สารจากนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความเศร้าโศกของปวงชนชาวไทยที่สูญเสีย “พ่อของแผ่นดิน” เมื่อพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา
70  ปีที่ทรงครองราชย์ ครองแผ่นดินโดยธรรม จะยังคงสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์
สมาคมประกันวินาศภัยไทยขอร่วมน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และขอ
ร่ ว มสื บ สานพระราชปณิ ธานในการตั้งมั่นทำ � ความดีแ ละตั้งใจประกอบกิจ การเพื่อ ประโยชน์ ข องสั ง คม
และประเทศชาติสืบไป
ในปี 2559 ที่ผ่านมานั้น เศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้นโดยขยายตัวที่ร้อยละ
3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 การขยายตัวนี้มีผลมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่เพิ่ม
สูงขึ้น รายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้น การใช้มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ การใช้จ่ายเนื่อง
มาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการส่งออกสินค้าและบริการที่มีการปรับตัวดีขึ้นจากราคา
สินค้าส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
สำ�หรับธุรกิจประกันวินาศภัยไทยนั้น มียอดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 211,813
ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.23 เมื่อเทียบกับปีก่อน สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2559
ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 49.81
รองลงมาคือการประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล มีสดั ส่วนเบีย้ ประกันภัยร้อยละ 12.66 การประกันความเสีย่ งภัย
ทุ ก ชนิ ด และการประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น ร้ อ ยละ 11.25 การประกั น ภั ย รถยนต์ ภ าคบั ง คั บ ร้ อ ยละ 7.87
การประกันอัคคีภยั ร้อยละ 4.83 ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 13.58 ประกอบด้วย การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และการประกันภัยประเภทอื่น ๆ
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 นั้น คาดว่าจะยังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุน
ต่าง ๆ อาทิ การขยายตัวของภาคการส่งออกที่เริ่มปรับตัวเป็นบวกหลังจากหดตัวติดลบต่อเนื่องมา 3 ปี
การฟื้นตัวและการขยายตัวของการผลิตภาคการเกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการบริโภค
ภาคครัวเรือน การลงทุนภาครัฐที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง และการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่คาดว่า
น่าจะกลับมาขยายตัวดีขนึ้ หลังจากทีช่ ะลอตัวลงจากการปราบปรามทัวร์ศนู ย์เหรียญและบรรยากาศการท่องเทีย่ ว
ช่วงไว้อาลัย ปัจจัยสนับสนุนเชิงบวกดังที่กล่าวมาน่าจะส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการขยายตัวใน
ทิศทางเดียวกัน
ปี 2559 ถือเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจและนับเป็นเกียรติประวัติของสมาคมประกันวินาศภัยไทยที่ได้
รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมประจำ�ปี 2559 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำ�หรับสมาคมการค้าที่มีความเป็น
เลิศในทุกด้าน จากการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำ�ปี 2559 (Trade Association Prestige Award)
ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม
นี้นับเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของสมาคมฯ ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและพัฒนา
การให้ บ ริ ก ารให้ กั บ บริ ษั ท สมาชิ ก และสามารถพั ฒ นาองค์ ก รให้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และเป็ น ที่ ย อมรั บ
ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนสามารถได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้
ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ในการเป็นองค์กรที่ทำ�หน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ธรุ กิจประกันวินาศภัยเป็นผูบ้ ริหารความเสีย่ งมืออาชีพให้กบั ภาคเอกชน การชดใช้คา่ สินไหมทดแทน
กว่า 410,000 ล้านบาทสำ�หรับเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าธุรกิจประกันวินาศภัย
ได้ทำ�หน้าที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทยและมีบทบาทสำ�คัญในการช่วยฟื้นฟูภาคครัวเรือนและ
ภาคธุรกิจให้กา้ วต่อไปได้อย่างมัน่ คง สมาคมฯ ได้ขยายบทบาทอย่างต่อเนือ่ งและกำ�หนดยุทธศาสตร์ในการนำ�
ธุรกิจประกันวินาศภัยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารความเสี่ยงของประเทศด้านภัยพิบัติและสุขภาพของคนในชาติ
โดยการเข้าไปมีบทบาทสำ�คัญในโครงการประกันภัยของภาครัฐ ดังนี้
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โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 เป็นโครงการที่สมาคมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
บริษทั ประกันภัย 16 บริษทั ดำ�เนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
กว่า 1.5 ล้านครัวเรือน มีพื้นที่รับประกันภัยกว่า 27 ล้านไร่ ผลสำ�เร็จจากการดำ�เนินการโครงการประกันภัย
ข้าวนาปี ส่งผลให้สมาคมฯ เริม่ ศึกษาหาข้อมูลเพือ่ ขยายการรับประกันภัยไปยังพืชและปศุสตั ว์อนื่ ๆ ในอนาคต
โครงการประกันภัยสุขภาพข้าราชการ เป็นโครงการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สมาคมฯ ศึกษาความ
เป็นไปได้และนำ�เสนอระบบการบริหารจัดการต่อภาครัฐ โดยการบริหารจัดการระบบสวัสดิการสุขภาพข้าราชการ
โดยภาคเอกชนนี้จะต้องคงสิทธิประโยชน์แก่ข้าราชการผู้มีสิทธิและผู้อาศัยสิทธิ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการมากยิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่ช่วยให้รัฐสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ระบบ
สวัสดิการสุขภาพข้าราชการมีความยั่งยืนในระยะยาว
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นอกเหนือจากโครงการประกันภัยของภาครัฐแล้ว สมาคมฯ ยังได้ดำ�เนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสวัสดิภาพและเพิ่มพูนสิทธิประโยชน์
ของประชาชน โดยการจัดให้มีการประกันภัยตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย อาทิ การประกันภัยเรือสำ�หรับโดยสาร เพื่อคุ้มครองผู้โดยสาร
บนเรือและขยายความคุ้มครองไปยังบุคคลที่อยู่นอกเรือ การประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก เพื่อคุ้มครองผู้พักอาศัยในหอพัก เฉพาะหอพักที่มี
นักเรียนนักศึกษาพักอาศัย และ การประกันภัยสำ�หรับเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่า เพื่อคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสารเรือเจ็ตสกี เป็นต้น
การดำ�เนินการของสมาคมฯ ยังได้ครอบคลุมถึงโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือ
กับสมาคมประกันวินาศภัยในต่างประเทศ โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมกัน
จัดการประชุม PIAM-TGIA Liaison Meeting 2016 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจประกันวินาศภัยของ
ทั้ง 2 ประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ผู้บริหารจากสมาคมฯ ยังได้เข้าร่วมการประชุม
The 28th East Asian Insurance Congress (EAIC) ณ The Venetian Macao Resort Hotel สาธารณรัฐประชาชนจีน และการประชุม
สภาประกันภัยอาเซียน The 42nd ASEAN Insurance Council Meeting ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศอินโดนีเซีย อีกด้วย
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการกำ�กับดูแลและข้อกำ�หนดตามมาตรฐานสากลถือเป็นปัจจัยในการสร้างความเชือ่ ถือและภาพลักษณ์ ตลอดจนความ
เชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบริษัทสมาชิกเพื่อเตรียมความพร้อม
สำ�หรับการประเมิน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) จากสำ�นักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Financial Action Task Force (FATF) และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมสำ�หรับ โครงการประเมินภาค
การเงิน (Financial Sector Assessment Program: FSAP) จากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี 2561
ข้อมูลและสถิตถิ อื เป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญในการประกอบธุรกิจประกันภัย ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงได้รว่ มกับสำ�นักงาน คปภ. ดำ�เนินโครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลการประกันภัย (IBS) และจัดทำ�รายงานการวิเคราะห์ตน้ ทุนความเสียหาย รายงานสถิตธิ รุ กิจประกันวินาศภัย และบทวิเคราะห์เกีย่ วกับความ
เคลื่อนไหวและทิศทางของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัยได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์และการดำ�เนินธุรกิจด้วย
การสร้างความตระหนักและการให้ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการประกันภัยถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจสำ�คัญของสมาคมฯ
ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงได้จัด โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อจะได้นำ�ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อยังเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของภาคแรงงาน และช่วย
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู การประกันภัยพืชผล นอกจากนีแ้ ล้ว สมาคมฯ ยังได้ดำ�เนิน โครงการประกันภัยให้ขา้ วเป็นของขวัญ โดยได้รว่ มกับบริษทั สมาชิก
ของสมาคมฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซือ้ ข้าวสารจากชาวนาโดยตรงกว่า 161 ตัน เพือ่ มอบให้กบั ลูกค้าเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่และแจกจ่าย
ให้กับพนักงานบริษัทได้บริโภค ซึ่งนับเป็นการช่วยเหลือให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง
การดำ�เนินการอีกประการหนึ่งที่สำ�คัญของสมาคมฯ คือการจัดหาสถานที่ทำ�การแห่งใหม่เพื่อทดแทนที่ทำ�การปัจจุบัน โดยคณะกรรมการ
บริหารของสมาคมฯ ได้กำ�หนดนโยบายในการบริหารจัดการและจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดินและเตรียมการสร้างอาคารสถานที่แห่งใหม่
และมอบหมายให้คณะกรรมการทุกคณะจัดทำ�งบประมาณแบบคงที่ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และจัดสรรเงินที่เหลือจ่ายมาเป็นทุนสำ�รอง
ในการซื้อที่ดิน ส่งผลให้สมาคมฯ มีเงินงบประมาณกว่า 150 ล้านบาทในปัจจุบัน ซึ่งเพียงพอในการจัดซื้อที่ดินและคาดว่าจะสามารถจัดสรรเงิน
ได้อย่างเพียงพอสำ�หรับการก่อสร้างอาคารในอนาคต เพื่อให้สมาคมฯ มีสถานที่ทำ�การที่เหมาะสม ทันสมัย และสามารถดำ�เนินกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไปในอนาคต
ถึงแม้ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยได้ผ่านความท้าทายที่หลากหลายในระยะเวลาที่ผ่านมา และสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ทั้ง
ยังสามารถสร้างการเจริญเติบโตมาได้ตราบจนถึงปัจจุบัน แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม (STEEP) กำ�ลังก่อให้เกิดโลกของความเสีย่ ง
รูปแบบใหม่ที่ยากต่อการคาดเดา
เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่มีหน้าที่หลักในการบริหารความเสี่ยง การมีความตระหนักต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ภายใต้บริบทที่ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมีความเชื่อมโยงกันและอยู่ในสภาวะ
ที่มีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอนเหนือการคาดการณ์ (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความไม่ชัดเจนของผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึน้ (Ambiguity) จึงถือเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ ผมคาดหวังทีจ่ ะเห็นบริษทั ประกันวินาศภัยปรับเปลีย่ นวิถกี ารประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ทีเ่ ปลีย่ นไปและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เกิดขึน้ เพือ่ ให้สามารถอยูร่ อดได้อย่างยัง่ ยืนในอนาคต และเพือ่ ให้ธรุ กิจประกันวินาศภัยสามารถ
รักษาบทบาทของการเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทยและก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารความเสี่ยงของประเทศด้านภัยพิบัติและสุขภาพของคนใน
ชาติได้ในอนาคตอันใกล้
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงบริษัทสมาชิกทุกบริษัทที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานของสมาคมฯ อย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะกรรมการทุกคณะและทุกชมรม ตลอดจนพนักงานของ
สมาคมฯ ที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ ส่งผลให้สมาคมฯ สามารถขับเคลื่อนงานและกิจกรรมต่าง ๆ จนประสบ
ผลสำ�เร็จอย่างงดงาม และสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

DIGITAL RISE
DIGITAL
LIFE
DIGITAL INSURANCE
4
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(นายอานนท์ วังวสุ)
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

รายนามคณะกรรมการบริหาร

นายอานนท์ วังวสุ

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม
อุปนายก

นายสมพร สืบถวิลกุล
อุปนายก

นายนพดล สันติภากรณ์
เลขาธิการ

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
รองเลขาธิการ
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นายหลักชัย สุทธิชูจิต

นายอรัญ ศรีว่องไทย

นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ

นายไพบูลย์ จิรายุวัฒน์

นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์

เหรัญญิก และประธาน
คณะกรรมการการบัญชีการเงิน และการลงทุน

ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยยานยนต์
6
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นายทะเบียน และประธาน
คณะกรรมการกฎหมาย
และกฎระเบียบ

ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยทรัพย์สิน

ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

นายอรรณพ พรธิติ

ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยทางทะเล
และโลจิสติกส์

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาธุรกิจและวิชาการ
ประกันภัย

รายนามคณะกรรมการบริหาร

นายทิวากร กาญจนกิจ
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยทรัพย์สิน

นายวาสิต ล่ำ�ซำ�

กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ

นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยทางทะเล
และโลจิสติกส์

นายชูชัย วชิรบรรจง

กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
พัฒนาธุรกิจและวิชาการ
ประกันภัย

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยยานยนต์

นายชาติชาย พานิชชีวะ
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
การบัญชี-การเงิน
และการลงทุน

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ดร. ศศมณฑ์ สงวนสิน
กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กฎหมายและกฎระเบียบ
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

พันธกิจ (Mission)
สมาคมฯ กำ�หนดพันธกิจใน 4 ด้าน ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 (Mission 1) ด้านประชาชน

1. สร้างและยกระดับความตระหนักรู้และความเข้าใจในการนำ�การประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยง และส่งเสริมสนับสนุนให้ประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำ�รงชีวิตของประชาชน
2. สร้างความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย

