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สวัสดีครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 วารสารประกันภัยฉบับนี้เป็นฉบับประจ�าไตรมาสแรกของปี 2560 ซ่ึง

นับเป็นปีที่ 32 แล้วของวารสารประกันภัยของสมาคมประกันวินาศภัยไทยเรา ซึ่ง

ในฉบับนี้เราได้น�าเรื่องที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้อ่านกันเหมือนเช่นเคยครับ

 ฉบับนี้เรามีเรื่องท่ีน่าสนใจของธนาคารยุคใหม่ไร้สาขา “Branchless 

Banking - เกิดอะไรขึ้นกับ Business Model ของธนาคารพาณิชย์ในยุคดิจิทัล 

4.0” น�าทกุท่านไป “ท�าความรูจ้กักบั FSAP” หรอื Financial Sector Assessment 

Program ซึ่งเป็นโครงการประเมินภาคการเงินที่ธนาคารโลก (World Bank)  

และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2542 ภายหลังจากที่

เกิดวิกฤติทางการเงินในเอเชียในปี 2540 ที่เรารู้จักกันดีในนามของ “วิกฤตต้มย�า

กุ้ง” นอกจากนี้ เรายังเก็บสาระจากโครงการ “ทัศนศึกษาเชิงวิชาการด้านการ

ประกนัภยัทางทะเลและโลจสิตกิส์ (กรงุเทพฯ-อรญัประเทศ-พนมเปญ-โฮจมินิห์)” 

มาฝาก รวมทัง้ โครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรปูไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” ซึง่เป็นโครงการ

ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดท�าขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รถที่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เกิดอุบัติเหตุ 

สามารถแยกรถหรือเคลือ่นย้ายรถให้พ้นจากพืน้ผวิจราจรได้โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย ท้ังน้ีเพื่อมิให้การจราจรติดขัด และเพื่อ

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถใช้ถนน โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรือ 

เจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยมาถึงที่เกิดเหตุ

 และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2560 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 

และขอพรจากสิง่ศกัดิท์ัว่สากลโลก โปรดดลบนัดาลให้ท่านผูอ่้านวารสารประกนัภยั

ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย และ

แน่นอนว่า “วินาศภัย บรรเทาได้ด้วยการประกันภัย” ครับ

บก.แถลง
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 วารสารประกันภัย จัดพิมพ์เผยแพร่ราย 3 เดือน 

เสนอบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวท่ีเกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันวินาศภัย บทความและความคิดเห็นท่ีลง

ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น

ส่วนบคุคล ซึง่ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป
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Branchless banking คืออะไร

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของจ�านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์

โดย ส�านักวิจัยและสถิติ 

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ และ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

 Branchless banking ได้ถูกนิยามเป็นครั้งแรกในปี 2549 

จาก the Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) ซึ่งเป็น

องค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาจากความร่วมมือขององค์กรชั้นน�าระดับโลก  

34 แห่งทีต้่องการให้กลุม่คนทีด้่อยโอกาสหรอืปัจจยัทางการเงนิสามารถ

เข้าถงึบริการทางการเงนิได้ ซึง่ CGAP ได้ให้ความหมายของ Branchless 

banking ไว้ดังนี้

 “new distribution channels that follow financial 

institutions and other commercial actors to offer financial 

services outside traditional bank premises.” [1]

 จากสถิติที่รวบรวมโดยธนาคารโลกระบุว่า จ�านวนสาขาของ

ธนาคารพาณิชย์ต่อประชากรโลกจ�านวน 100,000 คนมีการปรับ 

เพิ่มขึ้นจาก 9.2 สาขาในปี 2547 มาเป็น 13.5 สาขาในปี 2557 [2]  

แต่หากพิจารณาเป็นกลุ่มประเทศจะพบว่า กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

กลุ่มประเทศ

Euro area

North America

OECD members

-16.7%

-13.2%

-16.6%

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนสาขาธนาคารพาณิชย์ในช่วงปี 2547 – 2557

 Branchless banking จึงถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ของการให้

บรกิารทางการเงนิของธนาคารพาณชิย์ทีส่ามารถจะใช้ร่วมกบัสาขาของ

ธนาคาร หรอืเป็นช่องทางให้บรกิารทีแ่ยกออกต่างหากโดยไม่ต้องอาศยั

สาขาเลยก็ได้ ลูกค้าสามารถที่จะท�าการฝากหรือถอนเงินได้ที่ร้านค้า

ปลกี หรอืลกูค้าสามารถใช้การ์ดหรอืโทรศพัท์มอืถอืท�าธรุกรรมทางการ

เงินได้ด้วยเช่นกัน ในการที่จะให้ลูกค้าเกิดความสมัครใจที่จะใช้บริการ 

ระบบของ Branchless banking จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีความ

ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

อย่างเช่น กลุ่มประเทศยูโร กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ และ 

กลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกของ OECD กลับมีจ�านวนสาขาของธนาคาร

พาณิชย์ลดลงเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาเพียง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา

Branchless Banking – 
เกิดอะไรขึ้นกับ Business Model 

ของธนาคารพาณิชย์ในยุคดิจิทัล 4.0

ที่มา [2]

เรื่องเด่น
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รูปแบบของ Branchless banking 

 รูปแบบของ Branchless banking ทีพ่บโดยทัว่ไปในหลาย ๆ 

ประเทศจะเป็นการให้บริการผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกที่กระจายอยู่

ทั่วไป รวมไปถึงโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายดาษดื่น  

(ในปี 2558 ทั่วโลกมีจ�านวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สูงถึง 4.7 พันล้านคน 

ในขณะที่มียอดจุดต่อเชื่อมสูงมากถึง 7.6 พันล้านจุด) ก็ได้ถูกน�ามาใช้

ในรูปแบบของบัตรเสมือน (Virtual cards) หรือเป็นอุปกรณ์เสมือนกับ

เครือ่งเกบ็เงนิทีส่ามารถให้บรกิาร ณ จดุขาย (Point-of-sale terminals) 

นอกจากนี้แล้ว ตัวแทน (Agent) ก็ยังมีบทบาทส�าคัญในรูปแบบการให้

บริการที่ลดการพึ่งพาสาขาอีกด้วยเช่นกัน [4] [5]

 จากการที่  Branchless banking ได ้ ใช ้ประโยชน ์ 

จากเทคโนโลยีดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น การให้บริการของ Branchless 

banking จึงเอื้อให้

  ลกูค้าสามารถเข้าถงึบรกิารของธนาคารได้ทีร้่านค้าปลกีที่

ไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank retail outlets) ซึ่งสถานที่ดังกล่าวสามารถ

รองรบักบัความต้องการของลกูค้าได้ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการฝากและถอน

เงินออกจากบัญชีตนเอง

  สามารถน�าโทรศัพท์มือถือ หรือ Payment card ท่ี 

บ่งบอกตัวตนของลูกค้า มาใช้ในการอนุมัติธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ 

และสามารถตรวจสอบมูลค่าธุรกรรมทางการเงินผ่านกระบวนการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

  บญัชทีางการเงนิของลกูค้าสามารถออกได้โดยหน่วยงาน

ที่ถูกยอมรับ (ทั้งทางตรงและอ้อม) จากสถาบันที่ดูแลและก�ากับธุรกิจ

ธนาคาร หรอืแม้กระทัง่หน่วยงานเหล่านัน้จะไม่ได้รบัในอนญุาตหรอืถกู

ก�ากับอย่างเป็นทางการก็ตามที

 ส�าหรับกรณีของประเทศไทยน้ัน สาขาของธนาคารพาณิชย์

ได้มีจ�านวนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา จนกระทั่งใน

ปี 2559 ที่เริ่มได้เห็นกระแสของการขยายจ�านวนสาขาได้เริ่มเปลี่ยน

ทิศทาง เริ่มต้นของปี 2559 ประเทศไทยมีสาขาของธนาคารพาณิชย์

จ�านวน 7,063 สาขา แต่ ณ ปลายเดอืนตลุาคม จ�านวนสาขาของธนาคาร

พาณิชย์มีจ�านวนลดเหลือเพียง 7,017 แห่ง หรือถูกปิดไปเป็นจ�านวน 

46 แห่งในช่วงระยะเวลาเพียง 10 เดือน [3] ธนาคารแห่งประเทศไทย

คาดว่า การลดลงของจ�านวนสาขาจะยงัคงเกดิขึน้ต่อเนือ่งตลอดปีนีแ้ละ

ปีหน้า เนื่องมาจากธนาคารได้มีการปรับตัวให้สอดรับกับรูปแบบ

เศรษฐกจิดจิทิลัมากยิง่ขึน้ โดยหนัไปให้บรกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์

ที่มีต้นทุนต�่ากว่าการให้บริการผ่านสาขา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5%
ภาคเหนือ

5%

ภาคใต้

7%

ภาคกลาง

19%

กรุงเทพฯ

64%

จากการประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ในรอบ 10 เดอืนทีผ่่าน

มา (ม.ค. ’59 – ต.ค. ’59) การปิด

สาขาของธนาคารพาณิชย์เกิดขึ้น

เกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

กรงุเทพฯ เป็นพืน้ทีท่ีเ่หน็การปิดตวั

ลงของสาขามากที่สุด รองลงมาคือ

ภาคกลาง และภาคใต้ ตามล�าดับ

เรื่องเด่น
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 หากจะว่ากนัไปแล้ว Branchless banking เป็นการพยายาม

ใช้จุดเด่นของการ Outsourcing กิจกรรมพื้นฐานของธนาคารให ้

กับหน่วยงานที่ไม่ใช่ธนาคารนั่นเอง โดยกิจกรรมพื้นฐานเหล่าน้ันคือ  

1. การฝาก การถอน และการโอนเงิน ลูกค้าสามารถท่ีจะฝาก ถอน  

หรือโอนเงินจากบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตนได้ 2. การปรับเปลี่ยน

สถานะบัญชีของลูกค้า และ 3. การออกบัญชีให้กับลูกค้าใหม่ รวมไป

ถงึการน�าเงนิทีย่งัคงค้างในบญัชไีปลงทนุ กจิกรรมทัง้สามเหล่านีจ้งึท�าให้ 

3 Platforms คือ 1. Retail network 2. Payment network และ  

3. Account platform มีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อ Branchless 

banking

นักเศรษฐศาสตร์คิดอย่างไรกับ Branchless banking

 การทีธ่นาคารพาณชิย์ลงทนุในการเปิดสาขากเ็พือ่ต้องการสิง่

ที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกกันว่า การประหยัดต่อขนาด (Economies of 

Scale) เนือ่งจากพืน้ทีห่นึง่หากมปีระชากรอยูเ่ป็นจ�านวนมากหรอืคนใน

พื้นที่นั้นมีฐานะค่อนข้างดี หรือทั้งสองอย่าง การให้บริการโดยสาขาใน

พื้นที่นั้นก็จะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหัวของลูกค้าไม่สูงมากนัก จึงเป็นเหตุให้

สถานทีท่ีถ่กูเลอืกในการจดัตัง้สาขามกัจะเป็นบรเิวณชมุชนเมอืงทีเ่จรญิ

แล้ว แต่เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมของผู้บริโภคที่

เปลี่ยนไป รวมไปถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าไปอย่างมาก 

ท�าให้การลงทนุเปิดสาขาอาจจะไม่ใช่ทางเลอืกทีคุ่ม้ค่ามากเท่าใดนกัใน

การให้บริการแก่ลูกค้าในอนาคตอีกต่อไป

 การให้บริการแก่ลูกค้าโดยพึ่งพาเครือข่ายร้านค้าปลีกหรือ

เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ท�าให้ต้นทุนของทั้งลูกค้าและธนาคารลดลง 

ลกูค้าแทนทีจ่ะต้องเดนิทางมาทีส่าขาของธนาคาร ซึง่อาจจะอยูห่่างไกล

จากที่พ�านักของลูกค้า ก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้ที่ร้านค้าปลีกที่

อยู่ใกล้บ้านหรือที่อยู่บนมือถือ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการ 

เดนิทางของลกูค้า และทีน่่าสนใจคอื เรือ่งการต่อควิทีส่าขาของธนาคาร

ก็จะกลายเป็นเรื่องในอดีตไปโดยปริยาย ต้นทุนการด�าเนินงานของ

ธนาคารก็ลดลงเพราะไม่จ�าเป็นที่จะต้องเจียดเงินไว้เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง

และค่าดแูลอาคาร ค่าจ้างและสวสัดกิารของพนกังาน พร้อมทัง้ค่าใช้จ่าย

ที่จ�าเป็นอื่น ๆ ในการท�าให้สาขาพร้อมท่ีจะให้บริการแก่ลูกค้าใน 

แต่ละวัน

 ในส่วนที่น�าโทรศัพท์เคลื่อนที่มาให้บริการทางการเงินแก่

ลกูค้า นอกจากจะท�าให้ต้นทนุในการด�าเนนิกจิการลดลงเป็นอย่างมาก

แล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าบางกลุ่ม (โดยเฉพาะ กลุ่มคนที่มีฐานะ

ยากจน) ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้บริการกับสถาบันการเงิน สามารถเข้าถึง

บรกิารของธนาคารพาณชิย์ได้เพยีงแค่ปลายนิว้อกีด้วย ซึง่กจ็ะเป็นการ

ช่วยขยายฐานของลกูค้าให้เพิม่มากยิง่ข้ึน อนัน�าไปสูค่วามเป็นไปได้ของ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ ที่มีค่าบริการหรือราคาไม่สูงและ

สามารถซือ้หาได้บ่อยครัง้เท่าทีต้่องการโดยทีไ่ม่ก่อให้เกดิภาระต้นทนุที่

สูงกับทั้งผู้ซื้อและผู้ที่ให้บริการ

 สิ่งที่กล่าวอ้างมาข้างต้นสอดรับกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใน

หลาย ๆ  ประเทศ Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) 

ได้รายงานไว้ว่า Branchless banking สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากร

จ�านวนมากทีไ่ม่คุน้เคยกบัการใช้บรกิารของธนาคารได้เป็นวงกว้างมาก

ยิ่งขึ้น จากการส�ารวจของ CGAP ในปี 2010 ชี้ให้เห็นว่า จากจ�านวน

ลกูค้าเกอืบ 4 ล้านคนทีล่งทะเบยีนใช้บรกิาร Branchless banking ท่ัว

โลก 37% ของลูกค้าเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่เคยใช้บริการของธนาคารมา

ก่อนเลย (Branchless Banking 2010: Who’s Served? At What 

Price? What’s Next?) และในบางประเทศ โครงการ Branchless 

banking ประสบความส�าเร็จในการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการ

