ากัด สาธารณรัฐหมู่
เกาะมาร์แชล ตามค�าร้องขอให้เจ้าพนกังานตรวจเรอืเพือ่จดทะเบยีนเรอื
ใหม่เอกสารหมาย จ.13 แผ่นที่ 1 โดยขณะนั้นเรือเบญจมาศยังอยู่ต่าง

ประเทศ ต่อมาวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 โจทก์เอาประกันภัยเรือ
เบญจมาศไว้กับจ�าเลยในวงเงิน 21,500,000 บาท มีอายุการคุ้มครอง
นับแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2547 ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมาย จ.16 ซึ่งระบุเงื่อนไขแห่งการรับ
ประกันภัยไว้หลายข้อรวมทั้งเงื่อนไขว่า “WARRANTED THE VESSEL 
IS LICENSED AND REGISTERED BY HARBOUR DEPARTMENT 
THROUGHOUT THE CURRENCY OF THE POLICY” มีความหมาย
ว่า เรือต้องได้รับใบอนุญาตและได้รับการจดทะเบียนจากกรมเจ้าท่า
ตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย และ “WARRANTED VESSEL BE 
PROPERLY EQUIPPED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENT 
OF THE HARBOUR DEPARTMENT” มีความหมายว่า เรือต้องมี
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมตามเงื่อนไขของกรมเจ้าท่า ต่อมา
วันที่ 8 กันยายน 2546 เรือเบญจมาศจมลงพร้อมสินค้าเหล็กที่บรรทุก
มาบริเวณชายฝั่งเมืองท่าอบิจัน ประเทศไอวอรีโคสต์ โจทก์เรียกร้องให้
จ�าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อ้างว่าเรือเกิดวินาศภัยเชือกสมอที่ลอย
อยู่ใต้ท้องทะเลพันกับใบจักร ปลายเชือกสองข้างหมุนตามใบจักรตีกับ
ท้องเรือท�าให้เกิดรอยรั่วน�้าเข้าห้องเครื่อง จ�าเลยปฏิเสธไม่ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนความเสียหาย อ้างว่าโจทก์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตาม
กรมธรรม์ประกันภัยหลายประการตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการ
บริหารและอ�านาจเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ 2545 มาตรา 52 ให้โอน
บรรดากิจการ อ�านาจหน้าที่ของกรมเจ้าท่ามาเป็นของกรมการขนส่ง
ทางน�า้และพาณชิยนาว ีกระทรวงคมนาคม นบัแต่วนัที ่9 ตลุาคม 2545
 มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกตามอุทธรณ์ของจ�าเลยว่า 
โจทก์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยในข้อที่เกี่ยวกับค�า
รับรองว่า “เรือต้องได้รับใบอนุญาตและได้รับการจดทะเบียนกรมการ
ขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวีตลอดอายุของกรมธรรม์ประกัน” และ 
“เรอืต้องมอีปุกรณ์เครือ่งมอืทีถ่กูต้องเหมาะสมตามเงือ่นไขของกรมการ

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
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ขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวีหรือไม่ เช่ือได้ว่านับตั้งแต่เอาประกันภัย
ไว้กบัจ�าเลยจนกระทัง่เรอืเกยตืน้ เรอืเบญจมาศยงัไม่เคยได้รบัการตรวจ
เพื่อจดทะเบียน ไม่เคยได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการจดทะเบียนจาก
กรมการขนส่งทางน�า้และพาณชิยนาว ีและไม่อยูใ่นสภาพพร้อมทีจ่ะเดนิ
เรือได้โดยปลอดภัย คดีฟังได้ว่าโจทก์ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามกรมธรรม์
ประกันภัยในข้อค�ารับรองว่า เรือต้องได้รับใบอนุญาตและได้รับการจด
ทะเบียนจากกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวีตลอดอายุของ
กรมธรรม์ประกนัภยั และเรอืต้องมอีปุกรณ์เครือ่งมอืทีถ่กูต้องเหมาะสม
ตามเงือ่นไขของกรมการขนส่งทางน�า้และพาณชิยนาว ีอนัเป็นผลให้ผูร้บั
ประกันภัยหลุดพ้นจากความรับผิดในทันที ฉะนั้น ขณะเกิดเหตุ 
กรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่ให้ความคุ้มครอง ไม่ว่าภัยจะเกิดขึ้นจริงตาม
ที่โจทก์กล่าวอ้างหรือไม่ จ�าเลยผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดจ่ายเงินค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหายให้แก่โจทก์ ทีศ่าลทรพัย์สนิทางปัญญาและ