พันธกิจที่ 2 (Mission 2) ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. ยกระดับและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐ
2. ประสานงาน เจรจา และขยายความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจที่ 3 (Mission 3) ด้านหน่วยงานกำ�กับดูแล

1. ขยายความร่วมมือ เพิ่มการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำ�กับดูแล
2. ส่งเสริมให้ธุรกิจ ควบคุม ดูแลกันเอง

พันธกิจที่ 4 (Mission 4) ด้านบริษัทสมาชิก

1. สร้างเสถียรภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำ�เนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ
2. ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการ
ดำ�เนินธุรกิจและการดำ�เนินชีวิตในยุค Thailand 4.0
3. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ
4. ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก

TGIA คือ คุณค่าร่วมองค์กรของสมาคมประกันวินาศภัยไทย
T = Teamwork Spirit : มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร มีการทำ�งานและตัดสินใจภายใต้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันร่วมกัน
G = Globalization & Grit : มีแนวคิดที่เป็นสากลยกระดับความเป็นมืออาชีพในการทำ�งาน และมีความมุ่งมั่น

กล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

I = Integrity : ปฏิบัติงานตามหลักกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร ยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
มีจริยธรรมและศีลธรรมอันดี คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกและองค์กร
A = Attitude & Actions : มีทัศนคติเชิงบวกในการทำ�งานร่วมกันและถึงพร้อมในการกระทำ�สิ่งที่ดีต่อองค์กร
หมายเหตุ: วิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมฯ ข้างต้น เป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2560
8
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Arbitration Office

สำนักงาน
อนุญาโตตุลาการ

Executive Office
of Thai General
Insurance Association

สำนักงานบร�หาร
สมาคมประกันว�นาศภัยไทย
The Insurance
Premium Rating
Bureau

สำนักงานอัตราเบี้ย
ประกันว�นาศภัย

Executive Director

ผูอำนวยการบร�หาร

Steering Committee

Insurance
Members’ Club

สโมสรสมาชิก
ประกันภัย

คณะกรรมการอำนวยการ

Board of Directors

คณะกรรมการบร�หาร

Member Companies

บร�ษัทสมาชิก

ผังองค์กรสมาคมประกันวินาศภัยไทย

Insurance
PR Club

ชมรมประชาสัมพันธ
ประกันภัย

คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
Legal and Compliance Committee

คณะกรรมการการบัญชี-การเง�น และการลงทุน
Accounting, Finance and Investment
Committee

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและว�ชาการประกันภัย
Insurance Development and
Technical Committee

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
Accident and Health Insurance Committee

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
Miscellaneous Insurance Committee

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต
Motor Insurance Committee

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจ�สติกส
Marine Insurance and Logistics Committee

คณะกรรมการประกันภัยทรัพยสิน
Property Insurance Committee

ชมรมนักบัญชีประกันภัย
Insurance Accounting Club

ชมรมนักบร�หารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย
HR Insurance Club
ชมรมบร�หารและจัดการความเสี่ยง
ของบร�ษัทประกันภัย
Enterprise Risk Management Club

ชมรม Young Insurer Club (YIC)
Young Insurer Club

ชมรม IT ประกันภัย
Insurance IT Club

ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
Accident and Health Insurance Club

ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด
Miscellaneous Insurance Club

ชมรมพ�จารณารับประกันภัยยานยนต
Motor Underwriting Club

ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต
Motor Insurance Lawyers’ Club

ชมรมสินไหมยานยนต
Motor Claims Club

ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจ�สติกส
Marine Insurance and Logistics Club

ชมรมบร�หารความเสี่ยงภัย
Insurance Risk Management Club

ชมรมสินไหมทดแทน
Claims Club

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในสมาคมประกันวินาศภัยไทย
สำ�นักงานอนุญาโตตุลาการ

นายโยธิน ฉวาง

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา
ผู้อำ�นวยการบริหาร

นายศุภชัย ดิษฐวิบูลย์

อนุญาโตตุลาการ

นายไพฑูรย์ เนติโพธิ
อนุญาโตตุลาการ

เลขาธิการ

นายจุมพล ณ สงขลา
อนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายวิชาการประกันภัยและวิชาการทั่วไป

สำ�นักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

นางสาวกัลยา จุกหอม

ดร.จุฑาทอง จารุมิลินท

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร สายงานวิชาการ

เลขาธิการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสมพร สุราช

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร สายงานสนับสนุนการบริหาร

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสมพร สุราช
10
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ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร สายงานสนับสนุนการบริหาร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รายนามคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
24
19

9
25
12

4

23
11

10

13

21

6

3

15

1

16

8

5

14

7

2
17
22

20

1. นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ

10. นางสาวเดือนฉาย โกศลเมธากุล

2. นายทิวากร กาญจนกิจ

11. ดร. สิทธิพร อินทุวงศ์

3. นายไพรินทร์ ชัยเบญจพล

12. นางสาวจันทิมา ถิ่นสุวรรณ

4. นางนลินา โพธารามิก

13. นางสาวพัชรา เจนผาสุก

รองประธาน
บมจ.นวกิจประกันภัย

กรรมการ
บ.นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

22. นางสาวกัลยา จุกหอม

5. นายอรัญ ศรีว่องไทย

14. นางสาววรนันท์ ตินตะโมระ

ที่ปรึกษา
บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

กรรมการ
บมจ.วิริยะประกันภัย

23. นางสาวศิริพร บุณยรัตน์มงคล

6. นางสาวบังอร จิระวรสุข

15. นายนรินทร์ เสตะพันธุ

ประธาน
บมจ.ซมโปะ ประกันภัย
(ประเทศไทย)

กรรมการที่ปรึกษา
บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
รองประธาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ที่ปรึกษา
บมจ.วิริยะประกันภัย

7. นายชัยฤทธิ์ ทรงพลังธรรม
ที่ปรึกษา
บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย

8. นายสมบัติ อนันตลาโภชัย
ที่ปรึกษา

9. นายวัฒนา วงศ์วิเศษนพคุณ

ที่ปรึกษา
บจ.ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส
(ประเทศไทย)

กรรมการ
บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย
(ไทยแลนด์)
กรรมการ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
กรรมการ
บมจ.ทิพยประกันภัย

กรรมการ
บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

16. นางสาวอรวรรณ วรปัญญา
กรรมการ
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

17. นายจักรพรรดิ อังคทะวานิช

กรรมการ
บจ.เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์

18

19. นายทวีศักดิ์ อัญชลีนุกูล
กรรมการ
บมจ.ธนชาตประกันภัย

20. นางสาววีนัส ทองลมุล

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

21. นางนภาพร แดดภู่

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร สายงานวิชาการ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
หัวหน้ากลุ่ม ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 1
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

24. นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล
เจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

25. นางสาวชุติมณฑน์ โพธิ์ปฐม
เจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

18. นายภาสกร แก้วประเสริฐ
กรรมการ
บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย
(ประเทศไทย)
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รายนามคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
11

16
23

25

13
26

21

19

18

1. นายอรรณพ พรธิติ

ประธาน
บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย)

2. นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ

กรรมการที่ปรึกษา
บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
สาขาประเทศไทย

3. นายพิศิษฐ์ เงาวิจิตร

รองประธาน
บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
สาขาประเทศไทย

4. นางพรศรี บรรณกุลโรจน์
รองประธาน
บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย
(ประเทศไทย)

5. ศ. (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ
ที่ปรึกษา
บจ.สำ�นักกฎหมายประมวลชัย

6. นายพิชิต เมฆกิตติกุล

ที่ปรึกษา
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

7. นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร์
ที่ปรึกษา
บมจ.แอกซ่าประกันภัย

8. นายณรงค์ สุภานุรัตน์
ที่ปรึกษา

9. นายเกียรติศักดิ์ เรืองมานะมงคล
ที่ปรึกษา
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

12

20

7
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10

8

9
1

4

2

10. นายวิเทพ จิระจงเจริญ
ที่ปรึกษาโครงการ
บจ.อีบิกซ์ (ประเทศไทย)

11. นายพศิน พฤฒพงษ์
กรรมการ
บมจ.ทิพยประกันภัย

12. นางกรแก้ว เอี่ยมกุล

กรรมการ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

13. นายปิยวุฒิ กิจเจริญ

กรรมการ
บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย)

14. นางวนิดา ชัยชัชวาล
กรรมการ
บมจ.นวกิจประกันภัย

15. นายจตุรภัทร ภิญโญมงคล
กรรมการ
บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย

16. นายนพดล มีสุขเสมอ
กรรมการ
บมจ.ไทยศรีประกันภัย

17. นายชาญวิทย์ ผดุงวัฒนโรจน์
กรรมการ
บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

18. นางภรธนา วงโรจน์
กรรมการ
บมจ.วิริยะประกันภัย

19. นางสาวพีรินทร แก้วลาย
กรรมการ
บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

17

3
6

5

15
14

12

20. นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

21. นางสาวเพลิน อังควัฒนกุล

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

22. นางสาวกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร สายงานวิชาการ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

23. นางสาวศิริพร บุณยรัตน์มงคล

หัวหน้ากลุ่ม ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 1
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

24. นางสาวภัทรพร น้�ำ เงิน

หัวหน้ากลุ่ม สนับสนุนงานประกันภัย 2
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

25. นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล
เจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

26. นางสาวเบญจพร จุ้ยเจริญ
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

22

24

รายนามคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
22
25

23

27

6

21

24

9

2
15

11
8

26

10

18

5

12. นายชูชัย วชิรบรรจง

2. นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์

13. นางสาววลีรัตน์ อัศววงศ์เสถียร

3. นายประสิทธิ์ คำ�เกิด

รองประธาน
บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

4. นายสุเทพ ราชอุปนันท์
รองประธาน
บมจ.วิริยะประกันภัย

กรรมการ
บมจ.ประกันคุ้มภัย

กรรมการ
บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย

14. นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล
กรรมการ
บมจ.ธนชาตประกันภัย

15. นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
กรรมการ
บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

5. นายศิริลักษณ์ เมืองศรี

16. นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร์

6. นายหฤษฏพงษ์ ชัยเลิศ

17. นายดำ�รงค์ จิรวรพัฒน์

7. นายประชัน มาลาวงศ์

18. นายพันธ์เทพ ชัยปริญญา

8. นายถาวร แดนวังเดิม

19. นายจุลินทร์ จุฬาวังฤทธิ์

รองประธาน
บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
ที่ปรึกษา
บมจ.ทิพยประกันภัย

ที่ปรึกษา
บมจ.สินมั่นคงประกันภัย
ที่ปรึกษา
บมจ.เอราวัณประกันภัย

9. นายพิษณุวัฒก์ อ้วนสะอาด
ที่ปรึกษา
บจ.ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท

10. นายวิชัย จิราธิยุต
ที่ปรึกษา
สถาบันยานยนต์

11. นายไพฑูรย์ จันทร์พนอรักษ์

13

20
12

1. นายไพบูลย์ จิรายุวัฒน์

กรรมการที่ปรึกษา
บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

29

4

1

3

ประธาน
บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย

17

7

กรรมการ
บมจ.แอกซ่าประกันภัย

กรรมการ
บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
กรรมการ
บมจ.วิริยะประกันภัย

กรรมการ
บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

20. นายวัลลภ จิตต์สนอง
กรรมการ
บมจ.สหมงคลประกันภัย

21. นายอาภากร ปานเลิศ

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

14

19
16

28

22. นายไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

23. นางสาววิไลรัตน์ แสงแก้ว

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

24. นางสาวกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร สายงานวิชาการ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

25. นางสาวศิริพร บุณยรัตน์มงคล

หัวหน้ากลุ่ม ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 1
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

26. นางสาวภัทรพร น้ำ�เงิน

หัวหน้ากลุ่ม สนับสนุนงานประกันภัย 2
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

27. นายวุฒิ วุฒิวัฒนากุล

เจ้าหน้าที่ชำ�นาญการ
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

28. นางสาวรสริน ตั้งสิริมรกต
เจ้าหน้าที่ชำ�นาญการ
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

29. นายธัญชิต แย้มวจี

เจ้าหน้าที่ชำ�นาญการ
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

กรรมการ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
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รายนามคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
6

3
21
15

7
22

27

2

10

11

18

14

19

8

9

1

12

1. นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์

10. นายพินิจ อำ�นาจนิยมจันทร์

2. นายวาสิต ล่�ำ ซำ�

11. นายสุวิทย์ เก่งวิบูลย์

ประธาน
บมจ.เทเวศประกันภัย จำ�กัด
กรรมการที่ปรึกษา
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

3. นายวีระ วิโรจน์ศิรศักดิ์
รองประธาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

4. นายพนัส สุขเจริญ
ที่ปรึกษา
บมจ.ไทยประกันภัย

13

กรรมการ
บมจ.ทิพยประกันภัย

กรรมการ
บมจ.ไทยประกันสุขภาพ

12. นางสุวรรณา สุขปลื้มถาวร
กรรมการ
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

13. นายสุรชัย เลิศสิทธิชัย

กรรมการ
บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

5. นางนันทินี ชินวรรณโณ

14. นายบุญยงค์ ว่องศรี

6. นายธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ

15. นางศิรินุช นิลปริสุทธิ์

7. นายเพิ่มศักดิ์ เนตรนุช

16. นางสาวณัฏฐวี วิชาไชย

8. นางอุสาห์ จันทร์งาม

17. นางสาวสุภาวัลย์ กิตติภัทรพล

ที่ปรึกษา
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

ที่ปรึกษา
บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

ที่ปรึกษา
บจ.เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแทนส์
ที่ปรึกษา
บมจ.บูพา ประกันสุขภาพ
(ประเทศไทย)

9. นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ์
กรรมการ
บมจ.ซิกน่า ประกันภัย

กรรมการ
บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย
กรรมการ
บมจ.เทเวศประกันภัย
กรรมการ
บมจ.วิริยะประกันภัย

กรรมการ
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

18. นายปราโมทย์ รุ่งแสงทองสุข
กรรมการ
บ.นิวแฮมเชอร์ อินชัวรันส์

19. นางสาวดาเนตร วันทนีย์

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

14
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20. นางสาวจันทร์พร ธีระสานต์

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

21. นายปวินท์ ชลมาศ

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

22. นางสาวกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร สายงานวิชาการ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

23. นางสาวศิริพร บุณยรัตน์มงคล

หัวหน้ากลุ่ม ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 1
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

24. นางสาวภัทรพร น้�ำ เงิน

หัวหน้ากลุ่ม สนับสนุนงานประกันภัย 2
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

25. นายธัญชิต แย้มวจี

เจ้าหน้าที่ช�ำ นาญการ
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

26. นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล
เจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

27. นางสาวนันท์ธิดา สิรินันทน์
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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รายนามคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

17

18

15

13

6

11

12

17
5

21

7

2

14

1

8

19

9

10

10. นางจีราพร จงสกุล

18. นางสาวศิริพร บุณยรัตน์มงคล

2. นายจีรพันธ์ อัศวธนกุล

11. นายอภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์

19. นางสาวภัทรพร น้ำ�เงิน

3. นายพนมศักดิ์ มงคลนิมิตร

12. นางสาวมาลี สวัสดิ์ภักดี

กรรมการที่ปรึกษา
บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

รองประธาน
บมจ.เทเวศประกันภัย

4. นายประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์
รองประธาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

5. นางนันทินี ชินวรรณโณ
ที่ปรึกษา
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

6. นายอนุกูล เย็นใจ
กรรมการ
บมจ.ทิพยประกันภัย

7. นางสาวสุมาลี ศักยพันธ์
กรรมการ
บมจ.นวกิจประกันภัย

8. นางสาวจิรายุ วราภรณ์
กรรมการ
บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

9. นางสาวกรวิภา ผลากรกุล

กรรมการ
บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย)

กรรมการ
บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
สาขาประเทศไทย
กรรมการ
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
กรรมการ
บมจ.วิริยะประกันภัย

13. นางสาวณิชาภัทร ศรีวิเชียร
กรรมการ
บ.นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

14. นายนรินทร์ สุทธิประภา
กรรมการ
บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

20
16

1. นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์
ประธาน
บมจ.เอไอจี ประกันภัย
(ประเทศไทย)

3

4

หัวหน้ากลุ่ม ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 1
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
หัวหน้ากลุ่ม สนับสนุนงานประกันภัย 2
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

20. นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล
เจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

21. นางสาวณัชภรณ์ รัตนไชย
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

15. นางสาวทัศนวรรณ เชาว์ด�ำ รงสกุล

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

16. นางสาวกฤษณา ศักดิวรพงศ์

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

17. นางสาวกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร สายงานวิชาการ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รายงานประจำ�ปี 2559 | 15

รายนามคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
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3

25
8

4

17
21
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6

16
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24

9

23

22

15

10

1

2
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10. นายธโนดม โลกาพัฒนา

19. ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

2. นายชูชัย วชิรบรรจง

11. ดร. ศรัณฐ์ หวั่งหลี

20. นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์

3. นายทัตเทพ สุจิตจร

12. นางวิไล ปรีชาภรณ์

กรรมการที่ปรึกษา
บมจ.ประกันคุ้มภัย

ที่ปรึกษา
สถาบันประกันภัยไทย

4. นางดวงดาว วิจักขณ์จารุ
ที่ปรึกษา
บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย
(ไทยแลนด์)

5. นางวรรณี คงภักดีพงษ์

ที่ปรึกษา
บจ.ฮาวเด้น อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ส
(ประเทศไทย)

6. นางนิธิพร ไตรทิพเทวินทร์
ที่ปรึกษา
นักวิชาการอิสระ

7. รศ. ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์
ที่ปรึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. นางกรีทิพย์ มงคลชัยอรัญญา
รองประธาน
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

9. นางสาวภาวนา ไทยสุวรรณ
รองประธาน
บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย)
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1. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
ประธาน
บมจ.ธนชาตประกันภัย

16

19

20

กรรมการ
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
กรรมการ
บมจ.นวกิจประกันภัย
กรรมการ
บมจ.วิริยะประกันภัย

13. ดร. บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ
กรรมการ
บมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย

14. นายจักรวี วิสุทธิผล

กรรมการ
บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

15. นายสุชาติ สุธยานันท์

กรรมการ
บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย
(ประเทศไทย)

16. ดร. โชติมา พัวศิริ

กรรมการ
บมจ.นำ�สินประกันภัย

17. นางจารุลักษณ์ ธนชาติ
กรรมการ
บมจ.คิวบีอี ประกันภัย
(ประเทศไทย)

18. นายเอกชัย สาระชีพ
กรรมการ
บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

11

กรรมการ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

21. นางจินดามณี ตั้งคุณสมบัติ

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

22. นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

23. นางสาวกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร สายงานวิชาการ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

24. นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย
หัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนา
ฝ่ายวิชาการทั่วไป
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

25. นางสาวนฤมล ดอกพิกุล
หัวหน้ากลุ่ม วิชาการทั่วไป
ฝ่ายวิชาการทั่วไป
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

26. นายทศพล ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่ายวิชาการทั่วไป
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รายนามคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน
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19

12
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22
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1. นายหลักชัย สุทธิชูจิต
ประธาน
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

2. นายชาติชาย พานิชชีวะ
กรรมการที่ปรึกษา
บมจ.ไทยศรีประกันภัย

3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
ที่ปรึกษา

4. นางอำ�ไพ บำ�รุงศักดิ์ศิลป์
ที่ปรึกษา

5. นายสัจจะ จึงนิจนิรันดร์

ที่ปรึกษา
บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

6. นายกรกฤต คำ�เรืองฤทธิ์

ที่ปรึกษา
บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย
(ไทยแลนด์)

7. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์

รองประธาน
บจ.เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์

8. นางปุณฑริกา ใบเงิน

รองประธาน
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

9. นายมนตรี พ่วงพูล

รองประธาน
บมจ.อลิอันซ์ ประกันภัย
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9

1
8
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20
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10. นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ

19. นางประภาวดี อารยนันทพงศ์

11. นายประยุทธ ชาตรูปะมัย

20. นางสมพร สุราช

กรรมการ
บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย
(ประเทศไทย)
กรรมการ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

12. นายอนรรฆ หวั่งหลี
กรรมการ
บมจ.นวกิจประกันภัย

13. นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา
กรรมการ
บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

14. นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล
กรรมการ
บมจ.วิริยะประกันภัย

13

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร
สายงานสนับสนุนการบริหาร
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

21. นางสาวสุภาสินี จันทวี

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

22. นางสาวชัชฎา เครือครุฑ
เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

15. นางสาวสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์
กรรมการ
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

16. นางสาวสุวรรณา เอี่ยมอำ�พร
กรรมการ
บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

17. นางสาวสุมลฑา พุ่มเจ้า

กรรมการ
บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

18. นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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รายนามคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
7

5

6
2

19
15

11

10

9
12

1

10. นายบุญยัง วังสว่าง

2. ดร. ศศมณฑ์ สงวนสิน

11. นางสาวสุทธิราภร ปรีเปรม

กรรมการที่ปรึกษา
บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย

3. นายวิเชียร โมลีวรรณ
รองประธาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

4. นายอภิชาต อุดมวรชาติ
รองประธาน
บมจ.วิริยะประกันภัย

5. นายบัลลังก์ แก้วปานกัน
ที่ปรึกษา
บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

6. นายปิยะบุตร สุวรรณประทีป
ที่ปรึกษา
บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

7. นางสาวอธิษฐา จิตรานุเคราะห์
ที่ปรึกษา
บจ.ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ เนชั่นแนล

8. นางสาวสมศรี ตั้งสีฟ้า
กรรมการ
บมจ.เมืองไทยประกันภัย

9. ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

กรรมการ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
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3
4

14

18

กรรมการ
บมจ.ทิพยประกันภัย

กรรมการ
บมจ.ธนชาตประกันภัย

12. นางลลิตา สุวรรณรัตน์

กรรมการ
บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย)

13. นายปิยะ วราอุบล

กรรมการ
บมจ.ซิกน่าประกันภัย

14. นางสาวอมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร
กรรมการ
บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

15. นางสาวอายุศรี คำ�บรรลือ

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

16. นายศุภกิจ สัตยารัฐ

ผู้ประสานงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

17. นางสาวกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร สายงานวิชาการ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

16

20

17

1. นายอรัญ ศรีว่องไทย
ประธาน
บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

18

13

8

18. นางพัชรีภรณ์ พิศเพ็งกุลวัฒน์

หัวหน้ากลุ่ม กฎหมายและกฎระเบียบ
ฝ่ายวิชาการทั่วไป
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

19. นางสาวนฤมล ดอกพิกุล
หัวหน้ากลุ่ม วิชาการทั่วไป
ฝ่ายวิชาการทั่วไป
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

20. นายทศพล ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่ายวิชาการทั่วไป
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ทำ�เนียบนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
นายวัย วรรธนะกุล

นายฉลอง โปษยานนท์

นายเซ็งจือ ลือประเสริฐ

นายวิรัช ณ สงขลา

นายสุจินต์ หวั่งหลี

นายยุตติ ล่ำ�ซำ�

นายชลอ ทองสุพรรณ

นายเมธ ศตวุฒิ

นายพิชัย จุฬาโรจน์มนตรี

นายเฉลิมศักดิ์ สุขะวิริยะ

นายชัย โสภณพนิช

นายยืนยง โศภิษฐ์พงศธร

นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

นายชัย โสภณพนิช

นายพันธุ์เสน่ห์ พันธุพงศ์

นายประสาน นิลมานัตต์

นายศราวุธ ภาสุวณิชยพงศ์

นายชัย โสภณพนิช

นายสุจินต์ หวั่งหลี

นายชัย โสภณพนิช

นายสุจินต์ หวั่งหลี

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

นายอานนท์ วังวสุ

พ.ศ. 2510-2511

พ.ศ. 2515-2516,
2516-2517

พ.ศ. 2520-2521,
2521-2522

พ.ศ. 2526-2527

พ.ศ. 2530-2531,
2531-2532

พ.ศ. 2536-2538

พ.ศ. 2544-2546,
2546-2548

พ.ศ. 2552-2554,
2554-2556

พ.ศ. 2511-2512,
2512-2513

พ.ศ. 2517-2518,
2518-2519

พ.ศ. 2522-2523,
2523-2524

พ.ศ. 2527-2528,
2528-2529

พ.ศ. 2532-2533,
2533-2534

พ.ศ. 2538-2540

พ.ศ. 2548-2550

พ.ศ. 2513-2514,
2514-2515

พ.ศ. 2519- 2520

พ.ศ. 2524-2525,
2525-2526

พ.ศ. 2529-2530

พ.ศ. 2534-2535,
2535-2536

พ.ศ. 2540-2542,
2542-2544

พ.ศ. 2550-2552

พ.ศ.2556-2558,
2558-2560

รายงานประจำ�ปี 2559 | 19

รายงานธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2559
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2558 โดยการขยายตัวปี
นี้มาจาก 1) การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงขึ้นจากรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้นและการใช้มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของ
ภาครัฐ และ 2) การส่งออกสินค้าและบริการที่มีการปรับตัวดีขึ้นจากราคาสินค้าส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะยังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การขยายตัวของภาคการส่ง
ออกที่เริ่มปรับตัวเป็นบวกหลังจากหดตัวติดลบต่อเนื่องมา 3 ปี จากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศสำ�คัญ และการเพิ่มขึ้นของ
ราคาสินค้าสำ�คัญในตลาดโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตามไปด้วย
2) การฟืน้ ตัวและการขยายตัวของการผลิตภาคการเกษตรซึง่ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของการบริโภคภาคครัวเรือน 3) การลงทุน
ภาครัฐที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง และ 4) การท่องเที่ยวที่จะกลับมาขยายตัวดีขึ้นหลังจากที่ชะลอตัวลงจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์
เหรียญและบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงไว้อาลัย
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอยูํในเกณฑ์ดี โดยเงินเฟ้อขยายตัวเร่งขึ้นอย่างช้า ๆ ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของราคาน้ำ�มัน
และการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างช้า ๆ ในขณะที่การจ้างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัว
ของการผลิตภาคเกษตร และดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลในเกณฑ์สูง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวน
ของระบบเศรษฐกิจโลกและการเงินโลกจาก 1) ทิศทางและแนวนโยบายของสหรัฐอเมริกาหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ยังไม่มี
ความชัดเจน 2) ปัญหาเรือ่ งการเมืองและความอ่อนแอของสถาบันการเงินในยุโรป 3) แนวโน้มราคาน้�ำ มันโลกทีป่ รับตัวสูงขึน้ และ 4) ปัญหา
ในภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน
ตารางที่ 1: อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

ร้อยละต่อปี
(Percent per year)

2558
(2015)

2559
(2016)

2560f
(2017f)