ธนาคารมาก่อนเลยได้มากและรวดเร็วกว่าสถาบัน Microcredit  

lender ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเสียอีก โดยได้ลูกค้ากลุ ่มดังกล่าว 

มากกว่าถึง 79% โดยเฉลี่ย และผู้ที่ให้บริการ Branchless banking 

หลายรายใช้เวลาเพียง 3 ปีในการสร้างฐานลูกค้าของตนได้จนมี 

ขนาดใหญ่กว่าของสถาบัน Microfinance ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 

อีกด้วย

 ในเรื่องของต้นทุนที่ต�่าลงนั้น จากการศึกษาของ CGAP พบ

ว่า ต้นทุนของ Branchless banking โดยรวม ๆ ต�่ากว่ากรณีของ 

รปูแบบธรุกจิแบบดัง้เดมิทีธ่นาคารคุน้เคยเกอืบ 20% และต�า่กว่าเกอืบ 

40% ในกรณทีีเ่ป็นผลิตภัณฑ์หรอืบรกิารทีม่มีลูค่าไม่สูงมากนกั ด้วยเหตุ

ที่ต้นทุนลดลงอย่างมากน้ีเอง จึงท�าให้สถาบันการเงินที่ให้บริการใน 

รูปแบบของ Branchless banking สามารถที่จะให้บริการแก่ลูกค้า 

ในราคาที่ถูกกว่าธนาคารที่ยังคงยึดรูปแบบการให้บริการแบบดั้งเดิม 

ได้เกือบ 40% โดยเฉลี่ยส�าหรับบริการประเภทเดียวกัน นอกจากนี้แล้ว 

เทคโนโลยดีจิทิลัยงัเปิดโอกาสให้สามารถทดสอบกลยทุธ์ราคาท่ีแตกต่าง

กันได้อย่างไม่ยากเย็นนัก จงึท�าให้เกิดความคล่องตัวในการปรับเปลีย่น

กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว

เรื่องเด่น



วารสารประกันภัย  เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 7

บทเรียนส�าหรับธุรกิจประกันภัย

 การท่ีระบบธนาคารได้ก้าวเข้าสูร่ปูแบบธรุกจิทีเ่ป็น Branch-

less banking หรือ “ธนาคารไร้สาขา” มากยิ่งขึ้น ได้เอื้อให้ผู้ใช้บริการ

สามารถท�าธุรกิจทางการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วไร้ข้อจ�ากัด ไม่

ว่าจะเป็นในเรือ่งของเวลาและสถานที ่และยงัได้รบับรกิารทีร่าคาถกูลง 

ปัจจัยเหล่านี้จึงกลายเป็นแรงจูงใจส�าคัญให้กับผู้บริโภคที่ไม่คุ้นเคยกับ

บริการของธนาคารแบบดั้งเดิม ได้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับบริการ 

ภายใต้รูปแบบธุรกิจใหม่นี้มากยิ่งขึ้น บทเรียนเฉกเช่นนี้เริ่มทะยอย 

เกิดขึ้นกับธุรกิจการให้บริการทางการเงินประเภทอื่น ๆ และลุกลาม 

มาถึงธุรกิจประกันภัยด้วยเช่นกัน

 ธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศได้มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจ

ที่ได้น�าเอาระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามาเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ

ในการท�าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างที่ไม่เคยเป็นไปได้มา

ก่อน ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือ ความพยายามผูก Micro insurance 

เข้ากับการให้บริการของโทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือท่ีรู ้จักกันในวงการ

ประกันภัยต่างประเทศคือ Mobile microinsurance โดยพื้นฐานแล้ว 

Micro insurance ถึงแม้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีราคาค่าตัวไม่สูง

นัก แต่มีต้นทุนค่อนข้างสูง  จึงมีผลก�าไรต่อหน่วยอยู่ในระดับที่ยากจะ

รบัได้ในมติทิางธรุกจิ ดงันัน้ จงึต้องอาศยัยอดขายในปรมิาณมากเพือ่ให้

มีรายได้ที่สูงเพียงพอคุ้มกับต้นทุนและเกิดการกระจายความเส่ียงที่

เหมาะสม Micro insurance จึงเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ท้าทายในแง่ของ

บรษิทัประกนัภัยหากพจิารณาบนพืน้ฐานของแนวทางการด�าเนนิธรุกจิ

แบบเดิม ๆ แต่ด้วย

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายโทรศัพท์

เคล่ือนที่ที่ได้ถูกพัฒนาไปไกลจนถึงจุดที่สามารถท�าให้การน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่าทางธุรกิจ จึงท�าให้ Micro insurance 

เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลาย ๆ 

ประเทศในปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้

 ยังมีรูปแบบธุรกิจประกันภัยประเภทอื่น ๆ อีกท่ีได้ผนวก

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพื่อท�าให้เกิดความสะดวกในการซื้อหาของผู้ท่ี

ต้องการความคุม้ครอง บ้างกผ็ลกัดนักนัไปจนถงึขัน้ทีจ่ะท�าให้ผลติภณัฑ์

ประกนัภยัมโีครงสร้างราคาทีม่คีวามโปร่งใส โดยอยูภ่ายใต้สมมตฐิานที่

ว่า การกระท�าเช่นนั้นจะโน้มน้าวใจของผู้บริโภคให้มีความรู้สึกได้ถึง

ความจ�าเป็นและความคุม้ค่าในการซือ้ประกนัภยั บ้างกม็คีวามพยายาม

ที่จะน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดรูปแบบการ

ด�าเนนิธรุกจิทีส่ามารถส่งผลิตภัณฑ์ประกนัภัยตรงถงึมอืผูบ้รโิภคโดยไม่

ต้องผ่านตัวกลาง ทั้งหมดทั้งปวงก็เพื่อหวังผลในเรื่องของต้นทุนและ

ราคาที่ถูกลง ซึ่งหากสามารถผลักดันไปถึงจุดที่ว่าดังกล่าวได้น้ัน ก็จะ

ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจและมองเห็นคุณประโยชน์ของการมี

ประกันภัย อันจะเป็นหลักประกันให้สถาบันส�าคัญต่าง ๆ ของสังคม

สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

เรื่องเด่น
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บทสรุป

 เป็นที่เชื่อกันว่าปัจจัยท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงท่ีจะท�าให้ธุรกิจ

ประสบความส�าเร็จได้นั้นคือการที่จะต้องมีตัวแทนหรือสาขาอยู่ใกล้ชิด

กับลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อหาและสร้างความอุ่นใจ 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคในปัจจบุนัท�าให้ความเชือ่นีย้ิง่เป็นทีป่ระจกัษ์มากยิง่ขึน้ เมือ่

ผูบ้รโิภคสามารถเข้าถงึสนิค้าและบรกิารได้เพยีงแค่ปลายนิว้สัมผัสในทกุ

เวลาที่ต้องการ การใช้เทคโนโลยีท่ีสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เฉกเช่นนี้ ท�าให้ต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจลดลงและส่งผลให้ราคา 

ของสินค้าหรือบริการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตรงใจผู ้บริโภค 

ปรากฏการณ์มหศัจรรย์เชงิบวกเช่นนี ้นอกจากจะช่วยเพิม่ความพงึพอใจ

ให้กบัลกูค้าแล้ว เชือ่ว่ายงัจะน�าไปสูค่วามจงรกัภกัดต่ีอแบรนด์ของสนิค้า

และบริการ อันเป็นที่ปรารถนาของหลากหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจ

ประกันภัย

เรื่องเด่น
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โดย ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

ท�ำควำมรู้จักกับ

FSAP 
 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับคอลัมน์ Risk Intelligence อีกครั้ง หลังจากห่างหายกันไปพักหนึ่ง โดยในฉบับนี้ เราจะมาพูดถึง

ประเด็นฮอตฮิตในเวลานี้เกี่ยวกับ FSAP กัน

 ท่านผู้อ่านหลายท่านคงจะได้ยินค�าว่า FSAP หนาหูในช่วงนี้ และสงสัยว่า FSAP คืออะไร ส�าคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ประกันภัยอย่างไรบ้าง … FSAP เป็นค�าย่อของ Financial Sector Assessment Program ซึ่งเป็นโครงการประเมินภาคการเงินที่ธนาคารโลก 

(World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2542 ภายหลังจากท่ีเกิด 

วิกฤติทางการเงินในเอเชียในปี 2540 ที่เรารู้จักกันดีในนามของ “วิกฤตต้มย�ากุ้ง”

 การเกิดวิกฤติต้มย�ากุ้งในประเทศไทยซึ่งส่งผลรุนแรงและลุกลามไปยังหลายประเทศในทวีปเอเชียน้ัน สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนและ 

ความเปราะบางของภาคการเงินในหลายประเทศ ด้วยเหตุนี้ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจึงได้ริเริ่มโครงการประเมินภาค 

การเงินขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประเมินการปฏิบัติในภาคการเงินว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่ มีจุดเปราะบางใดบ้างท่ีอาจ 

ก่อให้เกิดวิกฤตทางการเงิน และน�าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ การประเมินภาคการเงินนี้จะครอบคลุมธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย ระบบการช�าระเงินและช�าระดุล รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย

 ถงึแม้การเข้ารบัการประเมนิภาคการเงนินีจ้ะเป็นการด�าเนนิการโดยสมคัรใจกต็าม แต่หากภาคการเงนิของประเทศไทยได้รบัการประเมนิ

ในระดับสากลว่ามีระบบการก�ากับดูแลสถาบันการเงินที่โปร่งใสและมีมาตรฐานตามหลักสากลแล้ว ก็จะท�าให้ระบบก�ากับสถาบันการเงินของ

ประเทศมีความน่าเชื่อถือและเพิ่มความความเชื่อม่ันให้กับภาคการเงินของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นประโยชน์ในการท�าธุรกรรมข้าม

พรมแดนเพื่อขยายธุรกิจ นอกจากนี้แล้ว หน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลยังสามารถน�าผลการประเมินที่ได้รับไปใช้ประกอบการก�าหนดนโยบาย 

การจัดล�าดับความส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์ และการก�าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นที่ควรต้องปรับปรุง

แก้ไข เพื่อให้ภาคการเงินของประเทศไทยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์ และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั จงึได้ร่วมกนัเตรยีมความพร้อมเพือ่เข้ารบัการ

ประเมินดังกล่าวในปี 2561

Risk Intelligence
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วิธีการประเมินโดยธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

 ธนาคารโลกและกองทุนการเงนิระหว่างประเทศจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 อาทติย์ในการประเมนิระบบการก�ากบัดแูลของภาครฐัและ

สอบทานผลการก�ากบัดแูลจากภาคเอกชน โดยผูแ้ทนจากธนาคารโลกและกองทนุการเงนิระหว่างประเทศจะรวบรวมข้อมลูจากหลายหลายภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้ก�ากับดูแล และหน่วยงานของรัฐ – กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

2. สถาบันการเงิน – ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน 

3. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร – สหกรณ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย กองทุนหมู่บ้าน

4. สมาคมที่เกี่ยวข้อง – สมาคมธนาคารไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคม

บริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน – บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทจัดอันดับ

ความน่าเชือ่ถอื บรษิทัทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิ องค์กรทางวชิาชพี (สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย สมาคมซีเอฟเอไทยแลนด์ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย สภาทนายความ 

สมาคมนกัประเมนิราคาอิสระไทย สภาวชิาชพีบัญชี) สถาบนัการศึกษา และสมาคมที่เกี่ยวข้อง (สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย)

 ข้อมูลที่ได้รับจะถูกน�ามาใช้ในการประเมินภาคการเงิน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การประเมินเสถียรภาพและความมั่นคงทาง 

การเงิน และ 2) การประเมินบทบาทของระบบสถาบันการเงินต่อการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. การประเมินเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน 

 กองทนุการเงนิระหว่างประเทศเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการประเมนิเสถยีรภาพและความมัน่คงทางการเงนิ ซึง่จะเกีย่วข้องกบัประเดน็

ดังต่อไปนี้

 การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบการเงินของประเทศ ตลอดจนความแข็งแกร่งและจุดเปราะบางของภาคการเงิน 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงระบบที่จะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินในอนาคตอันใกล้ รวมถึงความเชื่อมโยงของความเสี่ยงระหว่าง

สถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและลุกลามไปยังประเทศอื่น 

 การประเมนิกรอบการก�ากบัดแูลสถาบนัการเงนิแบบองค์รวม ซึง่ค�านงึถงึการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิของประเทศ 

และการก�ากับดูแลสถาบันการเงินแต่ละราย ซึ่งค�านึงถึงความเข้มแข็งและความเสี่ยงทางการเงินของสถาบันการเงินเป็นราย ๆ ไป 

 การประเมนิคณุภาพในการก�ากบัดแูลสถาบนัการเงนิประเภทต่าง ๆ  การประเมนิความสอดคล้องของเกณฑ์การก�ากบัดแูลเทยีบกบั

มาตรฐานสากล และการด�าเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาหากเกิดความเสี่ยงเชิงระบบขึ้น

 2. การประเมินบทบาทของระบบสถาบันการเงินต่อการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ

 ธนาคารโลกเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการประเมนิบทบาทของระบบสถาบนัการเงนิต่อการเจรญิเตบิโตของระบบเศรษฐกจิ โดยจะด�าเนนิ

การในประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศท่ีเป็นตลาดท่ีเกิดใหม่ (Emerging Market Countries) วัตถุประสงค์หลักของการประเมินจะเน้นการ

จดัการจดุเปราะบางทีส่�าคญัซึง่จะส่งผลต่อความแขง็แกร่งของภาคการเงนิ ประสทิธผิลของระบบสถาบนัการเงนิ และบทบาทของภาคการเงนิต่อ

การเจรญิเตบิโตของระบบเศรษฐกจิไทย รวมถงึการระบถุงึความช่วยเหลอืด้านเทคนคิทีภ่าคการเงนิต้องการทัง้ในระยะกลางและระยะยาวเพือ่ท่ี

จะพัฒนาความมั่นคงของภาคการเงินต่อไปในอนาคต โดยการประเมินจะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้

Risk Intelligence
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การประเมินความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจจะเกิดขึ้นกับภาคการเงิน

 การประเมินความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาคการเงิน ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และประเด็นเฉพาะท่ี

เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายเชิงสาธารณะซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด�าเนินการของภาคการเงิน

 การระบุอุปสรรคที่จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิผลของแต่ละภาคการเงิน ทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจ

หลักทรัพย์ และธุรกิจประกันภัย

 การช่วยจัดล�าดับความส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของภาคการเงิน

 สภาวะแวดล้อมในปัจจบุนัทีร่ะบบเศรษฐกจิและการเงนิมคีวามผนัผวนและความไม่แน่นอนเพิม่มากขึน้ ความเชือ่มโยงในตลาดการเงนิ

มีความซับซ้อนขึ้น รวมถึงบทบาทของสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ได้ทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น ท�าให้การก�ากับดูแลเสถียรภาพ

ระบบการเงินต้องมีการประเมินความเสี่ยงแบบรอบด้านและประเมินในมิติที่มองไปข้างหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ (Systemic Risk) ที่

อาจจะเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลสถาบันการเงินทุกหน่วยงานจึงจ�าเป็นต้องร่วมมือกันประเมินความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจ

เกิดขึ้น รวมถึงมีเครื่องมือเชิงนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและพร้อมใช้

 เครื่องมือหลักที่ถูกน�ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงนี้คือการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ซึ่งเป็นการก�าหนดสถานการณ์จ�าลอง

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินในระยะเวลา 1-3 ปีข้างหน้า การทดสอบภาวะวิกฤตในปี 2560 นี้จะทดสอบกับ

ทุกภาคธุรกิจในระบบการเงิน (ธนาคาร หลักทรัพย์ ประกันภัย) ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงต่อระบบการ

เงินบนพื้นฐานเดียวกันและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของระบบการเงินของประเทศไทย เพื่อป้องกันไม่ให้ความเปราะบางในภาคการเงินใดภาค 

การเงินหนึ่งลุกลามไปเกิดปัญหาต่อเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้

 ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส�านักงาน คปภ. ได้ร่วมกันจัดท�าตาราง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix: RAM) ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงโดยการก�าหนดสถานการณ์จ�าลองที่มีโอกาสจะส่งผล 

กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินในอนาคต (Common Risk Scenarios) โดยได้ก�าหนดระดับความรุนแรงของสถานการณ์จ�าลองนี้ออกเป็น 

3 ระดับ (3 สถานการณ์) คือ 1) กรณีเป็นไปได้สูง 2) กรณีความเสี่ยงปานกลาง และ 3) กรณีความเสี่ยงสูง และทดสอบดูว่าธนาคารพาณิชย์ 

บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย จะได้รับผลกระทบอย่างไรในแต่ละระดับความรุนแรง

 RAM นี้มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 3 ส่วน คือ 1) แหล่งที่มาของความเสี่ยง 2) การประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์ดังกล่าว

ภายใน 1-3 ปี และ 3) การคาดการณ์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวต่อเสถียรภาพระบบการเงิน ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้จะน�าไปสู่การ

ก�าหนดปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคทีใ่ช้ส�าหรบัการทดสอบภาวะวกิฤตในแต่ละระดบัความรนุแรงว่าจะมค่ีาเป็นเท่าใด (การเปล่ียนแปลงของอตัรา

การเตบิโตของ GDP อตัราเงนิเฟ้อ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของตราสารทางการเงนิ ราคาตราสารทุน อันดบั

ความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงิน และราคาอสังหาริมทรัพย์) และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงทางการเงินของธนาคาร

พาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม และบริษัทประกันภัย

 ส�าหรับกรณีของบริษัทประกันภัยนั้น จะเป็นการทดสอบอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท (Capital Adequacy 

Ratio: CAR) ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตาม 3 สถานการณ์ที่ก�าหนดข้างต้น และหาก CAR จากการทดสอบจากสถานการณ์ใดมีค่าต�่ากว่า 

140% บริษัทประกันภัยจะต้องรายงานผลการทดสอบพร้อมกับ Management Action ที่จะท�าให้ CAR กลับมาอยู่ในระดับสูงกว่า 140% ต่อ

ส�านักงาน คปภ. ด้วย

Risk Intelligence
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ตารางการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix: RAM)

 สถานการณ์ที่ 1 – กรณีเป็นไปได้สูง (Most Likely Scenario)

 สถานการณ์นีก้�าหนดขึน้จากการคาดการณ์ว่ามีความไมแ่น่นอนด้านนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก

ของโลก กระบวนการออกจากสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจกัร (Brexit) เป็นไปอย่างราบรืน่และปัญหาระบบการเงนิในยโุรปไม่ลุกลาม ธนาคาร

กลางยุโรป อังกฤษและญี่ปุ่นยังคงใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียนโยบาย ส่งผลให้เกิด

ความผนัผวนในตลาดการเงนิโลก อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรบัเพิม่ขึน้ ขณะทีพ่ฤตกิรรมการแสวงหาผลตอบแทนทีส่งูขึน้ (Search for Yield) 

ยงัคงมอียูท่ัง้ในภาคธรุกจิ ครวัเรอืน และสถาบนัการเงนิ อย่างไรกต็าม ภาวะเศรษฐกจิไทยยงัทรงตวัเนือ่งมาจากการใช้จ่ายของภาครฐัทีม่าชดเชย

อุปสงค์จากต่างประเทศที่ลดลง

แหล่งที่มาของความเสี่ยง

การประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ ์

ดังกล่าวภายใน 1-3 ปี

การคาดการณ์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว

ต่อเสถียรภาพระบบการเงิน

ปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคทีใ่ช้ส�าหรบัการทดสอบ

ภาวะวิกฤต

ความไม่แน่นอนด้านนโยบายเศรษฐกจิและนโยบายการเงนิของประเทศเศรษฐกจิหลกั

ของโลกส่งผลให้เกดิความผันผวนในตลาดการเงนิโลก ในขณะทีพ่ฤตกิรรมการแสวงหา

ผลตอบแทนที่สูงขึ้นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

มีความเป็นไปได้สูง

คาดว่าจะส่งผลกระทบปานกลางต่อเสถียรภาพระบบการเงิน

	 เศรษฐกิจ	– ทรงตัว แต่ส่งผลแตกต่างกันระหว่างภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบ

จากเศรษฐกิจโลก และภาคในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากแรงกระตุ้นภาครัฐ

	 ตลาดการเงนิ – เงนิทนุเคลือ่นย้ายมคีวามผนัผวน อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล

ปรับสูงขึ้นตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ขณะที่

ตลาดหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

	 ภาครัฐ – ยังสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ต่อเนื่อง

	 ภาคสถาบนัการเงนิ – แสวงหาผลตอบแทนและอาจลงทนุในสนิทรพัย์เสีย่งเพิม่ขึน้ 

ในขณะที่สินเชื่อชะลอลงโดยหลักจากการระดมทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ ของภาคธุรกิจ

1)  GDP Growth (Real GDP) มีค่าเป็น 3.2% 

2) อัตราเงินเฟ้อ มีค่าเป็น 2.0% 

3) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย มีค่าดังที่ก�าหนดให้ 

4) Credit Downgrading ไม่มีผลกระทบ 

5) ราคาตราสารทุนเพิ่มขึ้น 5% 

6) ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 3.0%

สถานการณ์ที่ 1 – กรณีเป็นไปได้สูง (Most Likely Scenario)

Risk Intelligence
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แหล่งที่มาของความเสี่ยง

การประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ ์

ดังกล่าวภายใน 1-3 ปี

การคาดการณ์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว

ต่อเสถียรภาพระบบการเงิน

ปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคทีใ่ช้ส�าหรบัการทดสอบ

ภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้าและมีความผันผวนในตลาดการเงินโลกสูงขึ้น

มีความเป็นไปได้ปานกลาง

คาดว่าจะส่งผลกระทบปานกลาง – สูงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน

 เศรษฐกิจ – ชะลอตัวแต่ไม่หดตัวจากการที่ภาครัฐยังสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ได้บ้างซึ่งช่วยทดแทนอุปสงค์ภายนอกที่อ่อนแอ

 ตลาดการเงิน – เงินทุนไหลออกจากไทยและประเทศตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ ส่งผลให้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มสูงขึ้น ตลาดหุ้นปรับลดลง

 ธุรกิจและครัวเรือน – การจ้างงานลดลง ฐานะทางการเงินของครัวเรือนและธุรกิจ

อ่อนแอลง

 สถาบันการเงิน – NPLs เพิ่มสูงขึ้น สินเช่ือและการระดมทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ  

ชะลอลง

 นโยบายการเงิน – ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้พอประมาณ

1) GDP Growth (Real GDP) มีค่าเป็น 1.0% 

2) อัตราเงินเฟ้อ มีค่าเป็น 0.9% 

3) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย มีค่าดังที่ก�าหนดให้ 

4) Credit Downgrading โดยการปรบั Credit Rating ของตราสารหนี ้ลดลง 1 notch 

5) ราคาตราสารทุนลดลง 10% 

6) ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 1.0%

สถานการณ์ที่ 2 – กรณีความเสี่ยงปานกลาง (Moderate Scenario)

 สถานการณ์ที่ 2 – กรณีความเสี่ยงปานกลาง (Moderate Scenario)

 สถานการณ์น้ีมีความเสี่ยงท่ีเพิ่มข้ึนในตลาดการเงินโลก ซึ่งเกิดจากปัญหาภาคธนาคารในยุโรป ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของสหภาพ

ยุโรปจากการถอนตัวของสหราชอาณาจักร การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และปัญหาหนี้สินภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังสามารถกระตุ้น

เศรษฐกจิผ่านนโยบายการเงนิและการคลงัได้บ้าง เศรษฐกจิไทยจงึอยูใ่นภาวะชะลอตวัแต่ยงัไม่หดตวั ขณะทีเ่งนิทนุไหลออกจากไทยและประเทศ

ตลาดเกิดใหม่เพื่อกลับไป Safe Haven โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ท�าให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น โดยมีอัตรา 

ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นปรับลดลงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

Risk Intelligence
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แหล่งที่มาของความเสี่ยง

การประเมินความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ ์

ดังกล่าวภายใน 1-3 ปี

การคาดการณ์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว

ต่อเสถียรภาพระบบการเงิน

ปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคทีใ่ช้ส�าหรบัการทดสอบ

ภาวะวิกฤต

การปรับลดระดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของไทยลง 2 ระดับ

มีความเป็นไปได้ต�า่

คาดว่าจะส่งผลกระทบสูงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน

	 เศรษฐกิจ – หดตัวรุนแรง จากความเช่ือม่ันที่ส่ันคลอน ส่งผลให้การบริโภคและ 

การลงทุนภาคเอกชนหดตัว ขณะที่อุปสงค์ภายนอกอ่อนแอ

	 ตลาดการเงิน – ความเสี่ยงของประเทศสูงขึ้น ท�าให้เงินทุนไหลออกอย่างฉับพลัน 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น ตลาดหุ้นตกรุนแรง เงินบาทอ่อนค่า

	 ภาครัฐ – มีข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

	 ธรุกจิและครวัเรอืน – อตัราการว่างงานเพิม่สูงขึน้ ภาคธรุกจิบางส่วนอาจล้มละลาย

	 สถาบันการเงิน – NPLs เพิ่มสูงขึ้น สินเชื่อหดตัว ประชาชนบางส่วนถอนเงินออก

จากสถาบันการเงิน

	 นโยบายการเงิน – ไม่สามารถลดดอกเบ้ียลงได้เพราะอาจกระตุ้นเงินทุนไหลออก

เพิ่มเติม

1) GDP Growth (Real GDP) มีค่าเป็น -3.0% 

2) อัตราเงินเฟ้อ มีค่าเป็น 0.6% 

3) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย มีค่าดังตารางที่ก�าหนดให้ 

4) Credit Downgrading โดยการปรบั Credit Rating ของตราสารหนี ้ลดลง 1 notch 

5) ราคาตราสารทุนลดลง 40.0% 

6) ราคาอสังหาริมทรัพย์ลดลง 10.0%

สถานการณ์ที่ 3 – กรณีความเสี่ยงสูง (Severe Scenario)

 สถานการณ์ที่ 3 – กรณีความเสี่ยงสูง (Severe Scenario)

 นอกจากประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงจากตลาดการเงินโลกเช่นเดียวกับกรณี Moderate แล้ว ยังต้องเผชิญกับปัญหาภายใน

ประเทศทีท่�าให้ความเชือ่มัน่ต่อเศรษฐกจิไทยสัน่คลอนอย่างรนุแรง ส่งผลให้ประเทศไทยถกูปรบัลดระดบัความน่าเชือ่ถอืลง 2 ระดบั มเีงนิทนุไหล

ออกอย่างฉบัพลนั นอกจากนีแ้ล้ว ภาครฐัยงัมข้ีอจ�ากดัในการกระตุน้เศรษฐกจิและไม่สามารถใช้นโยบายการเงนิเพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิได้เพราะ

อาจท�าให้ปัญหาเงินทุนไหลออกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น กอปรกับแนวโน้มอุปสงค์จากต่างประเทศที่ยังอ่อนแอต่อเนื่อง เศรษฐกิจไทยจึงหดตัว โดย

ความเสี่ยงของประเทศ (Country Risk Premium) ที่สูงขึ้นส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวสูงขึ้นและราคาสินทรัพย์หดตัว

 ผลการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม และบริษัทประกันภัย จะถูกรวบรวม ประเมินผล และ

น�าเสนอต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ต่อไป โดยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย กลต. และส�านักงาน คปภ. อาจพิจารณาให้มีการด�าเนินการทดสอบภาวะวิกฤตครั้งที่ 2 ตามตารางการประเมินความเสี่ยง  

(Risk Assessment Matrix: RAM) ที่อาจจะก�าหนดสถานการณ์ในการทดสอบขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมของภาคการเงินก่อนเข้า

รับการประเมินจริงในปี 2561

Risk Intelligence
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การประเมินภาคประกันภัย

 ส�าหรับการประเมนิของภาคประกนัภยัโดยเฉพาะนัน้ จะยดึตามหลกัการส�าคญัประกนัภยั 26 ข้อทีเ่รยีกว่า Insurance Core Principles 

(ICPs) ซึ่งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ก�าหนดขึ้นมาในปี 2543 และได้มีการทบทวนต่อเนื่องเป็นระยะโดยเฉพาะภายหลัง

การเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี 2551 ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัทประกันภัยในสหรัฐอเมริกา

 ICPs เป็นหลักการส�าคัญของการประกันภัย 26 ข้อ ที่ผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศต่าง ๆ รวมถึงส�านักงาน คปภ. ได้ยึดถือ

เป็นแนวทางในการด�าเนินงานและการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ในการน�า ICPs ไปใช้นั้น ผู้ก�ากับดูแลในแต่ละประเทศจะต้องพิจารณาปัจจัย

แวดล้อมในประเทศของตนและปรับรูปแบบการก�ากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ

ประกันภัยในประเทศของตน ธนาคารโลกได้จัดหมวดหมู่ของ ICPs ออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการก�ากับดูแลและผู้ก�ากับดูแล ประกอบด้วย ICP 1 – วัตถุประสงค์ อ�านาจ และ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ก�ากับดูแล ICP 2 – ผู้ก�ากับดูแล และ ICP 3 – การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อก�าหนดด้านการเก็บรักษาความลับ

 กลุ่มที่ 2 เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ความเหมาะสมของบุคลากร และการควบคุม ซึ่งประกอบด้วย 

ICP 4 – การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ICP 5 – ความเหมาะสมของบุคลากร และ ICP 6 – การเปลี่ยนแปลงอ�านาจการบริหารและการถ่าย

โอนธุรกิจ

 กลุ่มที่ 3 เป็นหลักการท่ีเก่ียวข้องกับบรรษัทภิบาลและการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย ICP 7 – บรรษัทภิบาล และ ICP 8 –  

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

 กลุ่มที่ 4 เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการก�ากับดูแล ประกอบด้วย ICP 9 – การทบทวนและการรายงานการก�ากับดูแล 

ICP 10 – มาตรการการป้องกันและแก้ไข ICP 11 – การบังคับใช้กฎหมาย และ ICP 12 – การเลิกกิจการและการออกจากตลาด

 กลุม่ที ่5 เป็นหลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานการก�ากบัดแูล ประกอบด้วย ICP 13 – การประกนัภยัต่อและการโอนความเสีย่งรปูแบบ

อืน่ ICP 14 – การประเมนิมลูค่า ICP 15 – การลงทนุ ICP 16 – การบรหิารความเสีย่งเพือ่ความมัน่คงทางการเงนิ และ ICP 17 – ความเพยีงพอ 

ของเงินกองทุน

 กลุ่มที่ 6 เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย ICP 18 – คนกลางประกันภัย ICP 19 

– การประกอบธุรกิจ ICP 20 – การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และ ICP 21 – การจัดการการฉ้อฉลในการประกันภัย

 กลุ่มที่ 7 เป็นหลักการที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลแบบกลุ่ม ประกอบด้วย ICP 22 – การต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 

การเงินแก่การก่อการร้าย ICP 23 – การก�ากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม ICP 24 – การก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและเสถียรภาพระดับมหภาค 

ICP 25 – การประสานงานและความร่วมมือในการก�ากับดูแล และ ICP 26 – การประสานงานและความร่วมมือข้ามพรมแดนในการจัดการภาวะ

วิกฤติ

 ผู้ประเมินจากโครงการ FSAP จะประเมินความครบถ้วนของกฎหมายว่าส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการออกกฎหมายต่าง ๆ ครบถ้วน

ตาม ICPs ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และประเมินสัมฤทธิ์ผลในการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ  ด้วยว่าเป็นอย่างไร ทั้งยังมีการสอบทานผลการก�ากับ

ดูแลจากภาคเอกชนประกอบการประเมินด้วย ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวจะประเมินเฉพาะกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้แล้ว ณ 

วนัทีถ่กูประเมนิเท่านัน้ ผูป้ระเมนิจะไม่ได้น�ากฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบัทีก่�าลงัจะมผีลบงัคบัใช้ในอนาคตหรอืทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ มา

พิจารณาประกอบการประเมินแต่อย่างใด โดยผลการประเมิน ICP แต่ละ ICP นั้น จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

1. Observed – การออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน ICP อย่างครบถ้วน

2. Largely Observed – การออกกฎหมายและบงัคบัใช้กฎหมายเป็นไปตามทีก่�าหนดไว้ใน ICP เป็นส่วนใหญ่ อาจมกีารปฏิบตัท่ีิขาด

ไปบ้างเล็กน้อย

3. Partly Observed – การออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายตามที่ก�าหนดไว้ใน ICP ยังไม่จริงจัง

4. Not Observed – การออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายตามที่ก�าหนดไว้ใน ICP ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร  
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 ผู้ประเมินจากโครงการ FSAP จะสรุปผลการประเมิน ICP ทั้ง 26 ข้อ ให้กับส�านักงาน คปภ. ทราบ รวมถึงให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอ

แนะที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการด�าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับ ICP ในแต่ละข้อ เพื่อให้ส�านักงาน คปภ. รับไปพิจารณาและด�าเนินการเพิ่มเติมตาม

ความเหมาะสม เพือ่ทีจ่ะพฒันาระบบการก�ากบัดแูล การออกกฎหมาย และการบงัคับใช้กฎหมาย ให้มมีาตรฐานในระดบัสากลมากยิง่ขึน้ สามารถ

สร้างความน่าเชื่อถือของระบบการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยและเพิ่มความความเชื่อมั่นให้กับภาคประกันภัยของประเทศไทย รวมถึงส่งเสริม

และสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจประกันภัยไทยต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม
1. การเข้ารับการประเมิน Financial Sector Assessment Program (FSAP), Board of Directors & Senior Leader Course, “Leading Role in  

Insurance Business” สภาวิชาชีพบัญชี มกราคม 2560

2. คู่มือการศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณของการทดสอบภาวะวิกฤตส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย ภายใต้โครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector 

Assessment Program – FSAP) ส�านักงาน คปภ. ธันวาคม 2559

3. รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย

4. www.iaisweb.org

5. www.imf.org

6. www.worldbank.org
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เยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ บริษัท เอส.
เอส.เอส. ออโตโมทีฟอินดัสตรี จ�ากัด
 คณะกรรมการประกนัภยัยานยนต์ ร่วมกบั คณะท�างาน

จัดท�าราคาค่าซ่อมและค่าอะไหล่รถยนต์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ

ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ของ บริษัท เอส.เอส.เอส. ออโตโมทีฟ

อินดัสตรี จ�ากัด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ บริษัท เอส.เอส.

เอส. ออโตโมทีฟอินดัสตรี จ�ากัด จังหวัดนนทบุรี

โครงการบรรยายพิเศษ “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ
และการฉ้อฉลประกันภัย” 

 ชมรมสินไหมยานยนต์ จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “การป้องกัน

และปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกนัภยั” เมือ่วนัที ่25 มกราคม 

2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

มอบรางวัลโครงการรางวัลผู้ส�ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น 
ประจ�าปี 2559 (Best Surveyor Award 2016 (BSA)) 
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัล 

ผู้ส�ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจ�าปี 2559 Best Surveyor Award 2016 

(BSA) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์

ประชุมชี้แจงการใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ 
(E-Recovery)
 ชมรมสินไหมยานยนต์ จดัประชมุชีแ้จงการใช้ระบบการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบ

สารสนเทศ หรือเรียกว่า ระบบ E-Recovery เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 

2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประชุมเพื่อพัฒนาโครงการแจ้งเหตุผ่านแอพพลิเคชั่น 
โปลิศ ไอ เลิร์ท ยู (Police I lert U) 
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดประชุมเพื่อพัฒนาโครงการแจ้ง

เหตุผ่านแอพพลิเคชั่น โปลิศ ไอ เลิร์ท ยู (Police I lert U) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ระเบียงภาพ
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สัมมนา “Understanding Motor 
Insurance Risk”
 ชมรมพิจารณารับประกันภัย 

ยานยนต์ จัดสัมมนาเรื่อง “Understanding 

Motor Insurance Risk” เมื่อวันท่ี 18 

มกราคม 2560 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

สัมมนาประจ�าปีส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยรถยนต์ 
พ.ศ. 2559 “การสื่อสารและการบริการเชิงสร้างสรรค์ในยุค
ดิจิทัล”
 ชมรมสินไหมยานยนต์ ชมรมนกักฎหมายประกนัภยัยานยนต์ และ

ชมรมพจิารณารบัประกนัภยัยานยนต์ จดัการสมัมนาประจ�าปีส�าหรบัผูป้ฏบิตัิ

งานด้านการประกนัภยัรถยนต์ พ.ศ. 2559 เรือ่ง “การสือ่สารและการบรกิาร

เชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม

ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

อบรม “โครงสร้างรถยนต์และ
ความเสียหายต่อเนื่องจาก
อุบัติเหตุ”
 ชมรมสินไหมยานยนต์ จัด

อบรมเรื่อง “โครงสร้างรถยนต์และความ

เสียหายต่อเนื่องจากอุบัติเหตุ” เมื่อวันที่ 

28 มีนาคม 2560 ณ สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย

สัมมนา “สารพันปัญหา การพิจารณาสินไหมทดแทน
ทรัพย์สิน”
 ชมรมสินไหมทดแทน จัดสัมมนาเรื่อง “สารพันปัญหา การ

พิจารณาสินไหมทดแทนทรัพย์สิน” เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 

ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระเบียงภาพ
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ช้ีแจงการด�าเนินงานของคณะกรรมการประกันภัย
ยานยนต์ 
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดการ

ประชุมชี้แจงการด�าเนินงานของคณะกรรมการประกันภัย

ยานยนต์ในเรื่องต่าง ๆ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และโล่รางวัลโครงการ
อบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 7
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

เป็นประธานในพธิมีอบใบประกาศนยีบตัร และโล่รางวลัโครงการ

อบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 26 

ธันวาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดโดยคณะ

กรรมการประกันภัยยานยนต์

สัมมนา “การประเมินค่าความเสียหายสูงสุดเพื่อการพิจารณารับ 
ประกันภัยทรัพย์สิน”
 ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย จัดสัมมนาเรื่อง “การประเมินค่าความเสียหาย

สงูสดุเพือ่การพจิารณารบัประกนัภยัทรพัย์สนิ” เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2560 ณ โรงแรม 

S31 สุขุมวิท 31

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์หลักฐานเชิงลึก และ 
การเขียนรายงานการสืบสวนส�าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและ
สุขภาพ” 
 คณะกรรมการประกนัภยัอบุตัเิหตแุละสขุภาพ จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร

เรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์หลักฐานเชิงลึก และการเขียนรายงานการสืบสวน

ส�าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ” เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 

ณ โรงแรม ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

Y.I.C. Forum หัวข้อ “Insurance Bridge to 2020”
 ชมรม Young Insurer Club จัดงาน Y.I.C. Forum 

หัวข้อ “Insurance Bridge to 2020” เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 

2560 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์

แถลงผลการด�าเนนิงานคณะกรรมการบรหิาร ประจ�าป ี2558-2560
 นายอานนท์ วงัวส ุนายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย พร้อมด้วยคณะ

กรรมการบรหิารสมาคมฯ แถลงผลการด�าเนนิงานในรอบ 2 ปี ภายใต้การบรหิาร

ของคณะกรรมการบริหาร ประจ�าปี 2558-2560 และคาดการณ์ธุรกิจประกัน

วนิาศภยั ปี 2560 เตบิโตร้อยละ 3-4 พร้อมประกาศจดุยนืเป็นผูบ้รหิารความเสีย่ง

อย่างมืออาชีพให้กับประชาชนและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ระเบียงภาพ
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สัมมนา เรื่อง “กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันวินาศภัย”
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบยีบ จดัสมัมนาเรือ่ง “กฎหมาย

ฟอกเงินกับธุรกิจประกันวินาศภัย” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 

ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน (IFRS 9 และ IFRS 7)”
 คณะกรรมการการบัญช ี- การเงนิ และการลงทนุ จดัสมัมนา

เรือ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ (IFRS 

9 และ IFRS 7) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 

คองคอร์ด

สัมมนา Board of Director & Senior Leader Course “Leading 
Role in Insurance Business”
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคม

ประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนาหัวข้อ Board 

of Director & Senior Leader Course “Leading Role in Insurance 

Business” เมื่อวันที่ 17 และ 19 มกราคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 

คองคอร์ด

สัมมนา “กฎหมายภาษีอากรท่ีออกใหม่ ปี 2560”
 ชมรมนักบญัชปีระกนัภยั จดัสมัมนาเรือ่ง “กฎหมายภาษอีากร

ที่ออกใหม่ ปี 2560” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์

ระเบียงภาพ
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สัมมนา “Future of Insurance 2020 and 
Beyond”
 ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของ 

บรษิทัประกนัภยั จดัสมัมนาเรือ่ง “Future of Insurance 

2020 and Beyond” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ  

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
     ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจ

ประกันภัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการ 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากร

ประกนัภยั เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2560 ณ โรงแรม 

เชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ระหว่างสมาคมประกนั

วินาศภัยไทยกับมหาวิทยาลัยทั้ง 11 แห่ง

โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดการแข่งขันตอบปัญหา

ประกันภัยรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 8 เมื่อ

วันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์

สัมมนา Introduction to Blockchain Technology
 ชมรมไอทีประกันภัย จัดสัมมนาหัวข้อ Introduction to Blockchain 

Technology เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ระเบียงภาพ
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กิจกรรม HR Relation และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชาว 
HR  

 ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดกิจกรรม HR 

Relation และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชาว HR เมื่อวันที่ 4 - 5 

พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สัมมนา “การท�าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมตามหลัก
เกณฑ์มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศส�าหรับธุรกิจประกันภัย”
 ชมรมไอทีประกันภัย จัดสัมมนาหัวข้อ การท�าความเข้าใจและ

เตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศส�าหรับธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ประชุมชี้แจงผู้ถือวุฒิบัตร CISA และ CIAM เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการบริการการตรวจสอบและรับรองระบบ
สารสนเทศใหก้บับรษิทัประกนัวนิาศภยัและบรษิทัประกนัชวีติ
 ชมรมไอทีประกนัภยั จดัประชมุชีแ้จงผูถ้อืวฒุบิตัร CISA และ 

CIAM เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการการตรวจสอบและรับรอง

ระบบสารสนเทศให้กับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

บริจาค 10 ล้านบาท ช่วยน�า้ท่วมภาคใต้
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงิน

บรจิาค จ�านวน 10,000,000 บาท จาก นายอานนท์ วงัวส ุนายกสมาคม

ประกนัวินาศภยัไทย และคณะผูบ้รหิารบรษิทัประกนัภยัทีร่่วมรบัประกนัภยั

ในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 รวม 17 บริษัท 

ที่ร่วมกันบริจาคเงินเข้า “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 

ส�านักนายกรัฐมนตรี” เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ท�าเนียบรัฐบาล

กรรมการบริหารสมาคมฯ อวยพรปีใหม่
 นายอานนท์ วงัวส ุนายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย พร้อมด้วย

คณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ดร. สทุธพิล ทวชียัการ 

เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ส�านักงาน คปภ.