การค้าระหว่างประเทศกลางพพิากษาให้จ�าเลยชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
แก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศไม่เหน็พ้องด้วย อทุธรณ์ของจ�าเลยข้อนีฟั้งขึน้ ส่วนอุทธรณ์ของ
โจทก์ที่ขอให้จ�าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีกจนเต็มจ�านวน
มูลค่าความเสี่ยงนั้นฟังไม่ขึ้น และกรณีไม่จ�าต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
จ�าเลยในปัญหาข้ออื่น เพราะไม่ท�าให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป”
 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาล
ให้เป็นพับ

(สมศักดิ์ เนตรมัย - อร่าม เสนามนตรี - สุวัฒน์ วรรธนะหทัย)
วงษ์เดือน ดาวเรือง - ย่อ
วัฒนา วิทยกุล - ตรวจ

ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่
เรื่อง

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า

2544/2558
ประกันภัยรถยนต์
เหตุในครั้งนี้เกิดจากความประมาทของฝ่ายใด   

ย่อค�าชี้ขาด

 ข้อเท็จจริงในข้อพพิาทนีม้ว่ีา ผูเ้สนอข้อพพิาทเป็นผูร้บัประกนั
รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ฌธ-3695 กรุงเทพมหานคร ส่วนคู่กรณี
ที่ 1 เป็นผู้รับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
ส�าหรับศูนย์บริการคาร์แคร์ และคู่กรณีที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยค�้าจุน
รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ษฐ-1111 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 
ตุลาคม 2555 เวลาประมาณ 19.45 น. ขณะที่นายธานินทร์ได้จอดรถ
คันที่ผู้เสนอข้อพิพาทรับประกันภัยไว้ท่ีบริเวณลานจอดรถภายในห้าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมชั้น 2 ได้มีบุคคลไม่ทราบชื่อซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ของศูนย์บริการคาร์แคร์ท่ีคู่กรณีท่ี 1 รับประกันภัยไว้ ได้ขับรถคันที่คู่
กรณีที่ 2 รับประกันภัยโดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัยมาตาม
ถนนในบริเวณลานจอดรถชั้น 2 ของห้างสรรพสินค้าดังกล่าว และได้
ถอยหลังด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังเฉี่ยวชนรถ 
ผู้เสนอข้อพิพาทได้รับความเสียหาย หลังเกิดเหตุคู่กรณีที่ 2 ยอมรับว่า
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาทของตนฝ่ายเดียว