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Growth Rate)
การบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption)
การลงทุนภาคเอกชน (Private Investment)
การอุปโภคภาครัฐ (Public Consumption)
การลงทุนภาครัฐ (Public Investment)
การส่งออกสินค้าและบริการ (Export of goods & services)
การนำ�เข้าสินค้าและบริการ (Import of goods & services)
มูลค่าการส่งออกสินค้า (Export volume of goods & services)
มูลค่าการนำ�เข้าสินค้า (Import volume of goods & services)
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation)

2.9
2.2
-2.2
3.0
29.3
0.7
0.0
-5.6
-10.6
-0.9

3.2
3.1
0.4
1.6
9.9
2.1
-1.4
0.0
-4.7
0.2

3.0-4.0
2.8
2.5
2.6
14.4
2.6
3.7
2.9
5.5
1.2-2.2

ที่มา:  รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2559, ธนาคารแห่งประเทศไทย
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สำ�หรับธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2559 มูลค่าเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงอยูท่ ี่ 211,813 ล้านบาท ขยายตัวจากปีทแี่ ล้วในอัตราร้อยละ 1.23
(รูปที่ 1) สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration) อยู่ที่ร้อยละ 1.47 ซึ่งลดลงจาก
ปีที่แล้ว จำ�นวนเบี้ยประกันภัยต่อจำ�นวนประชากร (Insurance Density) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 3,112 บาท เป็น 3,140 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.90 (รูปที่ 2) โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2559 เติบโตจากการประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีอัตราการ
เติบโตร้อยละ 1.57 และร้อยละ 1.38 ตามลำ�ดับ ส่วนการประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มีอัตราการเติบโตลดลง
อยู่ที่ร้อยละ 2.36 และร้อยละ 1.43 ตามลำ�ดับ (ตารางที่ 2)
รูปที่ 1: มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ปี 2545-2559
Percent
50.0

Mn Baht

250,000

Slow Down of Private Expenditune & Increased Private Debts
Coup
First Car Buyers Government Scheme

Avian Influenza
& Oil Price
Increase

200,000

150,000

40.0

Thailand
Hamberger Crisis Mega Flood
(Subprime)

30.0

Slow down of World
Economy and Airport
Shutdown

20.0

100,000

10.0
50,000

0
Direct Premium (Million Baht)
Direct Premium Growth Rate (%)
GDP (%)

0.0

2545
(2002)

2546
(2003)

2547
(2004)

2548
(2005)

2549
(2006)

2550
(2007)

2551
(2008)

2552
(2009)

2553
(2010)

2554
(2011)

2555
(2012)

2556
(2013)

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)

62,627

71,160

79,289

84,454

95,287 100,816 106,239 110,004 125,087 140,219 179,540 203,120 205,372 209,244 211,813

13.87

13.63

11.42

6.51

12.83

5.80

5.38

3.54

13.71

12.10

28.04

13.13

1.11

1.89

1.23

6.1

7.2

6.3

4.2

5.0

5.4

1.7

(0.7)

7.5

0.8

7.2

2.7

0.9

2.9

3.2

(10.0)

ที่มา: สำ�นักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
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รูปที่ 2: อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ปี 2555-2559

179.48 Billion THB
5,978 Million USD

Direct Premium Growth Rate (%)
GDP Growth Rate (%)
Insurance Penetration (%)
(Premium/GDP)
Insurance Density (Baht)
(Premium per Capita)
GDP per Capita (Baht)

209.24 Billion THB
205.37 Billion THB 5,937 Million USD
203.07 Billion THB 6,066 Million USD
6,298 Million USD
Up

211.81 Billion THB
6,031 Million USD
Up
1.23%

Up
1.13%

1.90%

2014

2015

2016

Up
28.00%

Up
13.15%

2012

2013

28.0%
7.3%

13.2%
2.8%

1.1%
0.9%

1.9%
2.9%

1.2%
3.2%

1.45%

1.57%

1.56%

1.53%

1.47%

2,699

3,042

3,065

3,112

3,140

185,848

193,561

197,062

203,356

212,892

ที่มา:  สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2: เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง

Direct Premium
Line of Business
Motor
Fire
Marine
Miscellaneous
Industrial All Risks
Public Liability

Personal Accident
Health
Others
Total

2558 (2015)
Million Baht (%YoY)
120,305
10,480
5,344
73,114
25,680
2,013
25,154
7,563
12,704
209,244

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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2559 (2016)
Million Baht (%YoY)
122,188 (1.57%)
10,233 (-2.36%)
5,268 (-1.43%)
74,124 (1.38%)
23,832 (-7.20%)
2,264 (12.48%)
26,806 (6.57%)
7,682 (1.57%)
13,540 (6.58%)
211,813 (1.23%)

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของแต่ละประเภทการประกันภัยในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยการประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจมีสัดส่วนมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 49.81 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย รองลงมา คือ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อยู่
ที่ร้อยละ 12.66 การประกันความเสี่ยงภัยทรัพทย์สิน ร้อยละ 11.25 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ร้อยละ 7.87 การประกันอัคคีภัย
ร้อยละ 4.83 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 13.58 ประกอบด้วยการประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก และอื่น ๆ (รูปที่ 3)
รูปที่ 3: สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ปี 2558-2559

Others; 6.07% Fire; 5.01%
Public Liability; 0.96%
Marine Cargo; 2.34%
PA; 12.02%

IARs; 12.27%

Portfolio Mix
2558 (2015)

Motor Voluntary; 49.73%

Health; 3.61%
Motor Compulsory; 7.76%

Others; 6.39% Fire; 4.83%
Public Liability; 1.07%
Marine Cargo; 2.29%
PA; 12.66%

IARs; 11.25%

Portfolio Mix
2559 (2016)

Motor Voluntary; 49.81%

Health; 3.63%
Mortor Compulsory; 7.87%
ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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จำ�นวนกรมธรรม์เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2559 โดยในปี 2559 มีจ�ำ นวน 55.75 ล้านกรมธรรม์ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ
1.90 ส่วนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ลดลงเล็กน้อยจาก 3,825 บาท ในปี 2558 เป็น 3,800 บาท ในปี 2559
รูปที่ 4: จำ�นวนกรมธรรม์ และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ย ปี 2555-2559

179,540

203,120
3,901

209,244

205,372

3,825

2555 (2012)

3,800

3,763

3,750
47,876

211,813

52,064

54,583

2556 (2013)

2557 (2014)

Number of Policies (Thousand Policies)

54,709

2558 (2015)

Direct Premium (Million Baht)

55,746

2559 (2016)

Average Direct Premium (Baht)

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สำ�หรับอัตราค่าสินไหมทดแทนรวมทุกประเภทการประกันภัย (Loss Ratio) ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 55.26 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีอัตรา
ค่าสินไหมทดแทนที่ร้อยละ 52.72 โดยอัตราค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ หลัก ๆ มาจากการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจซึ่งมีการ
แข่งขันด้านราคาสูง และการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับซึ่งมีการขยายวงเงินความคุ้มครอง (รูปที่ 5)
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รูปที่ 5: อัตราค่าสินไหมทดแทน ปี 2558 และปี 2559
65.36%

63.75% 64.44%

58.06%

57.02%
44.34%

43.40%

43.87%
37.46%

29.89%
24.41%
19.15%

37.58%

35.42%
32.73%

20.48%

Motor

2558 (2015)

Others

Public Liabilty

Health

Personal Accident

Industrial All Risks

Marine &
Transportation

Compulsory

Fire

Voluntary

Hull

Cargo

13.61%

Fire

11.45%

35.78%
35.18%

Miscellaneous

2559 (2016)

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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สถิติที่สำ�คัญ
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง

เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทการประกันภัย ตัง้ แต่ปี 2555-2559 มีการเติบโตเพิม่ ขึน้ ทุก ๆ ปี โดยในปี 2559 มีเบีย้ ประกันภัย
รับโดยตรงรวมทั้งสิน 211,813 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 1.23 และเมื่อพิจารณาแต่ละประเภทการประกันภัย พบว่า มีเพียง
การประกันอัคคีภัยที่เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2556 ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจก็ยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตที่ลดลง

Unit: Million Baht

Fire

Marine Cargo

Marine Hull

Motor
Voluntary

Miscellaneous

2555 (2012)

9,852

4,771

422

13,198

90,732

60,566

2556 (2013)

11,817

4,917

388

14,882

103,581

67,536

2557 (2014)

10,526

4,868

436

15,388

102,539

71,615

2558 (2015)

10,480

4,906

438

16,239

104,066

73,114

2559 (2016)

10,233

4,853

415

16,680

105,508

74,124

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อ 1 กรมธรรม์

เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ โดยตรงเฉลี่ ย ต่ อ กรมธรรม์ รวมทุ ก ประเภทการประกั น ภั ย ตั้ ง แต่ ปี 2555-2559 เคลื่ อ นไหวอยู่ ใ นช่ ว ง
3,700 - 3,900 บาท สำ�หรับปี 2559 ลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยจาก 3,825 บาท เป็น 3,800 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.66 โดยเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยของการประกันภัยตัวเรือมีค่าสูงที่สุด รองลงมา คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัย
การขนส่งสินค้าทางทะเล การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามลำ�ดับ สำ�หรับ
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

Unit: Baht

Fire

Marine Cargo

Marine Hull

Motor
Compulsory

Motor
Voluntary

Miscellaneous

Total

2555 (2012)

3,427

5,814

84,959

522

12,621

5,171

3,750

2556 (2013)

3,330

5,735

65,512

545

12,970

5,455

3,901

5,274

3,763

2557 (2014)

2,912

5,721

52,188

545

12,392

2558 (2015)

3,050

6,306

142,083

562

12,335

5,564

3,825

2559 (2016)

3,054

5,912

123,555

567

12,231

5,472

3,800

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (หลังหักการประกันภัยต่อ)

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Loss Ratio) ของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 55.26
โดยอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ของแต่ละประเภทการประกันภัยเรียงลำ�ดับจากสูงสุดไปต่ำ�สุด ดังนี้
1) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ 64.44
2) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ร้อยละ 57.02
3) การประกันภัยตัวเรือ ร้อยละ 43.40
4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ร้อยละ 42.23
5) การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ร้อยละ 24.41
6) การประกันอัคคีภัย ร้อยละ 13.61

55.26%

64.44%
42.23%

57.02%
43.40%
13.61%
24.41%

52.72%

63.75%
37.90%

29.89%
19.15%

11.45%

19.26%

44.34%

47.01%

60.36%

58.23%
-8.36%

6.13%

11.27%

21.38%

23.12%

40.91%

41.98%

62.50%
49.41%
59.71%

51.24%
24.03%

33.24%

59.83%
50.96%
58.26%

81.10%

นอกจากนีจ้ ะสังเกตได้วา่ อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้ของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขรวมทุกประเภทการประกันภัยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
ในปี 2555 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ของการประกันอัคคีภัยมีค่าสูงมากถึง 81.10% คิดเป็นมูลค่า
สินไหมทดแทน 4,284 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554
ปี 2556 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีค่า -8.36% เนื่องจากมีการรับ
recovery ก้อนใหญ่จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554

2555 (2012)
Fire

Marine Cargo

2556 (2013)
Marine Hull

2557 (2014)
Motor Compulsory

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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2558 (2015)
Motor Voluntary

2559 (2016)
Miscellaneous

Total

อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงาน

66.46%

95.31%

92.36%

89.02%

99.50%

99.98%

86.10%
64.26%

45.77%

61.77%

85.45%

103.44%

100.64%
97.03%

75.05%
62.07%

73.18%

68.17%

100%

95.21%

101.59%
97.16%
99.57%

139.17%

อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน (Combined Ratio) ของธุรกิจประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี
2556 - 2559 โดยในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.36 เป็น 95.31
ปี 2555 อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงานของการประกันอัคคีภยั สูงถึง 139.17% เนือ่ งมาจากเหตุการณ์น�้ำ ท่วม
เมื่อปลายปี 2554 และส่งผลกระทบต่อเนื่องคือมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในปี 2555

2555 (2012)

Fire

Marine Cargo

2556 (2013)

Marine Hull

2557 (2014)

Motor Compulsory

2558 (2015)

Motor Voluntary

2559 (2016)

Miscellaneous

Total

ที่มา: รายงานผลการดำ�เนินงาน สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
หมายเหตุ: ปี 2558-2559 คปภ. ปรับปรุงวิธีการลงบัญชีใหม่ทำ�ให้ไม่มีข้อมูลแยกรายประเภทธุรกิจ
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อัตราส่วนกำ�ไรจากการรับประกันภัย

ปี 2559 อัตราส่วนกำ�ไรจากการรับประกันภัยเป็นร้อยละ 4.82 ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.63 เนื่องจากอัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.72 เป็นร้อยละ 55.26 ในปี 2559 ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายปี 2559 เพิ่มสูงขึ้น หลักๆ มาจากค่าใช้จ่ายในส่วนของผลประโยชน์พนักงาน ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 11.00
และค่าใช้จ่ายส่วนนี้คิดเป็นร้อยละ 22.94 ของค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทั้งหมด
อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จสุทธิ ลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 เนื่องจากอัตราค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จรับจากการเอาประกันภัยต่อ
ของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด และการประกันภัยสุขภาพมีอัตราสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.18 เป็นร้อยละ 17.10 ส่วนการประกันภัยสุขภาพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.55 เป็นร้อยละ 38.74

Underwriting Margin
7.63%

Net loss Incurred
52.72%

2558 (2015)

Management
Expense
28.28%
Net Commision
11.37%

Underwriting Margin
4.82%

Net Loss Incurred
55.26%

2559 (2016)

Management
Expense
29.12%
Net Commision
10.80%

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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อัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ
12.23%
9.64%

4.78%

ROE

3.78%

3.32%

ROA

3.30%

ROI
2559 (2016)