ระเบียงภาพ
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ร่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้
 นายอานนท์ วงัวส ุนายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย บรจิาคเงนิจ�านวน 200,000 บาท 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช  

ในโครงการ “คปภ.-ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยน�้าท่วม” โดยมี  

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ส�านักงาน คปภ. พร้อมกันนี้ได้เดินทาง

ลงพ้ืนท่ีเพื่อมอบข้าวสารและหม้อหุงข้าวให้กับผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคใต้ทั้ง 3 จังหวัด โดยมี  

นายกีเ่ดช อนนัต์ศริปิระภา ผูอ้�านวยการบรหิารสมาคมฯ ร่วมเดนิทางกบัคณะของส�านกังาน คปภ. 

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการประกันภัยรวมน�า้ใจ ช่วยชาวใต้
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วน

ต�าบลศรีสุข จังหวัดสุรินทร์ มอบข้าวสารจ�านวน 4,000 ถุง พร้อมน�้าดื่ม 4,000 ขวด ผ่านบริษัท 

อสมท จ�ากัด (มหาชน) เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�า้ท่วมภาคใต้ ในโครงการ “ประกันภัย

รวมน�้าใจ ช่วยชาวใต้” โดยมี นายสุนทร อารีรักษ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ สายงานการ

บริหารการตลาดและสื่อ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 

2560 ณ บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า

สรุปผลโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 
2559
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกัน

วินาศภัยไทย เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุผูบ้รหิารโครงการ

ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 “Rice Insurance 

Focus Group #2” ร่วมกับ ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

กรมป้องกนัและบรรทาสาธารณภยั และบรษิทัประกนัภยั

ร่วมท้ัง 16 บริษัท เพ่ือสรุปผลการด�าเนินงานโครงการ

ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 พร้อมก�าหนด 

เป้าหมายและทิศทางการด�าเนินงานร่วมกันในปีต่อไป 

โดยมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม  

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรม SO Sofitel 

Hua Hin จังหวัดเพชรบุรี 

PR ปรับ ในยุค สื่อเปลี่ยน
 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดสัมมนาเรื่อง “PR ปรับ ในยุค สื่อเปลี่ยน” 

เพื่อเรียนรู้บทบาทการท�างานของสื่อมวลชนในปัจจุบันและทิศทางการท�างานในอนาคต

ที่มีผลต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของบริษัท โดยเชิญสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งสื่อ

โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ และออนไลน์มาเป็นวทิยากร เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2560 ณ โรงแรม

วงัยาว รเิวอร์ไซด์ รสีอร์ท จงัหวดันครนายก และศกึษาดงูานโครงการศนูย์ภมูริกัษ์ธรรมชาติ 

(โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช) 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 

ระเบียงภาพ
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การประชุม IIRFA 2017
 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติกล่าวปาฐกถา ในการ

ประชุมข้อมลูประกนัภยัและการก�าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยัแห่งเอเชยี 2017 (Insurance 

Information and Ratemaking Forum of Asia - IIRFA 2017) ซึ่งส�านักงาน 

อตัราเบีย้ประกนัวนิาศภยั (IPRB) เป็นเจ้าภาพการจดัประชมุเป็นครัง้แรกในประเทศไทย 

โดยม ี8 ประเทศสมาชิก พร้อมทัง้ภาคธรุกจิประกนัชวีติ ประกนัวนิาศภยั และหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมการประชมุ โดยมนีายอานนท์ วงัวส ุนายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 

และ ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการ IPRB ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 

2560 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

PR Dinner Party ตอน ได้หมด...ถ้าสดชื่น
 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วม

กนัของผูท้ีป่ฏบิตังิานด้านประชาสมัพนัธ์และสือ่สารองค์กรของบรษิทัสมาชกิใน

งาน “PR Dinner Party ตอน ได้หมด...ถ้าสดชื่น” เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ด้านงานประชาสมัพนัธ์ร่วมกนั พร้อมรบัฟังความรูด้้าน

สุขภาพและปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการท�างานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3 

มีนาคม 2560 ณ The Connecion MRT ลาดพร้าว

ร่วมลงนาม I Code
 นายอานนท์ วงัวส ุนายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ร่วมลงนามใน “หลกัธรรมาภบิาล

การลงทุน ส�าหรับผู้ลงทุนสถาบัน” (Investment Governance Code: I Code) ร่วมกับ  

9 องค์กร เพือ่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกนัในการสนบัสนนุให้เกดิการน�าหลกัธรรมาภบิาลการลงทนุ

ส�าหรับผู้ลงทุนสถาบันมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนาม ซึ่งมีบริษัทประกันวินาศภัยจ�านวน 

19 บริษัท ร่วมในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ประกันภัยร่วมใจ จัดหน่วยเคลื่อนที่ขายข้าวช่วยชาวนา
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถโมบายขายข้าวช่วยชาวนา ใน

กจิกรรม "ประกนัภยัร่วมใจ จดัหน่วยเคลือ่นทีข่ายข้าวช่วยชาวนา" 

(Insurance Rice Mobile Unit) เป็นการสานต่อโครงการประกนัภยั 

ขายข้าวช่วยชาวนา เพื่อช่วยระบายผลผลิตข้าวของชาวนาออกสู่

ตลาด ซึ่งมีบริษัทประกันภัยน�ารถโมบายพร้อมจิตอาสาของบริษัท

เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย

CEO Lunch Talk 2017
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ 

บริหารฯ จัดงาน CEO LUNCH TALK 2017: Strategic Direction of Thai Insurance  

Industry เชิญผู้บริหารสูงสุดของบริษัทประกันภัย (CEO) เข้าร่วมงานเพื่อรับฟังผลการ 

ด�าเนินงานที่ส�าคัญ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการด�าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ร่วมกับ 

ภาครัฐ/ภาคเอกชน และร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็น เพื่อก�าหนดทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ

ประกันวินาศภัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

ระเบียงภาพ
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(กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - พนมเปญ - โฮจิมินห์)

ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ 
ด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

โดย เบญจพร จุ้ยเจริญ

เจ้าหน้าที่วิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย โดยคณะกรรมการประกนัภยัทางทะเลและโลจสิตกิส์ ได้จดัโครงการทศันศกึษาเชงิวชิาการด้านการประกนัภยั 

ทางทะเลและโลจิสติกส์ เส้นทางกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-พนมเปญ-โฮจิมินห์ เมื่อวันที 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อศึกษาเส้นทางสภาพการ

ขนส่งสินค้าทางถนน สภาพเส้นทางจากอ�าเภออรัญประเทศผ่านกรุงพนมเปญไปส้ินสุดยังนครโฮจิมินห์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของด่านชายแดนอรญัประเทศ ด่านชายแดนกมัพชูา-เวยีดนาม รวมทัง้ท่าเรอืกรงุพนมเปญ อาทเิช่น การขนส่ง 

การจัดเก็บสินค้า การขนถ่ายสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ในการน�าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการด�าเนินการภายในท่าเรือ และการด�าเนินการพิธีการทางศุลกากร พร้อมทั้งการขยายโอกาสทางการค้าและเช่ือมความสัมพันธ์กับ 

ผู้ประกอบการขนส่งภายในประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามอีกด้วย โดยใช้เส้นทาง R1 Central Sub-Corridor มีจุดเริ่มต้นท่ีกรุงเทพฯ  

ผ่านไปยัง อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เข้าสู่จังหวัดบันเตยเมียนเจยถึงเมืองหลวงกรุงพนมเปญของกัมพูชา โดยมีปลายทางที่โฮจิมินห์

 สถานที่แห่งแรกที่คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เดินทางมาถึง คือโรงแรมอินโดจีน อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยเข้ารับฟังค�า

บรรยายจากคุณยุทธนา พูลพิพัฒน์ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ ซึ่งได้น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า สถิติการน�าเข้า-ส่งออก และ

ข้อมูลด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตั้งอยู่ถนนสุวรรณศร ต�าบลคลองลึก อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นด่านพรมแดนถาวร คือ ด่าน

พรมแดนคลองลกึ มทีีต่ัง้อยูต่ดิเขตแดนไทยตรงข้ามกับบ้านปอยเปต อ�าเภอโอโจรว จงัหวดับนัเตยีเมยีนเจย และมพีืน้ทีค่วามรบัผดิชอบ ครอบคลมุ 

4 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระบุรี รวมพื้นที่ดูแลทั้งหมด 17,656.284 ตารางกิโลเมตร หรือ 

11,034,992 ไร่ มีแนวพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศกัมพูชา รวมระยะทาง 165 กิโลเมตร

รอบรู้ประกันภัย
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ช่องทางการน�าเข้า - ส่งออก ตามแนวพรมแดน 

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรอรัญประเทศ
ที่มา: ข้อมูลด่านศุลกากรอรัญประเทศ

 การให้บรกิารด้านพธิกีารศุลกากร 

ส�าหรบัการน�าของเข้า/ส่งออก และผ่านแดน 

การจัดเก็บภาษีอากร อากรปากระวาง และ

ค่าธรรมเนยีม การอ�านวยความสะดวกในการ

ตรวจปล่อยสินค ้า เพื่อส ่งเสริมการค้า

ชายแดน และการค้าระหว่างประเทศ การ

ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบและหลกี

เลีย่งศลุกากร รวมทัง้กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

กบัการน�าเข้า/ส่งออก/ถ่ายล�า/ผ่านแดน รวม

ทั้งการก�ากับคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขต

ปลอดอากรในพื้นที่รับผิดชอบ

 การพัฒนาด่านศลุกากร เพือ่รองรบัและให้สอดรบักบัการพฒันาพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้ว ให้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ ได้แก่ การก�าหนดพืน้ที่

การผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้า และน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องเอกซเรย์สินค้า/สัมภาระ 

เป็นต้น รวมถึงการตรวจสอบสินค้าภายในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ทั้งยังน�ามาตรการการตรวจสอบภายหลังการตรวจปล่อยสินค้ามาใช้ เพื่อลดเวลา

การตรวจปล่อยสินค้าที่ไม่พบหรือมีความเสี่ยงน้อย เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับระบบ Logistics และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากร

 ในส่วนของสถานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่

  ปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร (ส�านักงานด่านศุลกากรอรัญประเทศ)

  จุดผ่านแดนถาวร 1 ช่องทาง (ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)

  จุดผ่อนปรนการค้า 3 ช่องทาง (บ้านหนองปรือ บ้านเขาดิน และบ้านตาพระยา)

  คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 2 แห่ง (อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และอ�าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี)

  เขตปลอดอากร 2 แห่ง (อ.บ้านสร้าง และ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี)

  ร้านค้าปลอดอากร 1 แห่ง อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว)

ภารกิจหลักของด่านศุลกากร

แผนงานของศุลกากรเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
ปีงบประมาณ

2558

ปีงบประมาณ

2559

เทียบปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ

ส่งออก

น�าเข้า

การค้ารวม

ดุลการค้า

62,873.850

20,117.935

82,991.785

42,755.915

57,062.433

16,024.384

73,086.817

41,038.049

-5,811.417

-4,093.551

-9,904.968

-9.24

-20.35

-11.93
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นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ นายด่านศุลกากรอ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
บรรยายถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า สถิติการน�าเข้า-ส่งออก และข้อมูลด่านศุลกากรอรัญประเทศ

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ด่านชายแดนบ้านคลองลึก อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 ในปี พ.ศ. 2559 ด่านศุลกากรอรัญประเทศมีข้อมูลสถิติการน�าเข้ามันส�าปะหลังมากที่สุดถึง 6,917,604,321 บาท และมีข้อมูลสถิติ 

การส่งออกเครื่องยนต์ส�าหรับรถจักรยานยนต์สูงสุดถึง 3,415,727,710 บาท

 จากนั้นคณะผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา ได้เดินทางจากโรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว ไปยังด่านชายแดนคลองลึกเพื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมือง และเข้าสู่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ซึ่งเป็นทางหลวงของประเทศกัมพูชา เชื่อมต่อระหว่างกรุงพนมเปญ

กับเมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง ที่พรมแดนประเทศเวียดนามและยังสามารถเชื่อมต่อไปยังนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามได้ ในปี พ.ศ. 2524 

กัมพูชาได้ปรับปรุงและเปิดให้บริการทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนาม ถนนประเทศกัมพูชามีลักษณะเป็นถนนสองเลน 

พื้นถนนขรุขระในบางช่วง และรถยนต์จะขับทางเลนขวาของถนน

สภาพเส้นทางจากด่านชายแดนอรัญประเทศไปยังกรุงพนมเปญ
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ท่าเรือกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

เจ้าหน้าที่ศุลกากรกัมพูชา ด่านชายแดนบาเว็ท (กัมพูชา-เวียดนาม) ร่วมถ่ายภาพกับคณะผู้เดินทาง

 ในวันที่สองของโครงการทัศนศึกษา คณะฯ ได้เดินทางไปยังท่าเรือแห่งใหม่ของกรุงพนมเปญ ซึ่งท่าเรือพนมเปญมีบทบาทส�าคัญต่อ

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศกัมพูชา เพราะเป็นประตูการค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่ส�าคัญของประเทศ ท่าเรือพนมเปญตั้งอยู่ใน

กรงุพนมเปญ เมอืงหลวงของประเทศกมัพชูา อยูร่มิแม่น�า้โตนเลสาบ (Tonle Sap River) ห่างจากจดุทีบ่รรจบกบัแม่น�า้โขงประมาณ 3-4 กโิลเมตร 

อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง และกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ โดยทั้งสองกระทรวงส่งตัวแทนเข้ามาบริหารและ

ประกอบการท่าเรือร่วมกับตัวแทนจากเทศบาลเมืองพนมเปญ และตัวแทนพนักงานท่าเรือ

 ทั้งนี้ ท่าเรือแห่งใหม่ของกรุงพนมเปญอยู่ห่างจากท่าเรือเดิม 25 กิโลเมตร ความยาวหน้าท่า 300 เมตร และกว้าง 22 เมตร สามารถ

รองรบัการขนถ่ายตูส้นิค้าเพิม่ข้ึน 120,000 TEUs ท�าให้ท่าเรอืมขีดีความสามารถในการรบัตูส้นิค้ารวม 300,000 TEUs ต่อปี ท่าเรอืแห่งนีก่้อสร้าง

โดยบริษัท Shanghai Construction (Group) General Company ภายในท่าเรือแห่งใหม่ยังประกอบด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ ได้แก่ 

เขตเศรษฐกจิพเิศษ เขตแปรรปูเกษตรกรรม และเขตอตุสาหกรรม โดยการพฒันาท่าเรอืนีส้อดคล้องกบัแผนพฒันาท่าเรอืไคเมปในเวยีดนาม เพราะ