 คู่กรณีที่ 1 ยื่นค�าคัดค้านยอมรับว่า เป็นผู้รับประกันภัยตาม
กรมธรรม์ความรบัผดิต่อบคุคลภายนอก โดยเงือ่นไขระบชุือ่ผูไ้ด้รบัมอบ
หมาย ซ่ึงสถานที่น้ีคือ บริษัท โปลิเคม อินเตอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จ�ากดั สาขาเซน็ทรลัชิดลม มนีายอาทติย์ ฟักรอ เป็นพนกังานได้รบัมอบ
หมายจากผูเ้อาประกนัภยัในการขบัรถของลกูค้าทีร่บับรกิาร แต่ในการ
เกิดอุบัติเหตุครั้งน้ีเกิดจากนายสามารถ ศิริเจริญ ซ่ึงไม่ใช่ผู้รับมอบ
อ�านาจตามเงื่อนไขกรมธรรม์ คู่กรณีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้
ผู้เสนอข้อพิพาท
 คูก่รณทีี ่2 ยืน่ค�าคดัค้านว่า ไม่ต้องรบัผดิชอบชดใช้ค่าเสยีหาย
ให้แก่ผูเ้สนอข้อพพิาทตามเงืน่ไขกรมธรรม์ประกนัภยั หมวดความรบัผดิ
ต่อบุคคลภายนอก ข้อ 1 เนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้ ผู้เอาประกันภัยได้
น�ารถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับคู่กรณีที่ 2 ไปใช้บริการที่ศูนย์บริการ
คาร์แคร์ทีเ่อาประกนัภยัไว้กบัคูก่รณทีี ่1 เพือ่ล้างรถเป็นการจ้างแรงงาน
ระหว่างผูเ้อาประกนัภยัของคูก่รณทีี ่2 กบัทางศนูย์บรกิารคาร์แคร์ เมือ่
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พนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างของศูนย์บริการคาร์แคร์ ได้ท�าละเมิดก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นความผิดเฉพาะตัว นอกจากนั้น
ไม่ต้องรับผิดตามเงื่อนไขข้อ 4 และ 4.1 เนื่องจากการที่ลูกจ้างของศูนย์
บริการขับรถที่คู่กรณีที่ 2 รับประกันภัยไปก่อเหตุ มิได้ถือว่าเป็นกรณีผู้
เอาประกนัภยัได้ให้ความยนิยอมอนัถอืเสมอืนหนึง่เป็นผูเ้อาประกนัภยั
เอง และข้อสญัญาประกนัภยัในหมวดความรบัผดิต่อตวัรถยนต์เรือ่งของ
การสละสิทธิตามเงื่อนไขข้อ 6 ว่า หากเป็นกรณีความเสียหายอันเกิด
จากการใช้งานของสถานบรกิารการบ�ารงุรกัษาแล้ว บรษิทัทีร่บัประกนัภยั
สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานบริการนั้นได้
 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า เมื่อพิจารณาตารางกรมธรรม์ ค.
3 ที่คู่กรณีที่ 1 อ้างเป็นพยาน ระบุความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คือ 
บริษัท โปลิเคม อินเตอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นผู้เอาประกัน
ภัย ระบุลักษณะกิจการกิจการหรือธุรกิจศูนย์บริการคาร์แคร์ ให้ความ
คุ้มครองตามขอบเขตการเสี่ยงภัยที่ระบุคุ้มครองเท่านั้น ข้อ 2 ระบุไม่
คุม้ครองความรบัผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากผูเ้อาประกนัภยัหรอืลกูจ้าง
ของผู้เอาประกันภัยซึ่งท�างานประจ�า ณ สถานที่ประกอบการ ในขณะ
ที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ประกอบการ ข้อ 3 ระบุความคุ้มครองว่า ผู้
เอาประกันภัยต้องระบุจ�านวนลูกจ้างท่ีได้ร้บมอบอ�านาจจากผู้เอา
ประกันภัยรวมกันไม่เกิน 2 คน ซึ่งสาขาชิดลม ชื่อผู้รับมอบอ�านาจระบุ
นายอาทติย์ ฟักรอ ครัง้เกดิเหตคุรัง้นี ้พนกังานของศนูย์นี ้มนีายสามารถ 
ศิริเจริญ เป็นผู้ขับขี่รถคันที่คู่กรณีที่ 2 รับประกันภัย กรมธรรม์ของคู่
กรณีที่ 1 จึงไม่คุ้มครอง ปัญหาต่อไปมีว่าคู่กรณีที่ 2 ต้องรับผิดหรือไม่ 
เพียงใด เมื่อคู่กรณีที่ 2 ไม่ปฏิเสธว่านายสามารถไม่ใช่พนักงานหรือ

ลูกจ้างศูนย์บริการ เมื่อวันเกิดเหตุละเมิดนายสามารถเป็นผู้ขับขี่รถคัน
ทีคู่่กรณทีี ่2 รบัประกนัภัยเข้าล้างและเข้าไปก่อเหตตุ่อรถฝ่ายผูเ้สนอข้อ
พิพาท ถือได้ว่านายสามารถซึ่งเป็นลูกจ้างของศูนย์บริการไปท�าละเมิด
ต่อบคุคลภายนอกในทางการทีจ้่าง เช่นนีน้ายสามารถลกูจ้างจะต้องร่วม
รับผิดกับนายจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 
บญัญตัไิว้ หากคู่กรณทีี ่2 ต้องชดใช้กไ็ปไล่เบีย้กบัศูนย์บรกิารและลกูจ้าง
ได้ ประการที่ 2 เมื่อข้อเท็จจริงไม่โต้แย้งกันได้ความว่า ในวันเกิดเหตุผู้
เอาประกนัภยัไม่ยอมขบัเข้าศนูย์บรกิารเอง แต่ได้ให้นายสามารถลกูจ้าง
ของศูนย์บริการเป็นคนขับเข้าศูนย์ซึ่งมีความด้านนี้โดยเฉพาะขับแทน 
เช่นนี้ถือได้ว่าผู้เอาประกันภัยยินยอมโดยปริยายแล้ว ประการที่ 3 ตาม
เงื่นไขกรมธรรม์ข้อ 4 ระบุการคุ้มครองความรับผิดของผู้ขับขี่ว่า บริษัท
จะถอืว่าบคุคลใดซึง่ขบัขีร่ถยนต์โดยได้รบัความยนิยอมจากผูเ้อาประกนั
ภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง แต่มีเงื่อนไขว่าบุคคลน้ันต้อง
ปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเองและอยู่ภายใต้ข้อก�าหนด
ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เห็นว่า เมื่อเกิดเหตุแล้วนายสามารถผู้ขับ
แจ้งให้คู่กรณีที่ 1 ทราบและมีบันทึกปากค�าการเกิดเหตุไว้ตาม ค.1 เช่น
นี้ ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติเสมือนหนึ่งผู้เอาประกันภัยเองแล้ว เมื่อข้อ
ต่อสู้ทั้งสามประการดังวินิจฉัยมารับฟังไม่ขึ้น คู่กรณีที่ 2 ในฐานะผู้รับ
ประกันภัยรถคันที่ไปก่อเหตุจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายของรถฝ่ายผู้
เสนอข้อพิพาทที่เสียหาย
 อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้คู่กรณีที่ 2 รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ตามค�าเสนอข้อพพิาทเป็นเงนิจ�านวน 29,418 บาท แก่ผู้เสนอข้อพพิาท
พร้อมดอกเบี้ย