2558 (2015)

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง

94.20%
88.48%
52.39%
23.95%

35.57%

45.01%

50.40%

59.11%

60.84%

69.34%

74.63%

74.62%

93.39%
90.09%
69.95%

72.65%

93.49%
90.57%
58.25%
40.07%

44.44%

59.19%
39.91%

43.27%

37.99%

54.64%

55.31%
58.69%

63.80%

72.46%

73.48 %

96.17%
90.11%

98.04%
93.00%

อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Retention Ratio) ของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 74.62
ใกล้เคียงกับปีทผี่ า่ นมา โดยการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีอตั ราส่วน
ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ส่วนการประกันอัคคีภัย การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีอัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเอง
ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงลดลง
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีอัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 94.20 รองลงมา
คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ 88.48 การประกันภัยอัคคีภัย ร้อยละ 69.34 การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล
ร้อยละ 60.84 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ร้อยละ 52.39 และการประกันภัยตัวเรือ ร้อยละ 23.95

2555 (2012)
Fire

Marine Cargo

2556 (2013)
Marine Hull

2557 (2014)
Motor Compulsory

2558 (2015)
Motor Voluntary

2559 (2016)
Miscellaneous

Total

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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รายได้จากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 - 2558 แล้วจึงมาลดลงในปี 2559 โดยมีมูลค่า 7,261 ล้านบาท ซึ่งต่ำ�กว่าปี
2558 ร้อยละ 4.63
สำ�หรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2555 - 2559 โดยในปี 2559 มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่
ร้อยละ 2.37 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.50 สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน

3.21%
6,311

6,550

2.75%

3.00%

7,613

7,053
2.73%

2.25%

7,261

2.50%

2.00%
1.50%

2555 (2012)

2556 (2013)

Net Investment Income

2557 (2014)

Investment Yield

ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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2558 (2015)

2.37%

1.50%

2559 (2016)

Policy Interest Rate

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนในปี 2559 เปลีย่ นแปลงจากปีทผี่ า่ นมาเล็กน้อย โดยมีสดั ส่วนการลงทุนในพันธบัตร/ตัว๋ เงิน/หุน้ กู้ มากทีส่ ดุ คือ ร้อยละ
33.29 รองลงมา คือ เงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงิน ร้อยละ 29.27 และ หุ้นทุน ร้อยละ 28.96 จากเดิมในปี 2558 ที่เคยมีสัดส่วน
การลงทุนในเงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงินสูงที่สุด รองลงมา คือ พันธบัตร/ตั๋วเงิน/หุ้นกู้ และ หุ้นทุน ตามลำ�ดับ

เงินสดและเงินฝาก
กับสถาบัน
การเงิน
33.29%

พันธบัตร ตั�วเงิน
หุนกู
30.28%
2558 (2015)

เงินใหกูยืม
0.90%
หลักทรัพยอื่นๆ
7.02%

หุนทุน
28.51%

เงินสดและเงินฝาก
กับสถาบัน
การเงิน
29.27%
เงินใหกูยืม
0.71%
หลักทรัพยอื่นๆ
7.77%

พันธบัตร ตั�วเงิน
หุนกู
33.29%
2559 (2016)

หุนทุน
28.96%
ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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รายงานกิจกรรมสมาคมประกันวินาศภัยไทย ปี 2559
1. สมาคมประกันวินาศภัยไทย รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำ�ปี 2559

ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำ�ปี 2559 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำ�หรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน ในกลุ่ม
สมาคมที่จดทะเบียนเกินกว่า 16 ปี ขึ้นไป จากการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำ�ปี 2559 (Trade Association Prestige Award:
TAP Award) จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมฯ สามารถผ่านเกณฑ์ในการประเมิน
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ คือ 1) ผลสำ�เร็จตามพันธกิจ 2) ความสามารถในการบริหาร
จัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การพัฒนาองค์กร รางวัลดังกล่าวนี้ถือเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย เพราะเป็นรางวัลสูงสุดและเป็นรางวัลแรกจากการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ จึงถือเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นตั้งใจของสมาคมฯ ในการพัฒนาการให้บริการกับบริษัทสมาชิก และสร้างความเป็นปึกแผ่นพัฒนาให้สมาคมฯ เป็นองค์กรที่มีความ
น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนสามารถได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมอบโล่รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำ�ปี 2559 แก่ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี

2. CEO Lunch Talk 2017

จัดงาน CEO LUNCH TALK 2017: Strategic Direction of TGIA โดยเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทประกันวินาศภัย
เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคื บ หน้ า และผลการดำ � เนิ น งานในโครงการต่ า ง ๆ ที่ สำ � คั ญ และมี ผ ลกระทบต่ อ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
ประกันวินาศภัย และร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็นเพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนและมีเสถียรภาพ
เคียงคู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
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3. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559

ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร (กษ.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
(สศค.) สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัทประกันภัย 16 บริษัท ได้แก่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.เทเวศประกันภัย
บมจ.ไทยศรีประกันภัย บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.นำ�สินประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
บมจ.ฟอลคอนประกันภัย บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.อาคเนย์
ประกันภัย บมจ.แอกซ่าประกันภัย ดำ�เนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 1.5 ล้าน
ราย รวมพื้นที่รับประกันภัยจำ�นวนกว่า 27 ล้านไร่

4. โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล

คณะทำ � งานขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การประกั น ภั ย พื ช ผล ประกอบด้ ว ย สมาคมประกั น วิ น าศภั ย ไทย สำ � นั ก งานเศรษฐกิ จ
การคลัง (สศค.) สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) จั ด โครงการ “อบรมความรู้ ป ระกั น ภั ย (Training for the Trainers) เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การประกั น ภั ย พื ช ผล”
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ต่อเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรง ได้แก่ เกษตรจังหวัด เกษตรอำ�เภอ พัฒนาการจังหวัด
พัฒนาการอำ�เภอ ท้องถิ่นจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และผู้จัดการสาขาธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ระหว่ างเดื อ นมี น าคม-สิ ง หาคม
2559 จำ�นวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี พิษณุโลก เชียงราย
และนครศรีธรรมราช

5. โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ

สมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อนของชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาข้าวตกต่ำ�  จึงได้จัดทำ�  “โครงการ
ประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ” โดยได้เชิญชวนบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันซื้อข้าวสารจากชาวนา
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โดยตรงเพื่อนำ�ไปแจกจ่ายให้กับพนักงานบริษัทได้บริโภค หรือมอบให้กับลูกค้าเพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสสำ�คัญ ๆ
ของบริษัท ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาได้ขายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง โดยได้ดำ�เนินการติดต่อซื้อข้าวสาร
หอมมะลิจากชาวนาทีร่ วมกลุม่ กันเพือ่ ขายข้าวเอง เช่น กลุม่ เมล็ดพันธุข์ า้ วชุมชนตำ�บลทับทัน องค์การบริหารส่วนตำ�บศรีสขุ กลุม่ เมล็ดพันธุ์
ตำ�บลกระเทียม กลุม่ สุรนิ ทร์ 108 อำ�เภอสังขะ จังหวัดสุรนิ ทร์ เป็นต้น มาจำ�หน่ายในราคาต้นทุนเพือ่ สนับสนุนให้ชาวนาขายข้าวเองในราคา
ที่เหมาะสมให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

6. การประชุมสภาประกันภัยอาเซียน (The 42nd ASEAN Insurance Council Meeting)

เข้าร่วมประชุมสภาประกันภัยอาเซียน (The 42nd ASEAN Insurance Council Meeting) โดยมี นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม อุปนายก
สมาคมฯ นายนพดล สันติภากรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ และนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำ�นวยการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

7. การจัดสัมมนา “Non-Life Insurance Forum 2016: Creating Insights-Simplifying Complexity”

สนับสนุนการจัดสัมมนา “Non-Life Insurance Forum 2016: Creating Insights-Simplifying Complexity” จำ�นวนเงิน
20,000 บาท จัดโดยสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศปาร์ค

8. การประชุม The 28th East Asian Insurance Congress (EAIC)

เข้าร่วมประชุม The 28th East Asian Insurance Congress (EAIC) เมื่อวันที่ 11-15 ตุลาคม 2559 ณ The Venetian Macao
Resort Hotel สาธารณรัฐประชาชนจีน ในหัวข้อ “The Future of Insurance-Customer Centricity” โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม
อุปนายกสมาคมฯ เป็น Chief Delegate
2. นายนพดล สันติภากรณ์
เลขาธิการสมาคมฯ
3. นายอรัญ ศรีว่องไทย
นายทะเบียน และประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
4. ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท
เลขาธิการสำ�นักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
เป็น Chairman ใน Plenary Session 2: Cyber Crime
5. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
เป็น Panelist ในหัวข้อ “Reinsurers as Partners in Innovation”
6. นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา
ผู้อำ�นวยการบริหารสมาคมฯ
7. นายจักรวี วิสุทธิผล
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับทุน Young Insurance Practitioners Programme
เข้าร่วมการประชุม EAIC ครั้งที่ 28
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9. การประชุม PIAM-TGIA LIAISON MEETING IN MALAYSIA 2016

สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกั น วิ น าศภั ย แห่ ง ประเทศมาเลเซี ย พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารสมาคม
และผู้บริหารของทั้ง 2 สมาคม จัดประชุม “PIAM-TGIA Liaison Meeting” เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และแนวโน้ม
การดำ�เนินธุรกิจประกันวินาศภัยของทั้ง 2 ประเทศ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

10. จัดทำ�รายงานสถิติประกันวินาศภัยและทิศทางอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสำ�นักงานอัตราเบีย้ ประกันวินาศภัย (IPRB) ร่วมกับสำ�นักงาน คปภ. จัดทำ�รายงานสถิตธิ รุ กิจประกัน
วินาศภัย เพื่อเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์ให้กับบริษัทประกันวินาศภัยเป็นรายไตรมาส โดยจัดทำ�เป็นรายงาน “ภาพรวมอุตสาหกรรม
ประกันวินาศภัยและทิศทางอุตสาหกรรมปีหน้า” เพือ่ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงของบริษทั ประกันวินาศภัยได้น�ำ เอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ในการติดตามความเคลือ่ นไหวและการขยายตัวของตลาดการประกันวินาศภัย ซึง่ เป็นข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมการประกัน
วินาศภัยไทยที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยในองค์รวม

11. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย
11.1 การลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรประกันภัย ระหว่าง
สมาคมประกันวินาศภัยไทย กับ สถาบันประกันภัยไทย

ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรประกันภัย กับ สถาบันประกันภัยไทย
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เสริมสร้างความรูด้ า้ นการประกันวินาศภัยให้แก่บคุ ลากรของธุรกิจประกันวินาศภัย ตลอดจนการให้ความร่วมมือในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านการประกันวินาศภัยแก่บุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในภาคสังคมและภาคประชาชน
มากขึ้น
3. ให้ความมือในการจัดอบรม สัมมนา การจัดทำ�เอกสารและตำ�ราต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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11.2 ความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม และ
โครงสร้างพื้นฐานสำ�คัญของประเทศ

สมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 19 หน่วยงาน ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
(CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม และโครงสร้างพืน้ ฐานสำ�คัญของประเทศ เพือ่ เตรียมความพร้อมรับมือและยกระดับ
ความเข้มแข็งหน่วยงานเมื่อจำ�เป็นต้องตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์
แกรนด์ พระรามเก้า

12. โครงการ Trade Association President Club (TAP)

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Trade Association President Club (TAP) ซึ่งจัดขึ้น
เพื่อสร้างการรวมตัวของผู้บริหารระดับนายกสมาคมการค้าให้เกิดเป็นเครือข่ายสมาคมการค้าที่เข้มแข็ง และร่วมรับฟังการดำ�เนินงานและ
แผนงานภายใต้โครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ สำ�นักปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ�)

13. งานแถลงข่าวผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย
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13.1 แถลงข่าวภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย ผลการดำ�เนินงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย และงานขอบคุณสื่อมวลชน ประจำ�ปี
2559 เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
13.2 แถลงข่าวผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยครึ่งปีแรก 2559 และการบริหารความเสี่ยงให้กับโครงการภาครัฐ เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
13.3 แถลงข่าว “โครงการประกันภัย ให้ขา้ วเป็นของขวัญ” เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

14. การอบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์สำ�หรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21”

ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม MCOT ACADEMY บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์ส�ำ หรับเจ้าหน้าที่
ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เปิดมุมมองและแนวทางการทำ�งานด้านการประชาสัมพันธ์ในแขนงต่าง ๆ
รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิก โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 21 ตุลาคม 2559
รวมระยะเวลา 37.5 ชั่วโมง มีผู้เข้าร่วมอบรม จำ�นวน 43 ท่าน ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย และห้องออดิทอเรียม บริษัท
อสมท จำ�กัด (มหาชน)

15. การจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันวินาศภัย

15.1 วารสารประกันภัย ราย 3 เดือน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัย และเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านการประกัน
วินาศภัยแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
15.2 TGIA Newsletter รายเดือน จัดทำ�โดยฝ่ายวิชาการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำ�คัญ เพื่อให้บริษัทสมาชิก
ได้รับทราบข่าวสารที่ทันสมัยและเพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ของบริษัทสมาชิก