ท่าเรือทั้งสองสามารถเชื่อมต่อกันโดยใช้แม่น�า้โขง

            จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปยังด่านชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม เพื่อเข้าพบพร้อมรับฟังบรรยายข้อมูลความรู้จากเจ้าหน้าที่ศุลกากร

กมัพชูา เนือ่งจากประเทศไทยไม่มพีรมแดนตดิกับเวยีดนาม การเชือ่มต่อทางบกต้องอาศยัการผ่านแดนประเทศลาวและกมัพชูา ปัจจบุนัมโีครงการ

พฒันาเส้นทางเศรษฐกจิ (Economic Corridors) เชือ่มโยงระหว่างกนั ภายใต้กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง นอกจาก

น้ียงัมโีครงการพัฒนาเส้นทางในแนวระเบยีงเศรษฐกจิตอนใต้ Southern Economic Corridor (SEC) เชือ่มโยงไทย-กมัพชูา-เวยีดนาม ซึง่ประกอบ

ด้วย 3 เส้นทางย่อย (Subcorridor) ได้แก่

  Northern Subcorridor ระยะทาง 1,150 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก ไทย-กัมพูชา (เสียมราฐ)-เวียดนาม

  Central Subcorridor ระยะทาง 1,005 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก ไทย-กัมพูชา (พนมเปญ)-เวียดนาม (นครโฮจิมินห์)

  Southern Coastal Subcorridor ระยะทาง 970 กิโลเมตร เริ่มต้นจากไทย-กัมพูชา-เวียดนาม
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 เจ้าหน้าที่ศุลกากรกัมพูชาได้ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการของกรมศุลกากร ด่านชายแดนบาเว็ท พีธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ

ศุลกากรกัมพูชา-เวียดนาม ซ่ึงด่านชายแดนบาเว็ทตั้งอยู่ที่เมืองบาเว็ทของจังหวัดสวายเรียง มีชายแดนติดต่อกับด่านม็อคไบที่เป็นด่านชายแดน

ของฝั่งเวียดนาม ด่านชายแดนบาเว็ทอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 170 กิโลเมตร ซึ่งด่านชายแดนบาเว็ทได้มีการพัฒนาโดยมีผู้ที่ข้ามแดนเป็นจ�านวน

มาก ท�าให้มีส�านักงานซึ่งท�าหน้าที่ครอบคลุมดูแลด่านนั้น

 ด่านชายแดนบาเว็ทเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกรมศุลกากร มีบทบาทส�าคัญในการบริหารจัดการและควบคุมการ

ค้าขายสินค้าข้ามแดนระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยความสามารถบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงท�าให้มีสิ่งอ�านวย

ความสะดวกด้านการค้าจ�านวนมาก ตลอดจนความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของประเทศ

 ในส่วนโครงสร้างและสิ่งอ�านวยความสะดวกของด่านชายแดนบาเว็ท ได้แก่ ท่าเรือที่ส�าคัญ 2 แห่ง คือ So Ngoun Dry Port และ 

Teeco Dry Port มีการด�าเนินการศุลกากรแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีการพัฒนาระบบ E-customs ที่เป็นระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ จะ

ช่วยลดระยะเวลาในการท�าธุรกรรมและเวลาการจัดเก็บสินค้าในโรงพักสินค้า มีการจัดการความเสี่ยงของศุลกากรโดยใช้ระบบบริหารความเสี่ยง

ในการเลือกตรวจสินค้า ท�าให้สินค้าประมาณ 80% ไม่ต้องผ่านตรวจสอบและไม่ต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทั้งนี้ยังมีการน�าเครื่องมือสแกน

ตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็น X-ray mobile Machine ซ่ึงเป็นนโยบายของกรมศุลกากรในการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบสินค้าน�าเข้า-ส่ง

ออก เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากร

 นอกจากนี ้เจ้าหน้าทีศ่ลุกากรกมัพชูายงัให้ความรูใ้นเรือ่งการเกบ็ภาษ ีขัน้ตอนทางศลุกากรเกีย่วกบัการน�าเข้า-ส่งออกสนิค้าและการขนส่ง 

รวมทั้งการป้องกันการน�าเข้าของสินค้าผิดกฎหมายอีกด้วย

 ในวันที่สามของโครงการทัศนศึกษา คณะฯ ได้เข้าร่วมฟังบรรยายข้อมูลและความรู้จากนางสาวธารธีรา ไตรนรพงศ์ ผู้ช่วยอ�านวยการ 

ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ และนายธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ ผู้อ�านวยการธนาคารกรุงเทพ สาขานครโฮจิมินห์ ณ 

โรงแรม Senviet Hotel โดยบรรยายในเรื่องของการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ โอกาสในการเปิดตลาดธุรกิจประกันวินาศภัยประสบการณ์

ของนักลงทุน วัฒนธรรมการซื้อขายและข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของประเทศเวียดนาม โดยรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้า

มาท�าการค้า เพื่อให้เอื้ออ�านวยต่อการจัดตั้ง Trading Company ซึ่งอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัท Trading โดยจดทะเบียนเป็น

เจ้าของได้ 100% นอกจากนี้ เวียดนามยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ส�าหรับภาคการผลิตและการท่องเที่ยวเพราะมีจ�านวนประชากร

มากกว่า 90 ล้านคน ซึ่งเป็นทั้งแหล่งแรงงานและตลาดส�าหรับสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเวียดนามยังมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สะดวกต่อ

การขนส่งทางบกเชือ่มต่อกบัประเทศอืน่ในอาเซยีน ท�าให้เวยีดนามเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิสงูและเป็นทีน่่าสนใจของนกัลงทนุจาก

ต่างประเทศ เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ เวียดนามได้เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ล�าดับที่ 150 อย่างเป็นทางการ ซึ่ง

มีผลให้เวียดนามต้องลดภาษีและยกเลิกมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า เพื่อเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในเวียดนามได้ ตาม

ที่ผูกพันไว้กับ (WTO)

 นายธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ ผู้อ�านวยการธนาคารกรุงเทพ สาขานครโฮจิมินห์ ได้ให้ความรู้ส�าหรับโอกาสแก่ผู้สนใจเข้ามาท�าธุรกิจใน

ประเทศเวยีดนาม ทัง้ภาคธรุกจิน�าเข้า-ส่งออก และผูท้ีต้่องการหาช่องทางการขยายสาขาบรษิทัประกนัวนิาศภยัเข้ามาในประเทศเวยีดนาม เพราะ

ตลาดเวียดนามยังเปิดกว้างและอยู่ในช่วงก�าลังพัฒนา

 จากนั้นคณะฯ จึงได้เดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานโฮจิมินห์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองต่อไป
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โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ลอตเตอรี่ ทิชชู่ 
และประกัน

 มาคราวนี้เป็นค�าถามที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่า ถ้ามีเงินอยู่ 500 
บาท คนไทยจะเอาเงินไปท�าอะไรกัน ระหว่างการซ้ือลอตเตอรี่ ทิชชู่ 
หรือประกัน ซึ่งผู้อ่านที่เป็นคนไทยด้วยกันก็คงตอบไม่ยาก และค�าตอบ
ก็ไม่ได้น่าแปลกใจเลยถ้าคนไทยจะเลือกซื้อลอตเตอรี่ก่อน หลังจากนั้น
จึงมาซื้อกระดาษทิชชู่ ส่วนประกันน้ันก็ถูกลืมไปในท่ีสุด เพราะเงินใน
กระเป๋าหมดพอดี
 แปลกตรงที่ท้ัง 3 สิ่งน้ันเป็นกระดาษเหมือนกัน แต่คนไทย
กลับมองเห็นความส�าคัญของลอตเตอรี่มาก่อนสิ่งอื่น ส่วนประกันกลับ
กลายเป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนได้มองข้ามกันไป
 เราจะลองมาวิเคราะห์กระดาษท้ัง 3 แบบนี้โดยเริ่มจาก
กระดาษทิชชู่หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากระดาษช�าระ
 กระดาษทชิชูเ่ป็นสนิค้าอปุโภคบรโิภค (Consumer product) 
ทีส่ามารถจบัต้องได้ และน�ามาใช้ประโยชน์ได้จรงิ การทีค่นซือ้กระดาษ
เหล่านี้ไปก็เพื่อจะเอาไปใช้งาน และเมื่อใช้ก็จะหมดไป ท�าให้ต้องหาซื้อ
ใหม่เรื่อย ๆ ซึ่งว่าง่าย ๆ ก็คือกระดาษทิชชู่น้ันเป็นของใช้ในชีวิต 
ประจ�าวนัทีค่นไทยขาดไม่ได้นัน่เอง ดงันัน้ เราจะยกประโยชน์ให้จ�าเลย
ที่เป็นกระดาษทิชชู่ในที่นี้ไป
 ส่วนลอตเตอรีห่รอืหวยนัน้กเ็ป็นของคูก่บัคนไทยมาแต่ไหนแต่
ไร เนื่องด้วยคนไทยชอบเสี่ยงโชคและเป็นคนมองโลกในแง่ดี (อีกทั้งยัง
ฝันแม่น) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องเข้ามาช่วย
อวยพรเลีย้งฉลองและขอเงนิไปใช้ตอนทีเ่จ้าตวัถกูหวย เคลด็ลบัส�าหรบั
คนที่เพิ่งเคยถูกหวยก็คือเอาเงินที่ได้ทั้งหมดนั้นไปจ่ายหนี้ก่อน แล้วกัน
เงนิอกีบางส่วนไว้ลงทนุ หลงัจากนัน้จงึค่อยบอกคนอืน่ว่าตวัเองถกูหวย
 หลักการของลอตเตอรี่น้ันก็รู้ ๆ กันอยู่ว่าทุกคนจะต้องจ่าย
เงินส่วนหนึ่ง (เช่น การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น) เพื่อน�าเงินเข้า
มาในกองทนุก่อน แล้วหลงัจากทีห่กัค่าใช้จ่ายและส่วนก�าไรออกมาแล้ว 
จึงค่อยแบ่งเงินที่เหลือออกมาเป็นรางวัลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ 1 
หรือรางวัลเลขท้ายก็ตาม ซ่ึงก็รู้มูลค่าของรางวัลอยู่แล้วว่าจะต้องจ่าย
แต่ละรางวัลเมื่อไรและเท่าไร

 เพราะฉะน้ัน จะเห็นได้ว่าการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
ลอตเตอรี่นั้นจะไม่มีวันขาดทุนอย่างแน่นอน เพราะต้นทุนและราคา 
ทุกอย่างได้ถูกก�าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนคนซื้อลอตเตอรี่ก็คงรู้อยู่
เต็มอกว่าค่าเฉล่ียของส่ิงที่จะได้กลับคืนมา (ภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่า
ค่าคาดหวัง หรือ Expected Value) น้ันมีมูลค่าน้อยกว่าราคาที่ 
เสียเงินซ้ือไปแน่นอน เพียงแต่การซ้ือลอตเตอรี่น้ันจะได้ความสนุกใน
การเสี่ยงโชคกับการได้ลุ้นและได้ฝันไปด้วย
 และแล้วก็มาถึงแผ่นกระดาษแบบสุดท้ายที่คนมักจะลืมกัน 
นั่นก็คือ “ประกันภัย” เพราะเป็นอะไรที่ซื้อแล้วอาจไม่ได้ใช้หรือไม่ได้
เหน็ทนัตาเหมอืนกบัการซือ้กระดาษทชิชู ่(ทีห่ยบิไปด้วยเวลาเข้าห้องน�้า) 
หรือซื้อลอตเตอรี่ (ที่ได้ลุ้นอยู่ทุก ๆ 15 วัน)
 หลกัการของประกนัภยันัน้จะรวบรวมเงนิของแต่ละคนในรปู
แบบของเบี้ยประกันภัย เพื่อน�าเงินเข้ามาไว้กับบริษัท ซึ่งบริษัทก็จะน�า
เงินมาลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทน แล้วก็หักค่าใช้จ่ายและกัน “เงิน
ส�ารองประกนัภัย” ออกมาไว้ก่อนเพือ่ทีจ่ะตัง้จ่ายเป็นเงนิคนืให้กบัลกูค้า
ในอนาคต ส่วนก�าไรจะเป็นเท่าไรนั้นก็ต้องขึ้นกับว่าต้นทุนจะเกิดขึ้น
เมือ่ไรและเท่าไร ซึง่ไม่เหมอืนกบัลอตเตอรีท่ีก่�าหนดรางวลัเอาไว้อยูแ่ล้ว
ตายตัวว่าจะจ่ายเม่ือไรและเท่าไร เม่ือเป็นดังน้ี ก็จะเห็นได้ว่าการขาย
ประกันนั้นอาจจะขาดทุนได้ถ้าประมาณการต้นทุนได้ไม่ถูกต้อง
 สิ่งที่เหมือนกันระหว่างลอตเตอรี่กับประกันก็คือ ค่าคาดหวัง
ค่าเฉลี่ยของสิ่งที่จะได้กลับคืนมานั้นจะมีมูลค่าน้อยกว่าราคาท่ีเสียเงิน
ซื้อไป เพราะแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากขายของขาดทุนเป็นแน่ แต่สิ่ง
ที่ประกันแตกต่างกับลอตเตอรี่ก็คือประกันจะท�าหน้าที่คุ้มครองลูกค้า
ในเวลาทีเ่กดิความสูญเสียทางการเงนิ (Financial loss) ทีไ่ม่คาดฝันขึน้ 
(โดยจะจ่ายทุนประกันเป็นเงินคืนให้กับลูกค้า) ขณะที่ลอตเตอรี่จะจ่าย
เงินให้กับคนที่ซื้อก็ต่อเมื่อคน ๆ นั้นถูกหวยตามที่ตัวเองได้คาดฝันเอา
ไว้

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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 นายปราเมศ เหลก็เพช็ร์ นายกสมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพมิพ์แห่งประเทศไทย รบัมอบพระพทุธศรสีรรเพชญดาญาน แห่งกรงุศรอียธุยา 
จากนางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคล ใน
โอกาสน�าคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานจากสมาคมฯ เข้าร่วมการสัมมนายุทธศาสตร์ ประจ�าปี 2560 ซึ่งสมาคม 
นักข่าวฯ จัดขึ้น เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนงานต่าง ๆ ของสมาคมฯ ณ นครริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

 นายชวาล โสภณพนิช ผู้อ�านวยการธุรกิจลูกค้ารายย่อย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ 
จ�านวน 4 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้รักษาและช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องในวาระพิเศษที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี 
โดยมี นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

 นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด ร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือ 
ด้านความปลอดภัยทางถนน “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง” ร่วมกับผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า 50 องค์กร ซึ่ง
ความร่วมมือดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการ “สร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน” ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร

 นางวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ CSR บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) น�าทีมหน่วยหนุมานทิพย 
จิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการ “พลังบุญทิพยร่วมสร้างถวายในหลวง รัชกาลที่ 9” ครั้งที่ 85 บวงสรวงสักการะพระแม่จามเทวี น้อม
ถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศในหลวงรัชกาลที่ 9 และบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โดยจัดพิธีบวงสรวงสักการะพระแม่จามเทวี และท�าบุญตักบาตร 
ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ โดยมี นายอนุวัตร ศรีชญา ผู้จัดการภาคเหนือ พร้อมพนักงานร่วมกิจกรรม ณ อนุสาวรีย์พระแม่จามเทวี จังหวัดล�าพูน

 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย 
จ�ากัด (มหาชน) ส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่ ผู้อ�านวยการเขตพระนคร เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) ในเขตพระนคร 3 หน่วย โดยมีผู้น�าชุมชนในเขตพระนคร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเทเวศประกันภัย

วิริยะประกันภัย สนับสนุนสมาคมนักข่าวฯ จัดสัมมนายุทธศาสตร์ ประจ�าปี 2560

กรุงเทพประกันภัย มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง

บริษัทกลางฯ MOU “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง”

ทิพยประกันภัย จัดโครงการ “พลังบุญทิพยร่วมสร้างฯ” ครั้งที่ 85

เทเวศประกันภัย ส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่ อปพร. เขตพระนคร

รอบรั้วประกันภัย
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ประกาศ
 วารสารฉบับนี้ได้รวบรวม ค�าสั่ง ประกาศที่ส�าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2560 น�าเสนอ
ให้ผู้อ่านได้รับทราบ ดังนี้

ค�าสั่งนายทะเบียน

 ค�าสั่งนายทะเบียนมี 3 ฉบับ ดังนี้

 1. ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 67/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้พักใน
หอพัก
 เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยหอพักที่ประสงค์ให้ผู้ประกอบกิจการหอพักจัดท�าประกันภัย เพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ของ
ผู้พักในหอพัก อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงออกค�าสั่ง
ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1  ค�าสั่งนี้เรียกว่า ค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 67/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

ข้อ 2  ค�าสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3  ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ตามที่

แนบท้ายค�าสั่งนี้ ดังต่อไปนี้
  (1) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
  (2) ใบค�าขอเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
  (3) อัตราเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

รายละเอยีดค�าสัง่นายทะเบยีน ท่านสามารถ  Download ได้จากเวบ็ไซต์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (www.oic.or.th)

รายละเอยีดค�าสัง่นายทะเบยีน ท่านสามารถ  Download ได้จากเวบ็ไซต์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (www.oic.or.th)

 2. ค�าสัง่นายทะเบยีน ที ่8/2560 เรือ่ง ให้ใช้อตัราเบีย้ประกนัภยัรถยนต์ ส�าหรบัรถยนต์ทีต่ดิตัง้ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV)
 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน จึงส่งเสริมให้เจ้าของรถมีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-Circuit 
Television : CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ อันเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการตรวจสอบวินัยจราจร อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานส�าคัญในการ
ยืนยันถึงการกระท�าความผิดจากการใช้รถยนต์ อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
นายทะเบียนจึงมีค�าสั่ง ดังต่อไปนี้

1.  ค�าสัง่นีเ้รยีกว่า ค�าสัง่นายทะเบยีน ที ่8/2560 เรือ่ง ให้ใช้อตัราเบีย้ประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ ส�าหรบัรถยนต์ทีต่ดิตัง้ระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์

2.   ค�าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3.  ให้บริษัทให้ส่วนลดเบ้ียประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 

5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ ส�าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยแสดงหลักฐาน
ภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ในเวลาท�าสัญญาประกันภัย และ
ต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย

ประกาศ
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ประกาศ

รายละเอยีดค�าสัง่นายทะเบยีน ท่านสามารถ  Download ได้จากเวบ็ไซต์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (www.oic.or.th)

 3. ค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 11/2560 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย
 เพ่ือให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีความระมัดระวังและตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่รถยนต์ในขณะเมาสุราหรือด่ืมแอลกอฮอล์ 
และเพื่อให้การก�าหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จึงจ�าเป็นต้องออกค�าสั่งนี้
 ให้ยกเลิกความในข้อต่อไปนี้ของกรมธรรม์ประกันภัย ตามค�าสั่งนายทะเบียนที่ 22/2551 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

ข้อ 7.6 ของหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ข้อ 9.3 ของหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ข้อ 7.1.10 แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ข้อ 7.6 ของหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
ข้อ 9.3 ของเอกสารแนบท้ายความคุม้ครองความเสยีหายต่อรถยนต์เนือ่งจากการชนกบัยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10) แห่งกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
ข้อ 6.6 ของหมวดการคุม้ครองความรบัผดิต่อบคุคลภายนอก แห่งกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์รวมการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ
ข้อ 9.3 ของหมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ข้อ 6.6 ของหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สิน

บุคคลภายนอกรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ข้อ 6.6 ของหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยรวม 

การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ข้อ 9.3 ของเอกสารแนบท้ายความคุม้ครองความเสยีหายต่อรถยนต์เนือ่งจากการชนกบัยานพาหนะทางบก (ร.ย.ภ.10) แห่งกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 ให้ยกเลกิความในข้อยกเว้น “การขบัขีโ่ดยบคุคลซึง่ในขณะขบัขีม่ปีรมิาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มลิลิกรัมเปอร์เซน็ต์” 
ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทนในข้อที่ถูกยกเลิก
 “การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ก�าหนดให้ถือว่าเมาสุรา”
 ค�าสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้ส�าหรับการท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

 ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี 1 ฉบับ ดังนี้
 หลักเกณฑ์ วิธีออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา 
ประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
 เนื่องจากปัจจุบันมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในธุรกิจประกันภัยเพื่อลดต้นทุนระยะยาวและเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้
ประชาชน แต่ยังไม่มีการก�ากับดูแลเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอิเล็กทรอนิกส์ การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้หมดหรอืบางส่วนเป็นการเฉพาะ เพือ่ให้การท�าธรุกรรมดงักล่าวมลีกัษณะทีเ่ชือ่ถอืได้ และมมีาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
สาสนเทศ อันจะส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานเพียงพอเพื่อคุ้มครองประชาชน จึงได้ออกประกาศนี้
 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 37(6) (11) และมาตรา 65/2 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และ ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศฉบับน้ีข้ึนมา ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดประกาศฉบับดังกล่าวนี้ได้จากเว็บไซต์ของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย www.oic.or.th

ประกาศ
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ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่

โจทก์

จ�าเลย

แพ่ง

10703/2554

บริษัท อ.ประกันภัย จ�ากัด

บริษัท ว.ประกันภัย จ�ากัด

ประกันภัยค�า้จุน  (มาตรา 887)

ฎีกาย่อ

 โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจ�าเลยช�าระเงินจ�านวน 161,528 บาท 
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 146,844 บาท นับ
ถัดจากวันฟ้องจนถึงวันช�าระเสร็จแก่โจทก์
 จ�าเลยให้การและแก้ไขค�าให้การ ขอให้ยกฟ้อง
 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
 โจทก์อุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์พพิากษากลบั ให้จ�าเลยชดให้ค่าเสยีหายแก่โจทก์
เป็นเงิน 161,528 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้น
เงิน 146,844 บาท นับจากวันฟ้อง (วันที่ 13 สิงหาคม 2540) จนถึงวัน
ช�าระเสร็จแก่โจทก์และให้จ�าเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทน
โจทก์
 จ�าเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้
 ศาลฎกีาแผนกคดพีาณชิย์และเศรษฐกจิวนิจิฉยัว่า “…ข้อเทจ็
จรงิฟังได้ว่า ตามวนัเวลาเกดิเหต ุรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 4 ว – 1554 
กรงุเทพมหานคร ซึง่โจทก์รบัประกนัภยัไว้จากนายสพุรรณ์ เกดิเหตเุฉีย่ว
ชนกับรถกระบะหมายเลขทะเบียน 4 พ – 6508 กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
จ�าเลยรับประกันภัยไว้จากนายดิเรก โดยขณะเกิดเหตุนายไพเราะเป็น
ผูข้บัรถยนต์คนัทีโ่จทก์รบัประกนั ส่วนรถยนต์คนัทีจ่�าเลยรบัประกนัภยั
มนีายบญุส่งเป็นผูข้บั พนกังานสอบสวนเปรยีบเทยีบปรบันายบญุส่งใน
ความผิดฐานขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย
และท�าให้ทรัพย์สนิผูอ้ืน่เสยีหาย โจทก์ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่นาย
สพุรรณ์ผูเ้อาประกนัภยั และนายไพเราะผูไ้ด้รบับาทเจบ็จากเหตรุถยนต์
ทั้งสองคันชนกันแล้ว
 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจ�าเลยประการแรกว่า 
นายสพุรรณ์เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีในรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 4 ว – 1554 
กรุงเทพมหานคร หรือไม่ โจทก์มีนายด�ารงผู้รับมอบอ�านาจโจทก์เบิก

ความว่า โจทก์เป็นผู้รบัประกนัภัยรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 4 ว – 1554 
กรุงเทพมหานคร ไว้จากนายสุพรรณ์ตามตารางกรมธรรม์ ซึ่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 บัญญัติว่า “อันสัญญาประกัน
ภยันัน้ ถ้าผูเ้อาประกนัภยัมไิด้มส่ีวนได้เสยีในเหตทุีป่ระกนัภัยได้นัน้ไซร้ 
ท่านว่าย่อมไม่ผูกพนัคูสั่ญญาแต่อย่างใดอย่างหนึง่” โจทก์เป็นนติบิคุคล
มีวัตถุประสงค์ในการรับประกันภัย เชื่อว่าโจทก์จะต้องพิจารณาหลัก
ฐานต่าง ๆ  ก่อนรบัประกนัภัยแล้วว่าผู้เอาประกนัภัยมส่ีวนได้เสยีในเหตุ
ที่ประกันภัยหรือไม่ เพราะเป็นประเด็นสัญญาประการหนึ่งแห่งสัญญา 
และโจทก์มีนายอนันต์เบิกความว่าพยานเป็นผู้ซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 4 ว – 1554 กรุงเทพมหานคร และได้รับค่าซ่อมครบถ้วนแล้ว 
ซ่ึงสนับสนุนว่าโจทก์ได้ตรวจดูแล้วว่านายสุพรรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
รถยนต์คันดังกล่าว เพราะหากโจทก์พบว่านายสุพรรณ์มิได้มีส่วน 
ได้เสียแล้ว โจทก์ก็คงจะปฏิเสธไม่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ 
นายสุพรรณ์โดยการไม่ซ่อมแซมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนข้างต้น 
ส่วนจ�าเลยให้การแต่เพยีงลอย ๆ  ว่า นายสพุรรณ์มไิด้เป็นผูม้ส่ีวนได้เสยี
ในรถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 ว – 1554 กรุงเทพมหานคร โดยมิได้ 
ให้เหตุผลแห่งการปฏิเสธ ทั้งมิได้น�าสืบหักล้างในประเด็นดังกล่าว  
พยานหลักฐานของโจทก์มีน�้าหนักฟังได้ว่านายสุพรรณ์เป็นผู้มีส่วน 
ได้เสียในรถยนต์คันดังกล่าวข้างต้น ฎีกาของจ�าเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
 ปัญหาต้องวินิจฉัยประการต่อไปตามฎีกาของจ�าเลยว่า นาย
บุญส่งผู้ขับรถยนต์คันที่จ�าเลยรับประกันภัยไว้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทน
ของนายดเิรกและเหตเุฉ่ียวชนกนัเกดิจากความประมาทของนายบญุส่ง
หรือไม่ ปัญหานี้โจทก์มีร้อยต�ารวจเอกศิริพล พนักงานสอบสวนมาเบิก
ความว่า หลงัจากได้รบัแจ้งเหตพุยานเดนิทางไปยงัสถานท่ีเกดิเหตแุละ
สอบสวนแล้วลงความเห็นว่า นายบุญส่งคนขับรถยนต์คันท่ีจ�าเลยรับ
ประกนัภัยเป็นฝ่ายประมาทและนายบญุส่งให้การรบัสารภาพ พยานจงึ
เปรียบเทียบปรับนายบุญส่ง และได้ความจากทางน�าสืบของโจทก์ว่า
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หลงัจากเกดิเหต ุ4 วนั คอื เมือ่วนัที ่17 สงิหาคม 2538 นายดเิรกเจ้าของ
รถยนต์หมายเลขทะเบียน 4 พ – 6508 กรุงเทพมหานคร ท�าบันทึก
ยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่รถยนต์คันข้างต้นเฉี่ยวชนกับ
รถยนต์คนัทีโ่จทก์รบัประกนัภยัไว้ และรถยนต์คนัอืน่อกีคนัหนึง่ เหน็ว่า 
ร้อยต�ารวจเอกศิริพลพนักงานสอบสวนเบิกความยืนยันว่าเหตุรถยนต์
เฉี่ยวชนกันอันเป็นมูลเหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของนายบุญส่งที่
ขบัรถยนต์ล�า้เข้าไปในช่องเดนิรถทีน่ายไพเราะขบัสวนทางมา โดยพยาน
ปากนีเ้ป็นผูต้รวจสถานทีเ่กดิเหตแุละสอบสวนพยานหลกัฐานต่าง ๆ  ใน
ที่เกิดเหตุจึงเชื่อว่าพยานตรวจสอบหลักฐานแน่ชัดแล้วจึงลงความเห็น
ว่านายบุญส่งเป็นฝ่ายประมาทและเปรียบเทียบปรับนายบุญส่ง เม่ือ
พิจารณาประกอบบันทึกที่นายดิเรกยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ฝ่าย
รถยนต์คนัทีโ่จทก์รับประกนัภยัไว้และรถยนต์คนัอืน่อกีซึง่นายบญุส่งขบั
เฉี่ยวชนด้วยในคราวเดียวกัน ส่อแสดงว่านายดิเรกยอมรับนายบุญส่ง
คนขับรถยนต์กระบะของตนเป็นฝ่ายประมาท ซึ่งนายดิเรกมิได้ยินยอม
ให้นายบุญส่งขับรถยนต์กระบะคันเกิดเหตุในคดีน้ีแล้ว นายดิเรกคงไม่
ยินยอมรับผิดโดยท�าบันทึกตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่กรณี ส่วน
จ�าเลยไม่ได้น�าสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น พยานหลักฐานของโจทก์
มีน�้าหนักดีกว่าและฟังได้ว่าเหตุเกิดจากความประมาทของนายบุญส่ง
ฝ่ายเดียวและนายบุญส่งขับรถยนต์กระบะคันท่ีจ�าเลยรับประกันภัยไว้
เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของนายดิเรก ฎีกาของจ�าเลยข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น
เช่นกัน 
 ปัญหาวินิจฉัยประการสุดท้าย คือ นายบุญส่งขาดต่ออายุใบ
อนุญาตขับรถยนต์เกินกว่า 180 วัน จ�าเลยจึงได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.11.6 โดยไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็น
ว่า แม้กรมธรรม์ประกันภัยข้อ 2.11.6 ยกเว้นว่าผู้รับประกันภัยไม่
คุม้ครองความรบัผดิอนัเกดิจากการขับข่ีโดยบคุคลทีเ่คยได้รบัใบอนญุาต
ขับรถยนต์แต่ขาดต่ออายุเกนิ 180 วันก็ตาม แต่กม็ีข้อสัญญาพิเศษตาม
ข้อ 2.12 ระบวุ่า “ภายใต้จ�านวนเงนิจ�ากดัความรบัผดิทีร่ะบไุว้ในตาราง 