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

 บริษทั บางกอกสหประกันภยั 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

 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2624-1111
 โทรสาร: 0-2624-1234
 URL: www.kpi.co.th
 E-mail: admin@kpi.co.th

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

 บรษิทั เจ้าพระยาประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศพัท์: 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

 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
 โทรศัพท์: 0 2555 9100
 โทรสาร: 0 2955 0205
 URL: www.chubb.com/th
 E-mail: CorporateAffairs.TH@Chubb.com

 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�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2685-3828
 โทรสาร: 0-2685-3829
 URL: www.generali.co.th
 E-mail: info@generalithailand.com
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 บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (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 ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2239 2200
 โทรสาร:0 2239 2049
 URL: www.dhipaya.co.th
 E-mail: nongluxi@dhipaya.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 ไทยประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2202 9200
 โทรสาร: 0 2642 3130
 URL: www.thaihealth.co.th
 E-mail: info@thaihealth.co.th

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

 บรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (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 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
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 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

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

21

22

24

26

28

30

23

25

27

29

 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

 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 

 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)
 โทรศพัท์: 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
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 บรษิทั เอไอเอ จ�ากดั (ประกนัวนิาศภยั) 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

หมายเหตุ
บริษัท สัจจะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  
แก้ไข URL: www.sajjainsurance.com

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  
แก้ไข URL: www.chubb.com/th
 E-mail: CorporateAffairs.TH@Chubb.com

 บรษิทั เอฟพจี ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2231 2640
 โทรสาร: 0 2231 2653-4
 URL: www.fpgins.com

 บริษทั เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2788 8888
 โทรสาร: 0 2318 8550
 URL: www.msig-thai.com

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

 บริษทั แอกซ่าประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศพัท์: 0 2118 8000
 โทรสาร: 0 2285 6383
 URL: www.axa.co.th
 E-mail: axathai@axa.co.th

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

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

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

 บริษัท สัจจะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2502 2888, 0 2502 2999
 โทรสาร: 0 2502 2955
 URL: www.sajjainsurance.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 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 สยามซิตี้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2202 9500
 โทรสาร: 0 2202 9555
 URL: www.siamcityinsurance.com
 E-mail: siam.web@siamcityins.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 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

 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 สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2378 7000
 โทรสาร: 0 2377 3322
 URL: www.smk.co.th
 E-mail: hr@smk.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 เอเชียประกันภัย 1950 จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2869 3399
 โทรสาร: 0 2250 5277
 URL: www.asiainsurance.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

 บรษิทั วริยิะประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2641 3500-79
 โทรสาร: 0 2641 3580
 URL: www.viriyah.co.th
 E-mail: info@viriyah.co.th

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

 บรษิทั 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 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

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

 บรษิทั ฟอลคอนประกันภยั จ�ากดั (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

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

 บรษิทั ฟีนิกซ์ประกันภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศพัท์: 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

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

รายนามบริษัทสมาชิก
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นายอานนท์ วงัวส ุนายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบรหิาร คณะผูบ้รหิารสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
และเจ้าหน้าท่ีสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ร่วมจดัพธิถีวายสกัการะพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

และแสดงความอาลยัถวายแด่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพรยีงกนั เพือ่น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้นอนัหาทีส่ดุมไิด้
ของพระองค์ท่านทีท่รงมต่ีอพสกนกิรชาวไทย โดยพธิจีดัขึน้เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2559 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
จัดพิธีถวายสักการะและแสดงความอาลัยถวายแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