16. Team Building: TGIA Core Values สร้างสรรค์สู่วัฒนธรรมองค์กร

จัดอบรมพนักงาน “Team Building: TGIA Core Values สร้างสรรค์สวู่ ฒั นธรรมองค์กร” เพือ่ ให้พนักงานสมาคมฯ เข้าใจและตระหนัก
ถึงคุณค่า TGIA CORE VALUES เข้าใจกระบวนการทำ�งานเป็นทีมที่มีคุณภาพ ปลูกฝังให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำ�งาน โดยคำ�นึงถึง
เป้าหมายและความสำ�เร็จร่วมกัน และทำ�งานกับผู้อื่นได้โดยยอมรับในความคิด ความสามารถที่แตกต่างกัน เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน
2559 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
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17. การจัดบูธประชาสัมพันธ์ความรู้ดา้ นการประกันภัย

17.1 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 “สงกรานต์ปลอดภัยเมาไม่ขับ” เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน
2559 ณ สถานีขนส่งหมอชิต และสถานีรถไฟหัวลำ�โพง
17.2 งานปาฐกถาพิเศษ วาระครบรอบ 63 ปี นิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมกองทัพ
เรือ ถนนอรุณอัมรินทร์
17.3 งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 22-25 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
17.4 งาน “วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำ�ปี 2559” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
17.5 โครงการ “ปีใหม่ร่วมทำ�ความดี ขับขี่ปลอดภัยถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
เมื่อวันที่ 29-30 ธันวาคม 2559 ณ สถานีขนส่งหมอชิต และสถานีรถไฟหัวลำ�โพง

18. ผลการดำ�เนินงานของชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย

18.1 แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต
จัดสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน
และอนาคต” เพื่อเรียนรู้แนวโน้มของการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงของสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำ�เนินงาน
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร และเรียนรู้เทคนิค วิธีการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวะวิกฤตที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที รวมถึง
วิธีการบริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการทำ�การประชาสัมพันธ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ
วันที่ 11-12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
18.2 เทคนิคการวางแผนการสื่อสารยุคดิจิทัล
จัดสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการวางแผนการสื่อสารยุคดิจิทัล” เพื่อเรียนรู้เทคนิคและฝึกปฏิบัติวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์และสื่อออฟไลน์ ได้เรียนรู้การบริหารจัดการเครื่องมือการทำ�ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้สามารถวางแผนพัฒนา
และกำ�หนดทิศทางในการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
18.3 PR Dinner Party
จัดงาน “PR Dinner Party” โดยเชิญชวนฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายสือ่ สารองค์กรบริษทั ประกันภัยเข้าร่วมงาน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานประชาสัมพันธ์ร่วมกัน พร้อมรับฟังความรู้ด้านสุขภาพและปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการทำ�งาน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อนำ�ความรู้พร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ The Connecion MRT ลาดพร้าว

19. กิจกรรมของสโมสรสมาชิกประกันภัย

สโมสรสมาชิกประกันภัย จัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการเพือ่ เสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีของบริษทั สมาชิก รวมทัง้ สร้างความ
สัมพันธไมตรีระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานงานทางธุรกิจ ดังนี้
19.1 แข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 10
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำ�นวน 120 คน จัดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ S.F. สไตรค์โบว์ล (ชั้น 7) ศูนย์การค้ามาบุญครอง
19.2 ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรม รุ่นที่ 8 (5 กิจกรรม)
มีผู้เข้ารับการฝึกสอนจำ�นวน 120 คน จัดเวลา 18.00-20.00 น. เมื่อเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย
19.3 การฝึกสอนกีฬาลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 7
มีผู้เข้ารับการฝึกสอน 32 คน จัดสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558
ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นเวลา 20 วัน ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
19.4 แข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 7
ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 30 ทีม
จำ�นวน 360 คน จัดเมื่อวันที่ 3-4 และ 10-11 กันยายน 2559 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
19.5 แข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 6
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภททีมชาย 8 ทีม จำ�นวน 96 คน ประเภททีมหญิง 7 ทีม จำ�นวน 84 คน รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน 180 คน
จัดเมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
19.6 แข่งขันฟุตบอลประกันภัย 7 คน ครั้งที่ 7
ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภท
ทีมชาย 33 ทีม จำ�นวน 495 คน ประเภททีมผู้บริหารระดับสูง-อาวุโส 13 ทีม จำ�นวน 195 คน รวมผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำ�นวน 690 คน
จัดเมื่อวันที่ 19-20 และ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
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19.7 แข่งขันแบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
19.8 กิจกรรมครอบครัวสโมสรสมาชิกประกันภัย 2559
เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 (กรุงเทพฯ-เพชรบุรี)  

20. การจัดสอบความรู้การประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

จากการประชุมยุทธศาสตร์การประกันภัยแห่งชาติ เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2546 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย มอบหมายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยเป็นผู้ดำ�เนินการจัดสอบความรู้การประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนประกันวินาศภัย แทนสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ดำ�เนินการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 31 ธันวาคม
2559 ทั่วทั้งประเทศมีผู้สมัครสอบ 145,727 คน มีผู้สมัครที่ได้เข้าสอบ 82.80% มีผู้สมัครที่ขาดสอบ 17.20% ผู้สมัครที่สอบไม่ผ่าน 33.10%
และมีผู้สมัครที่สอบผ่าน 66.90%
การจัดสอบความรู้ฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ทั่วทั้งประเทศ
มีผู้สมัครสอบรวม 8,797 คน มีผู้สมัครที่ได้เข้าสอบ 81.41% มีผู้สมัครที่ขาดสอบ 18.59% ผู้สมัครที่สอบไม่ผ่าน 56.95% และสอบผ่านใน
อัตรา 43.05%
ตารางแสดงสถิติการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัยส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำ�ปี 2559
รายละเอียด
ดำ�เนินการจัดสอบจำ�นวน (ครั้ง)
ผู้สมัครสอบจำ�นวน (คน)
ผู้สมัครสอบประเภท ก. (คน)
ผู้สมัครสอบประเภท ข. (คน)
ผู้สมัครสอบประเภท ค. (คน)
ผู้เข้าสอบ จำ�นวน (คน)
ขาดสอบ จำ�นวน (คน)
สอบไม่ผ่าน จำ�นวน (คน)
สอบผ่าน จำ�นวน (คน)
หมายเหตุ:

ผู้สมัครสอบประเภท ก.
ผู้สมัครสอบประเภท ข.
ผู้สมัครสอบประเภท ค.

สรุปการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ส่วนกลาง
215
4,923
3,222
1,698
3
4,405
518
2,177
2,228

ส่วนภูมิภาค
128
3,874
3,793
38
43
2,757
1,117
906
1,851

รวม
343
8,797
7,015
1,736
46
7,162
1,635
3,083
4,079

คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วไป
คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัย
สุขภาพ
คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ
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โครงการช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

สมาคมประกั น วิ น าศภั ย ไทย ในฐานะองค์ ก รกลางภาคธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ได้ ดำ� เนิ น นโยบายที่ สำ � คั ญ ในการพั ฒ นา
และส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม
และจัดกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ตา่ ง ๆ ภายใต้นโยบายทีส่ อดคล้องกับพันธมิตรของสมาคมฯ ในการสนับสนุนการสร้างจิตสำ�นึกเกีย่ วกับ
ความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นที่มาของโครงการช่วยเหลือสังคม
และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของสมาคมฯ โดยในปี 2559 สมาคมฯ ได้ด�ำ เนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมที่ส�ำ คัญ ดังนี้

1. การบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

ร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัย บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จำ�นวนเงิน 630,000 บาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

2. การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
2.1 บริจาคเงิน 10 ล้านบาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินบริจาค จำ�นวน 10,000,000 บาท จาก นายอานนท์ วังวสุ นายก
สมาคมประกันวินาศภัยไทย และคณะผู้บริหารของบริษัทประกันภัยร่วมรับประกันภัยในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต
2559/2560 ที่ร่วมกันบริจาคเงินเข้า “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี” เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยภาคใต้ รวม 17 บริษัท ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.แอกซ่าประกันภัย
บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย
บมจ.ฟอลคอนประกันภัย บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.ไทยศรีประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
บมจ.เทเวศประกันภัย บมจ.นำ�สินประกันภัย บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย และ บมจ.ทูนประกันภัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำ�เนียบรัฐบาล
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2.2 โครงการ คปภ.-ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม

ร่วมกับ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย จัดโครงการ
คปภ.-ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม โดยสมาคมฯ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อนำ�ไปช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ จำ�นวนเงิน 200,000 บาท พร้อมเดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อำ�เภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำ�เภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และอำ�เภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.3 การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้

ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำ�บลศรีสุข จังหวัดสุรินทร์ มอบข้าวสารจำ�นวน 4,000 ถุง พร้อมน้ำ�ดื่ม 4,000 ขวด ผ่านบริษัท อสมท
จำ�กัด (มหาชน) เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมภาคใต้ ในโครงการ “ประกันภัยรวมน้ำ�ใจ ช่วยชาวใต้” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560
ณ บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า
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3. การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาเหตุแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น

ร่วมกับ บริษทั ประกันวินาศภัย บริจาคเงินสมทบทุนเพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผปู้ ระสบภัยจากสาเหตุแผ่นดินไหว
ในประเทศญี่ปุ่น จำ�นวนเงิน 834,000 บาท เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย

4. ประกันภัยร่วมใจ จัดหน่วยเคลื่อนที่ขายข้าวช่วยชาวนา

เชิญชวนบริษัทประกันภัย และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกันซื้อข้าวสารจากชาวนา เพื่อนำ�ไปแจกจ่ายให้กับพนักงานบริษัทได้บริโภค
หรือมอบให้กบั ลูกค้าเพือ่ เป็นของขวัญในเทศกาลหรือในโอกาสสำ�คัญของบริษทั เพือ่ ช่วยให้ชาวนาได้ขายข้าวในราคาทีเ่ หมาะสม โดยร่วมกัน
ซื้อข้าวสาร จำ�นวน 161 ตัน สร้างรายได้ให้กับชาวนาเป็นเงินรวม 5.7 ล้านบาท พร้อมกันนี้ สมาคมฯ และบริษทั ประกันภัยยังได้นำ�ทีม
จิตอาสาออกหน่วยขายข้าวช่วยชาวนาตามสถานทีต่ า่ ง ๆ ตามโครงการ “ประกันภัยขายข้าวช่วยชาวนา” และจัดกิจกรรม “ประกันภัยร่วมใจ
จัดหน่วยเคลื่อนที่ขายข้าวช่วยชาวนา” (Insurance Rice Mobile Unit) ซึ่งมีบริษัทประกันภัยนำ�รถโมบายพร้อมจิตอาสาของบริษัทเข้าร่วม
กิจกรรมนำ�ข้าวไปขายช่วยชาวนา ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.
เทเวศประกันภัย บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย และ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย
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5. การมอบเครื่องบรรจุขา้ วสุญญากาศ

มอบเครื่องบรรจุข้าวชนิดสุญญากาศให้กับกลุ่มชาวนาที่รวมกลุ่มกันเพื่อขายข้าวเอง รวม 3 เครื่อง ได้แก่ กลุ่มชาวนากลุ่มเมล็ดพันธุ์
ตำ�บลกระเทียม กลุม่ ผลิตพันธุข์ า้ ว ตำ�บลทับทัน และองค์การบริหารส่วนตำ�บลศรีสขุ จังหวัดสุรนิ ทร์ มูลค่ารวม 195,000 บาท พร้อมนำ�ทีม
ลงพื้นที่เยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตและบรรจุข้าวสารหอมมะลิเพื่อส่งมอบให้ “โครงการประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ” เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดสุรินทร์

6. การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยในการจัดการฐานข้อมูลนิติเวช

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการจัดการฐานข้อมูลนิติเวช เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำ�รวจ
และรองรับการจัดการฐานข้อมูลนิติเวช จำ�นวน 1 เครื่อง จำ�นวนเงิน 207,580 บาท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ สำ�นักงานผู้บังคับการ
สถาบันนิติเวชวิทยา

7. งานปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างเมกะโปรเจกต์ ขับเคลื่อนประเทศ”

สนับสนุนงานปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างเมกะโปรเจกต์ ขับเคลื่อนประเทศ” เนื่องในโอกาครบรอบ 63 ปี
ของการสถาปนานิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ บริษัท สยามรัฐ จำ�กัด โดยสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการจัดบูธนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านการประกันภัยต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน จำ�นวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์
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8. สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ The Top Job Secret ภาค 2

สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ The Top Job Secret ภาค 2 โดยมี นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน เป็นผู้เขียน ซึ่งจะจัดพิมพ์เป็น pocket
book จำ�นวน 250 หน้า พิมพ์ 4 สี   เป็นจำ�นวนเงิน 120,000 บาท โดยจะได้รับหนังสือ จำ�นวน 1,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับบริษัท
สมาชิกของสมาคมฯ ต่อไป

9. การจัดกิจกรรมของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.)