บริษัทจะไม่ยกเอาความไม่สมบูรณ์แห่งกรมธรรม์หรือความประมาท
เลนิเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้อาประกนัภยัหรอืข้อ 2.1 หรอืเงือ่นไขทัว่ไป 
เว้นแต่ข้อ 1.2 เป็นข้อต่อสูบ้คุคลภายนอกเพือ่ปฏเิสธความรบัผดิต่อข้อ 
2.1 หรือ ข้อ 2.2 เมื่อบริษัทได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว แต่บริษัทไม่
ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือตามกรมธรรม์ต่อผู้เอาประกันภัย เพราะ
กรณีดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
ผู้เอาประกันภัยต้องใช้จ�านวนเงินที่บริษัทได้จ่ายไปนั้นคืนให้บริษัท
ทันที” ดังนั้น เมื่อนายไพเราะซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บจาก
เหตุดังกล่าว จ�าเลยจึงไม่อาจยกเอาเหตุที่นายบุญส่งผู ้ขับรถยนต ์
คันที่จ�าเลยรับประกันภัยไว้ขาดต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์เกินกว่า 
180 วัน ตามข้อ 2.11.6 มาปฏิเสธความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่นายไพเราะได้ ส่วนจ�าเลยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ความเสยีหายแก่รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 4 ว – 1554 กรงุเทพมหานคร 
หรือไม่นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าขณะเกิดเหตุนายบุญส่งขาด 
ต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์เกินกว่า 180 วัน กรณีจึงเข้าเง่ือนไข 
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกนัภยัข้อ 2.11.6 ซึง่ไม่คุม้ครองความรบัผดิ
กรณีดังกล่าว ดังนั้น จ�าเลยจึงไม่จ�าต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายแก่รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยค�้าจุนตามฟ้อง ฎีกา
ของจ�าเลยฟังขึ้นบางส่วน”
 พพิากษาแก้เป็นว่า ให้จ�าเลยชดใช้ค่าเสยีหายแก่โจทก์เป็นเงิน 
10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 29 
มีนาคม 2539 จนถึงวันช�าระเสร็จแก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกา
ให้เป็นพับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อุบลรัตน์ ลุยวิกกัย - มานัส เหลืองประเสริฐ - สุนทร ทรงฤกษ์)
ศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์ - ย่อ
ประพันธ์ ทรัพย์แสง – ตรวจ
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ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่
เรื่อง

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า

1134/2559
ประกันภัยรถยนต์
เรื่องนี้มีการหักกลบลบหนี้กันแล้วหรือไม่และท�าให้
คู่กรณีไม่ต้องรับผิดต่อผู้เสนอข้อพิพาทอีกหรือไม่
เพียงใด

ย่อค�าชี้ขาด

 ข้อเทจ็จรงิในข้อพพิาทนีม้ว่ีา ผูเ้สนอข้อพพิาทเป็นผูร้บัประกนั
ภยัรถยนต์คนัหมายเลขทะเบยีน ณ-1809 กรงุเทพมหานคร คูก่รณเีป็น
ผู ้รับประกันภัยค�้าจุนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ทว-6722 
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2556 เวลา 8.40 น. ขณะที่ผู้
ขบัรถคนัทีผู่เ้สนอข้อพพิาทรบัประกนัภยัไว้มาตามถนนมอเตอร์เวย์โดย
มีผู้ขับรถคันที่คู่กรณีรับประกันภัยตามหลังมาและรถฝ่ายคู่กรณีได้ชน
ท้ายรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทเสียหาย พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบ
ปรบัรถฝ่ายคูก่รณแีล้ว ผูเ้สนอข้อพพิาทรบัช่วงสทิธมิาเรยีกร้องค่าเสียหาย
จ�านวนเงิน 15,624 บาท
 คูก่รณยีืน่ค�าคดัค้านว่าผูเ้สนอข้อพพิาทและคูก่รณไีด้มกีารท�า
หนังสือสัญญาหักกลบลบหน้ีระหว่างกันเก่ียวกับค่าสินไหมทดแทนใน
อุบัติเหตุครั้งนี้แล้ว ผู้เสนอข้อพิพาทจึงไม่สามารถเรียกค่าซ่อมรถคันที่
ผูเ้สนอข้อพพิาทรบัประกนัภยัไว้ในส่วนเพิม่เตมิทีย่งัไม่ได้มกีารหกักลบ
ลบหนี้กันอีกได้เนื่องจากสิทธิเรียกร้องระงับไปแล้ว
 อนญุาโตตลุาการวนิจิฉยัว่า พเิคราะห์แล้วข้อเทจ็จรงิทีร่บัหรอื
ไม่โต้แย้งกนัพร้อมเอกสารทีแ่ต่ละฝ่ายอ้างประกอบไว้ ฟังได้ในเบือ้งต้น
ว่าพนกังานสอบสวนได้เปรยีบเทยีบปรบัผูขั้บรถฝ่ายคูก่รณแีล้วซึง่ถอืได้
ว่าคู่กรณีเป็นฝ่ายประมาท อู่เสนอค่าแรงและค่าอะไหล่มาตาม ส.2  
ผู้เสนอข้อพิพาทคุมราคาค่าแรงกับค่าอะไหล่ที่อู่จัดบางส่วนในเอกสาร 
ส.2 เป็นเงนิ 14,886.87 บาท อูซ่่อมเสรจ็แล้วในวนัที ่10 มถินุายน 2556 
ผู้เสนอข้อพิพาทได้จ่ายเงินค่าซ่อมของอู่ให้อู่เป็นเงิน 14,886.87 บาท 
ตาม ส.3 ในส่วนของค่าอะไหล่ผู้เสนอข้อพิพาทได้จัดซื้อให้อู่เป็นราคา
ไม่รวมภาษีเป็นเงิน 15,624 บาทตามใบสั่งอะไหล่ ส.4 และจ่ายเงินให้
แล้วตาม ส.6 ครั้นวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ผู้เสนอข้อพิพาทและคู่กรณี
ให้น�าเงนิค่าแรงกบัอะค่าไหล่ทีผู่เ้สนอข้อพพิาทจดัเป็นเงนิ 14,886 บาท 
ตัดเศษสตางค์ออกที่ช�าระไปก่อนมาหักกลบลบหนี้กันตามเอกสาร ส.5 
และ ค.1 ตามรายการที่ 68 ต่อมาร้านอะไหล่เรียกเก็บเงินค่าอะไหล่กับ
ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน 15,624 บาทโดยผู้เสนอข้อพิพาทช�าระแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงิน ส. 6 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และเป็นเงินที่เรียก
ร้องกันตามข้อพิพาทนี้จากข้อเท็จจริงท่ีฟังได้ข้างต้นเห็นว่าค่าซ่อมรถ
ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทครั้งน้ีมี 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นค่าซ่อมของอู่  

ส่วนที่ 2 เป็นค่าอะไหล่ที่ผู้เสนอข้อพิพาทจัดซ้ือจากร้านอะไหล่ให้อู่
ด�าเนินการ เมื่อผู้เสนอข้อพิพาทช�าระค่าซ่อมในส่วนของอู่ในวันที่ 10 
มถินุายน 2556 ผูเ้สนอข้อพพิาทย่อมรบัช่วงสทิธเิรยีกร้องเงนิส่วนนีจ้าก
คู่กรณีได้ตั้งแต่วันที่ผู้เสนอข้อพิพาทช�าระค่าซ่อมให้อู่ ขณะเดียวกัน 
ในส่วนของค่าอะไหล่ เมื่อผู้เสนอข้อพิพาทได้ช�าระค่าอะไหล่ให้ร้าน
อะไหล่ภายหลังในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ในส่วนนี้ย่อมรับช่วงสิทธิ
เรียกร้องเงินส่วนนี้จากคู่กรณีได้ตั้งแต่วันที่จ่ายเงินดังกล่าวเป็นต้นไป
เมื่อทั้งสองฝ่ายประสงค์น�าหนี้ที่แต่ละฝ่ายเป็นหนี้ต่อกันในส่วนแรกมา
หกักลบลบหนีก้นัในวนัที ่6 สงิหาคม 2556 เมือ่ปรากฏตามเอกสาร ส.5 
และ ค.1 รายการที ่68 ผูเ้สนอข้อพพิาทได้น�าเลขเคลม 00AV 1 – 2013 
18000 1447 มาหักกลบลบหนี้เลขเคลมของคู่กรณีที่ 116-4942/556 
โดยระบยุอดเงนิทีห่กักลบลบหนีใ้ห้กนัเป็นเงนิ 14,866 บาท ซึง่ตวัเลขนี้
จะตรงกับค่าแรงและค่าอะไหล่ที่อู่ซ่อมรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทและ 
การที่เอกสาร ส.6 และ ค.1 ต่างระบุเลขเคลมและยอดเงินท่ีน�ามา 
หกักลบลบหนีก้นัไว้และได้ท�าสัญญาต่อกนัในวนัที ่6 สิงหาคม 2556 ซึง่
เป็นวันที่ผู้เสนอข้อพิพาทช�าระค่าแรงและค่าอะไหล่ที่จัดให้แก่อู่แล้ว 
แสดงว่าผูเ้สนอข้อพพิาทและคูก่รณต่ีางมคีวามผกูพนัซึง่กนัและกนัโดย
มูลหนี้อันมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกัน และหนี้ทั้งสองรายนั้นถึงก�าหนด 
จะช�าระหนี้ ย่อมท�าให้ลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมหลุดพ้นจากหนี้ของ
ตนด้วยหักกลบลบหนี้กันได้เพียงเท่าจ�านวนที่ตรงกันในมูลหนี้ท้ังสอง
ฝ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 342 บัญญัติไว้ ถือ
ได้ว่าหนี้ในส่วนนี้มีการหักกลบลบหนี้กันแล้ว ปัญหาต่อไปที่คู่กรณีต้อง
รบัผดิอกีหรอืไม่ เพยีงใดนัน้ แต่การทีผู่เ้สนอข้อพพิาทยงัมหีนีต้้องช�าระ
ให้ร้านอะไหล่ในส่วนของค่าอะไหล่ภายหลังอยู่ เมื่อผู้เสนอข้อพิพาทได้
ช�าระในส่วนนี้หลังจากหักกลบลบหนี้ในส่วนแรกของอู ่ที่ช�าระไป 
ก่อนแล้ว ผู้เสนอข้อพพิาทย่อมเรยีกร้องให้คู่กรณชี�าระในส่วนค่าอะไหล่
ที่ช�าระภายหลังจากการหักกลบลบหนี้ซึ่งกันและกันในส่วนแรกไป 
ส่วนนี้แล้ว เมื่อจ�านวนเงินที่ผู้เสนอข้อพิพาทช�าระค่าอะไหล่เป็นเงิน 
15,624 บาท คู่กรณีต้องรับผิดช�าระหนี้ในส่วนนี้
 อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้คู่กรณีชดใช้เงินตามค�าเสนอข้อ
พิพาทพร้อมทั้งดอกเบี้ย

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

 บรษิทั บางกอกสหประกันภยั จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศพัท์: 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

รายชื่อบริษัทสมาชิก
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 เจ้าพระยาประกนัภยั 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 เจนเนอราลีป่ระกันภยั (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
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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

 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

รายนามบริษัทสมาชิก
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 บรษิทั เอไอเอ จ�ากดั (ประกนัวนิาศภัย) 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)
 โทรศพัท์: 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 อนิชวัรนัซ์ 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)
 โทรศพัท์: 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

 บริษทั 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)
 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

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

รายนามบริษัทสมาชิก
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กิจกรรม Highlight

โครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ 
แยกได้ ไม่ต้องรอ

 สมาคมประกันวนิาศภยัไทย ร่วมกับส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธรุกจิประกันภัย (คปภ.) จัดให้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้รถที่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เกิดอุบัติเหตุ สามารถแยกรถหรือเคลื่อนย้ายรถให้พ้นจากพื้นผิวจราจรได้
โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ หรือเจ้าหน้าท่ีบริษัทประกันภัย โดยศูนย์รับแจ้งเหตุของบริษัทประกันภัย เจ้าหน้าที่ส�ารวจภัย หรือ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของบริษัทประกันภัยจะมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน คือ เม่ือบริษัทผู้รับประกันวินาศภัยได้รับแจ้งเหตุ ว่ารถที ่
เอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภทใดก็ตาม) ไว้กับบริษัทประกันภัยเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย ไม่มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ศูนย์รับแจ้งเหตุของบริษัทประกันภัย หรือเจ้าหน้าที่ส�ารวจภัย หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของบริษัท 
แนะน�าให้ผู ้ขับขี่และคู่กรณีท�าการถ่ายรูป และแนะน�าให้เคล่ือนย้ายรถออกให้พ้นพื้นผิวจราจรด้วยความสมัครใจ เพื่อมิให ้
การจราจรติดขัด และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถใช้ถนน โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ต�ารวจ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย
มาถึงที่เกิดเหตุ เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ กองบัญชาการต�ารวจนครบาล โดยมีบริษัทประกันภัย จ�านวน  
43 บริษัท เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแผ่นพบัและโรลอพัโครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรปูไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” ได้ทีเ่วบ็ไซต์สมาคมประกนั
วินาศภัยไทย (https://www.tgia.org/upload/file_group/9/download_1092.zip)