สนับสนุนงบประมาณ จำ�นวน 100,000 บาท เพือ่ จัดกิจกรรมของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.)
ประจำ�ปี 2559

10. การจัดงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำ�ปี 2559

สนับสนุนการจัดงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำ�ปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “Together is Power 2016: Enhancing Connectivity”
จำ�นวนเงิน 80,000 บาท จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม
2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี

11. การจัดเสวนาเรื่อง “ประกันภัย กำ�กับดูแลอย่างไร...ให้โดนใจประชาชน”

สนับสนุนการจัดเสวนาเรื่อง “ประกันภัย กำ�กับดูแลอย่างไร...ให้โดนใจประชาชน” จำ�นวนเงิน 50,000 บาท จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าว
เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

12. การจัดงาน “การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 7”

สนับสนุนการจัดงาน “การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครัง้ ที่ 7” จำ�นวนเงิน 50,000 บาท จัดโดยวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี

13. โครงการ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”

สนับสนุนโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” จำ�นวนเงิน 50,000 บาท เพื่อรณรงค์การลด
อุบัติเหตุทางจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

14. การแข่งขันกอล์ฟสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เพื่อการกุศล ประจำ�ปี 2559

สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เพื่อการกุศล ประจำ�ปี 2559 จำ�นวนเงิน 37,450 บาท เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกอล์ฟเลกาซี่ กอล์ฟ คลับ

15. การจัดงาน “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 13”

มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการจัดงาน “พีเ่ พือ่ น้อง จากผองเพือ่ นชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพือ่ สังคม ปีที่ 13 ตอน
ห้วยหินดำ�มีดี” จำ�นวนเงิน 30,000 บาท โดยมี “จิตอาสมาคมฯ” นำ�ขนม นม และน้ำ�ผลไม้ไปแจกให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ� ตำ�บลวังยาว อำ�เภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

16. การบริจาคเงินให้แก่ “ศิริราชมูลนิธิเพื่อสมทบทุนร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา”

บริจาคเงินให้แก่ “ศิริราชมูลนิธิเพื่อสมทบทุนร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา”จำ�นวนเงิน 10,000 บาท เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำ�นักงาน ปปง.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
ณ สำ�นักงาน ปปง.

17. การบริจาคเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี 2559

บริจาคเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี 2559 จำ�นวนเงิน 10,000 บาท เพื่อนำ�ไปถวายพระสงฆ์จำ�พรรษาถ้วน
ไตรมาส ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำ�บลบางรักพัฒนา อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

18. การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตรสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ประจำ�ปี 2559

สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับมิตรสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ประจำ�ปี 2559 จำ�นวนเงิน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2559 ณ Blu-O Rhythm & Bowl Siam Paragon
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19. บริจาคคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทไี่ ม่ได้ใช้แล้วให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลือ่ นไหวสากล เพือ่ นำ�ไปใช้ประโยชน์โดย
การรีไซเคิลและจำ�หน่ายเป็นเงินสนับสนุนให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลต่อไป เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย

20. สนับสนุนชุดกีฬาแก่เด็กนักเรียน

สนับสนุนชุดกีฬา 60 ชุด จำ�นวนเงิน 4,930 บาท ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ง ตำ�บลกุด เมืองฮาม อำ�เภอยางชุมน้อย จังหวัด
ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

21. การจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนซอยร่วมฤดี

จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนซอยร่วมฤดีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยนำ�อาหาร ขนม ไอศกรีมรวมทั้งของรางวัลต่าง ๆ
ไปแจกให้กับเด็ก ๆ ในชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมเกมตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและการออมเงิน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560
ณ ชุมชนซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ
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การดำ�เนินงานตามแผนงานของสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ประจำ�ปี 2559
แผนและกิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการ
พันธกิจที่ 1 ด้านประชาชน

ผู้รับผิดชอบ

1. ส่งเสริมการประกันวินาศภัยให้แพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับของประชาชน
• ประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
• ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัยประเภทต่าง ๆ แก่ประชาชน
• การสร้างเครือข่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกันภัยเข้าสู่ทุกระดับ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

2. สร้างความตระหนักรู้และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้กับสังคมและประชาชน
• การจัดบูธประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัย
• ร่วมกับสำ�นักงาน คปภ. จัดนิทรรศการงานสัปดาห์ประกันภัย
• จัดทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันวินาศภัย วารสารประกันภัย
ราย 3 เดือน และ TGIA Newsletter รายเดือน เผยแพร่ให้กับบริษัทสมาชิก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป
• จัดแถลงข่าวผลประกอบการและความเคลื่อนไหวของธุรกิจประกันวินาศภัย
• โครงการอบรมความรู้ประกันภัย Training for the Trainers เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
การประกันภัยพืชผล

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

• โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 8
• โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
วิชาการประกันภัย

3. สนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
• บริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559
• การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสาเหตุแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น
• สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยบริษัทประกันภัยร่วมรับประกันภัยในโครงการประกันภัย
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/2560 รวม 17 บริษัท ร่วมกันบริจาคเงินเข้า “กองทุนเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี” เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
จำ�นวน 10 ล้านบาท
• บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อนำ�ไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด
ภาคใต้ ใน “โครงการ คปภ.-ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้�ำ ท่วม”
• บริจาคข้าวสาร จำ�นวน 4,000 ถุง พร้อมน้ำ�ดื่ม 4,000 ขวด ผ่านบริษัท อสมท จำ�กัด
(มหาชน) เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้
• โครงการ “ประกันภัย ขายข้าวช่วยชาวนา” โครงการ “ประกันภัย ให้ข้าวเป็นของขวัญ” และ
กิจกรรม “ประกันภัยร่วมใจ จัดหน่วยเคลือ่ นทีข่ ายข้าวช่วยชาวนา” (Insurance Rice Mobile Unit)
• มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการจัดการฐานข้อมูลนิติเวช เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำ�รวจ
• บริจาคคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ร.ย.ส.ท.) ประจำ�ปี 2559
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย

แผนและกิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการ

ผู้รับผิดชอบ

•
•
•
•

สนับสนุนการจัดงาน “การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 7”
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ
สนับสนุนการจัดงาน “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 13”
การบริจาคเงินให้แก่ “ศิริราชมูลนิธิเพื่อสมทบทุนร่วมสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา”
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(สำ�นักงาน ปปง.)
• การจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนซอยร่วมฤดี

พันธกิจที่ 2 ด้านภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ
1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการกำ�หนดหลักเกณฑ์การกำ�กับดูแล เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเท่าที่จำ�เป็นและให้ภาคธุรกิจดูแลกำ�กับกันเอง
• นำ�เสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ....

คณะกรรมการกฎหมายและ
กฎระเบียบ

• นำ�เสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ภาครัฐช่วยกำ�หนดกฎเกณฑ์การจำ�หน่ายหนี้สูญจาก
บัญชีลูกหนี้ที่เกิดจากการประกันภัยต่อในเหตุอุทกภัยปี 2554
• การเสนอขอให้กรมสรรพากรพิจารณาอนุมัติให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถเป็นตัวแทน
หักและนำ�ส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ย
ประกันวินาศภัย
• การเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแก้ไขประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการนำ�เงินสำ�รองประกันภัยมาเป็น
รายจ่ายทางภาษี

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน
และการลงทุน

• การพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพที่มีเหตุชวน
สงสัย
• การพัฒนาระบบสินไหมทดแทนอัตโนมัติ (E-claim)

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

2. กระชับความสัมพันธ์กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•
•
•
•
•

การประชุม PIAM-TGIA Liaison Meeting
การประชุม The 28th East Asian Insurance Congress (EAIC) Executive Board
การประชุมสภาประกันภัยอาเซียน (The 42nd ASEAN Insurance Council Meeting)
โครงการ Trade Association President Club (TAP)
เข้าร่วมการสัมมนา “Non-Life Insurance Forum 2016: Creating Insights-Simplifying
Complexity” จัดโดยสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

• การลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสำ�รวจอุบัติเหตุ หรือการจัดการสินไหม
ทดแทน และการรับประกันภัยรถยนต์ข้ามแดน
• ประชุมหารือ “ความร่วมมือด้านการประกันภัยระหว่างไทย-เมียนมา”
• การดำ�เนินการประกันภัยรถผ่านแดนของ Sub block 2 (ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย
และประเทศสิงคโปร์)
• โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ระหว่างภาคธุรกิจกับกรมการขนส่งทางบก
• โครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ”
• การเยี่ยมชมและประชุมหารือกับผู้ผลิตและผู้จำ�หน่ายอะไหล่รถยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

• การประชุมข้อมูลประกันภัยและการกำ�หนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย
(IIRFA 2017 Bangkok Conclave)

สำ�นักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
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แผนและกิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการ
3. ผลักดันให้ภาครัฐอนุญาตให้นำ�เบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีได้
• การนำ�เสนอให้ภาครัฐอนุญาตให้นำ�เบี้ยประกันภัยสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ

• การนำ�เสนอให้ภาครัฐอนุญาตให้นำ�เบี้ยประกันภัยสินค้านำ�เข้า-ส่งออก ทางทะเล และการ		 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเล
ขนส่งที่ท�ำ ประกันภัย ในประเทศไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าในแต่ละปีบัญชี
และโลจิสติกส์

4. สนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเครื่องมือในการดูแลและบริหารความเสี่ยงสาธารณะ
• โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60
• โครงการประกันภัยพืชผล

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

•
•
•
•
•

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ

โครงการประกันสุขภาพข้าราชการ
โครงการประกันภัยสำ�หรับผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ประกันภัยผู้มีรายได้น้อย)
โครงการประกันภัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
การประกันภัยสุขภาพของผู้ถือสัญชาติอังกฤษที่พำ�นักอยู่ในประเทศไทย
ผลักดันให้ภาครัฐนำ�หลักเกณฑ์เรื่อง Cash Before Cover มาใช้ในการประกันภัยอุบัติเหตุ
การประกันภัยสุขภาพ และการประกันภัยการเดินทาง (TA)

5. ร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ในการสร้างบุคลากรสู่ธุรกิจประกันภัย
• การจัดสอบความรู้การประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
• ร่วมกับสำ�นักงาน คปภ. จัดนิทรรศการงานสัปดาห์ประกันภัย
• ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม MCOT ACADEMY บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
จัดอบรมหลักสูตร การอบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์สำ�หรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย
รุ่นที่ 21”

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

• การจัดทำ�ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการจัดหลักสูตรอบรม
คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน
บุคลากรประกันภัย ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับองค์กรการประกันภัย
และการลงทุน
3 แห่ง ประกอบด้วย สำ�นักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย

พันธกิจที่ 3 ด้านบริษัทสมาชิก
1. ส่งเสริมให้บริษัทประกันวินาศภัยมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (มีธรรมาภิบาล)
• การปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
• การปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

คณะกรรมการกฎหมายและ
กฎระเบียบ

2. ส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกมุ่งเน้นการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ลดค่าใช้จา่ ย ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การพิจารณาการออกกกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

• รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ในระบบ E-law Library

คณะกรรมการกฎหมายและ
กฎระเบียบ
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
วิชาการประกันภัย

•
•
•
•
50

งาน IT Forum 2016
ดำ�เนินโครงการ Digital Insurance Framework
โครงการสำ�รวจค่าจ้างและสวัสดิการกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย
การจัดทำ�แนวปฏิบัติการทำ�ธุรกรรมประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy)
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แผนและกิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการ

ผู้รับผิดชอบ

• ชี้แจงแนวทางการจัดการสินไหมทดแทนผ่านระบบ ACML สำ�หรับการประกันภัยรถผ่านแดน
• การให้บริการสารสนเทศกับสมาชิก (รายงานธุรกิจประกันภัยประเภทต่าง ๆ)

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
สำ�นักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างต่อเนื่อง
• สัมมนา “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต”
• สัมมนา “เทคนิคการวางแผนการสื่อสารยุคดิจิทัล”

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

• สัมมนา “การประเมินความเสี่ยงภัย เพื่อการพิจารณารับประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ”
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนสำ�หรับการประกันภัยนิติบุคคล
อาคารชุด”
• สัมมนา “Technical Rating of Individual Risks - A Return to Fundamentals”
• สัมมนา “Independent Liability Method”
• สัมมนา “สรุปสถานการณ์น้ำ�ท่วมภาคใต้ 2560”
• สัมมนา “the GIAJ’s efforts and experiences in particular on natural disaster
preparedness”
• สัมมนา “สารพันปัญหาการพิจารณาสินไหมทดแทน”
• สัมมนา “หลักการประเมินมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สิน”

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

• โครงการทัศนศึกษาการขนส่งสินค้าทางบก ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD)
และการสัมมนาวิชาการ “How to underwrite for the beginner เรื่อง Ship Business
Documents”
• โครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการด้านการประกันภัยทางด้านโลจิสติกส์
กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-พนมเปญ-นครโฮจิมินห์
• อบรมแนวทางการร่างการตีความและการแปล เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยภาษาอังกฤษ
• สัมมนา “Effect of Insurance Act 2015 to the Marine Insurance Act 1906 and
nstitute Clauses”
• สัมมนา “ผลกระทบของ The Insurance Act 2015 ต่อการประกันภัยทางทะเลและข้อกำ�หนด 		
Institute Clauses”
• สัมมนา “How to Underwrite for the beginner - การจัดการสินไหมทดแทนสำ�หรับ
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง”
• ประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ….
• การชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีความคุ้มครองตามข้อกำ�หนด ICC กรณีศึกษา
สายการเดินเรือ Hanjin หยุดให้บริการ
• สัมมนา “The Effects of Insurance Act 2015 to Institute Cargo Clauses & Hull Clauses
with the other topics”
• โครงการทัศนศึกษาการขนส่งสินค้า ณ ท่าเรือเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเล
และโลจิสติกส์

• โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 7
• โครงการรางวัลผู้สำ�รวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น (BSA)
• โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 1
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำ�หรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ประจำ�ปี 2559
• โครงการบรรยาย 4 ภาค “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและฉ้อฉลประกันภัย”
• สัมมนา “แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นใหม่”
• สัมมนา “วิเคราะห์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์”
• อบรม “การประเมินราคาเบื้องต้น สำ�หรับพนักงานสินไหมรถยนต์”
• การศึกษาดูงานกระบวนการติดตั้งต่อเติมถังบรรจุปูนผง ณ บริษัท วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
• อบรม “การประเมินอาการบาดเจ็บกรณีอุบัติเหตุ และกรอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล”
• สัมมนา “สร้างสัมพันธ์งานเรียกร้อง สู่ความสำ�เร็จอย่างมืออาชีพ”

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
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• ประชุมชี้แจง “การจัดทำ�บันทึกข้อตกลงเรื่องความร่วมมือเพื่อใช้ระบบการประกันภัยแก้ไข
ปัญหาจราจร โครงการ “ชนแล้วถ่ายรูปไว้ ไม่ต้องรอ””
• สัมมนา “แนวทางการพิจารณาข้อกฎหมายข้อเท็จจริง และคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์”
• สัมมนา “Understanding Motor Insurance Risk”
• โครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ ณ บริษทั เอสเอสเอส ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำ�กัด
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• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คู่มือคำ�ชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
ต่อบุคคลภายนอก”
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Contractors All Risks Insurance Policy” (Claims during
maintenance period and Cross Liability)
• ชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก”

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

• สัมมนา “การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวกับการตลาดดิจิตอลที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัย”
• สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร “เทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำ�หรับการประกันภัยอุบตั เิ หตุและสุขภาพ”
• เสวนากลุ่มย่อย เรื่อง “Payment Mechanism in Thailand Health Insurance”
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์หลักฐานเชิงลึก และการเขียนรายงานการสืบสวน
สำ�หรับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ”

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ

• โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 22 (IMDP 22)
• ทุนการอบรม ISJ General Course รุ่นที่ 43
• ทุนการอบรม ISJ-Advanced Course รุ่นที่ 27
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Executive EQ for Excellence”
• สัมมนา “Thailand Non-Life Insurance Human Capital Management 2015 & Post
Survey Non-Life Insurance Industry”
• สัมมนา “Enterprise Cyber security: Secure by Design Using EA & COBIT 5”
• ประชุมหารือร่างประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำ�หนดมาตรฐาน
ขั้นต่�ำ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย
• อบรมเชิงปฏิบัติการ “3S Manager: The Lego Learning Game ©
• สัมมนา “มาตรฐานการบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน
ITIL Version 3.0”
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Professional Non-Life Insurance Camp”
• สัมมนา “มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 กับภาคธุรกิจ
ประกันภัย”
• สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Root Cause Analysis Skill & Strategic Thinking”
• สัมมนา “Integrated Risk Management & Strategy การบูรณาการกลยุทธ์และการบริหาร
ความเสี่ยง”
• โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับชมรมบริหารความเสี่ยงภัย เพื่อนำ�มาถ่ายทอดให้
กับบริษัทสมาชิก เรื่อง “การป้องกันฟ้าผ่า”
• สัมมนา “Compensation Management Workshop”
• สัมมนา Thailand Insurance CIO Forum 2016 - “Digital Insurance”
• สัมมนา “สูตรสถิติสำ�หรับการบริหารทรัพยากรบุคคล”
• สัมมนา “Insurance Bridge to 2020”

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
วิชาการประกันภัย

• สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากการทำ�สัญญากับ
ลูกค้า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า”
• สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม”
• สัมมนา “การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการจำ�หน่ายหนี้สูญจากบัญชี
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ กรณีภาวะอุทกภัย ปี 2554”

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน
และการลงทุน
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• สัมมนา “การประกันภัยต่อ (Reinsurance)”
• สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9 และ IFRS 7)”
• สัมมนา “กฎหมายภาษีอากรที่ออกใหม่ ปี 2560”
• สัมมนา “แนวทางการปฏิบัติตามประกาศและคำ�สั่งของสำ�นักงาน คปภ. เกี่ยวกับการชดใช้
ค่าสินไหมทดแทน”
• สัมมนา “ไขรหัสลับ 6 3 4”
• สัมมนา “การนำ�เสนอข้อมูลและระบบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)”
• อบรม หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13

คณะกรรมการกฎหมายและ
กฎระเบียบ

• สัมมนา CEO Focus Group

สำ�นักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

4. พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยให้มีความหลากหลาย ครอบคลุม ความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยทุกกลุ่ม
รวมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยให้ชัดเจนและเป็นธรรม
• การจัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัย		คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน (BI for IARs) และเอกสารแนบท้าย ฉบับภาษาไทย
• ประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ
(INTERNATIONAL LAND TRANSIT CARGO INSURANCE POLICY)
• การจัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และเอกสารแนบท้าย
• การพิจารณาแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย
และอัตราเบี้ยประกันภัย สำ�หรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการ
ประกันภัยตัวเรือ แบบอัตโนมัติ (File and Use)

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเล
และโลจิสติกส์

• ชี้แจงร่างกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติตามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ในการสำ�รวจอุบัติเหตุ

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

• การจัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง (Contract Works
Insurance Policy) ฉบับภาษาไทย
• การจัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
• การจัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษ
ประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า
• การปรับปรุง และแก้ไข กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
• การจัดทำ� “คู่มือคำ�ชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคล
ภายนอก (Public Liability Insurance Policy)”

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

• การปรับปรุงและแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม แบบอัตโนมัติ
(File and Use)
• การปรับปรุงและแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำ�หรับธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
• การจัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ แบบอัตโนมัติ (File and Use)
• การจัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำ�หรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
• การจัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุพิเศษเพื่อมวลชน
• การจัดทำ�เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผู้ประสบภัยที่อยู่นอกเรือสำ�หรับโดยสาร
(รส.04)

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ
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5. ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาระบบข้อมูลของธุรกิจประกันวินาศภัย ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับ
การเปิดเสรี
• การจัดทำ�รายงานสถิติประกันวินาศภัยและทิศทางอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

• การเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทสมาชิก
(ราคากลางรถยนต์ และ ราคาค่าซ่อมรถยนต์)

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

• โครงสร้างข้อมูลสถิติการประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Insurance Bureau System)

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

• โครงสร้างข้อมูลสถิติการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ (Insurance Bureau System)

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ

• โครงสร้างข้อมูลสถิติการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Insurance Bureau System)

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเล
และโลจิสติกส์

• จัดทำ�คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง พ.ศ. 2559 สำ�หรับบริษัท
ประกันวินาศภัย
• รวบรวมข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัย และอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อเงินกองทุนที่ต้องสํารองตามกฎหมาย

คณะกรรมการกฎหมายและ
กฎระเบียบ

• การพัฒนาด้านอัตราเบี้ยประกันภัย
• โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System - IBS)

สำ�นักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

6. สร้างความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างบริษัทสมาชิกและส่งเสริมการเกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน
•
•
•
•
•
•
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การแข่งขันกีฬาประกันภัย (โบว์ลิ่ง ฟุตซอล ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน)
กิจกรรมครอบครัวสโมสรสมาชิกประกันภัย
ฝึกสอนกีฬาลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน
ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

• กิจกรรม HR Relation และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชาว HR

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
วิชาการประกันภัย

• ศูนย์ข้อมูลสำ�หรับสมาชิก เช่น ราคาค่าซ่อม ราคาอะไหล่ ราคากลางรถยนต์ หรือสถิติต่าง ๆ

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

• การระงับข้อพิพาทในทางแพ่งระหว่างบริษัทสมาชิก

สำ�นักงานอนุญาโตตุลาการ
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รายงานผลการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
1. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อันเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
(BI For IARs)

จัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ฉบับมาตรฐาน เนื่องจากปัจจุบัน
ไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อันเนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (BI For
IARs) ที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้มีการใช้เงื่อนไขที่หลากหลาย และบางครั้งเกิดปัญหาในการตีความ ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัท
ประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย ดังนั้น การมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐานจะช่วยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

2. เอกสารแนบท้ายและอัตราเบี้ยประกันภัย สำ�หรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำ�หรับที่อยู่อาศัย
และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ปรับปรุงเอกสารแนบท้ายและอัตราเบี้ยประกันภัย สำ�หรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำ�หรับที่อยู่อาศัย
และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีที่ยุบเลิกกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
โดยนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบตามคำ�สัง่ นายทะเบียนที่ 60/2559 เรือ่ งให้ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายและอัตราเบีย้ ประกันภัย
สำ�หรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำ�หรับที่อยู่อาศัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ลงวันที่ 7
ตุลาคม 2559

3. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติ (สำ�หรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำ�หรับ
ที่อยู่อาศัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี) (แบบ อค.1.38)

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ให้ยุบเลิกกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ซี่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12
พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา เป็นเหตุให้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำ�หรับที่อยู่อาศัย ไม่สามารถให้ความคุ้มครองภัยพิบัติได้
คณะกรรมการฯ จึงได้จดั ทำ�เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุม้ ครองกลุม่ ภัยธรรมชาติ (สำ�หรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั และภัยพิบตั ิ
สำ�หรับที่อยู่อาศัย ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี) (แบบ อค.1.38) โดยมีบริษัทประกันภัย จำ�นวน 43 บริษัท ยื่นขอรับความเห็น
ชอบดังกล่าว และนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

4. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองวัตถุหลอมละลาย

สืบเนื่องมาจากข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น ข้อ ก. สาเหตุของความเสียหายที่ไม่ได้
รับความคุ้มครอง ข้อ 1.16 การแข็งตัวของความเย็น หรือการแข็งตัว หรือการรั่วไหลของวัตถุหลอมละลาย (the freezing, solidification
or escape of molten material) เป็นข้อยกเว้นแบบสิ้นเชิง (absolute exclusion) ดังนั้น เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความ
คุ้มครองได้ คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำ�เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองวัตถุหลอมละลาย และเอกสารแนบท้ายว่าด้วย
การขยายความคุ้มครองความเสียหายจากวัตถุหลอมละลาย (Molten Material Extension Clause) โดยมีบริษัทประกันวินาศภัย ยื่นขอรับ
ความเห็นชอบ 39 บริษัท และนายทะเบียนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

5. แนวทางปฏิบัติสำ�หรับการใช้เอกสารแนบท้าย สำ�หรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำ�หรับที่อยู่อาศัย แบบ อค.1.35 และ
แบบ อค.1.36

ตามที่นายทะเบียนได้ออกคำ�สั่งนายทะเบียนที่ 2/2558 เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัยสำ�หรับที่อยู่อาศัย และเอกสารแนบท้าย ซึ่งจากการใช้เอกสารแนบท้ายมาระยะหนึ่งยังมีบริษัทสมาชิกมีข้อสงสัยในการใช้เอกสาร
แนบท้าย แบบ อค.1.35 และ แบบ อค.1.36 ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้มีหนังสือชี้แจงแนวทางประกอบการใช้เอกสารแนบท้าย ดังนี้
แบบ อค.1.35 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายจำ�นวนเงินจำ�กัดความรับผิดของภัยธรรมชาติ สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัย
สำ�หรับที่อยู่อาศัย (รายปี) จัดทำ�เพื่อขยายจำ�นวนเงินจำ�กัดความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติ
ในส่วนที่เกินจากความคุ้มครองหลักในกรมธรรม์ประกันภัย (20,000 บาท) โดยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้แบบเต็มปี
แบบ อค.1.36 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายจำ�นวนเงินจำ�กัดความรับผิดของภัยธรรมชาติ สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยสำ�หรับทีอ่ ยู่
อาศัย (ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) จัดทำ�เพือ่ ขยายจำ�นวนเงินจำ�กัดความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับทรัพย์สนิ จากภัยธรรมชาติ
ในส่วนที่เกินจากความคุ้มครองหลักในกรมธรรม์ประกันภัย (20,000 บาท) โดยสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้แบบไม่เต็มปีหรือมากกว่า
1 ปี
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6. โครงการความร่วมมือพัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจำ�ลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำ�ท่วม ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)

ร่วมกับสำ�นักงานเทคโนโลยีภูมิอวกาศและสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ GISTDA ดำ�เนินโครงการเพื่อพัฒนาต้นแบบแผนที่และ
แบบจำ�ลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำ�ท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย ระยะที่ 2 ข้อมูลพื้นที่น้ำ�ท่วมรายปี 25492554 และในปี 2559 ดำ�เนินโครงการระยะที่ 2 โดยเพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่น้ำ�ท่วมรายปี ปี 2556-2557 พร้อมทั้งจัดทำ�ระบบสนับสนุน
ตำ�แหน่งทางภูมิศาสตร์ ในกรณีข้อมูลใดไม่มีตำ�แหน่งภูมิศาสตร์ระบบจะประมวลผลให้ค่าพิกัดภูมิศาสตร์จุดกึ่งกลางรายตำ�บล
นั้น ๆ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง โดยระบบสามารถรองรับการวิเคราะห์และประมวลผลความเสี่ยงด้านอุทกภัยที่ครอบคลุม
ทั่ ว ทั้ ง ประเทศ โดยบริ ษั ท สามารถใช้ ข้ อ มู ล รายตำ � แหน่ ง ของกรมธรรม์ ป ระกั น วิ น าศภั ย ของบริ ษั ท ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ
ซึง่ สามารถใช้บริการระบบดังกล่าวได้ทเี่ ว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย หมวดโปรแกรมและบริการ/Flood Risk Assessment Mapping
(http://fram.gistda.or.th)

สัมมนา เรื่อง “สถานการณ์ธรรมชาติพิบัติภัยในปี 2559: วิกฤตหรือโอกาสของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย”
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรม S31 กรุงเทพฯ

สัมมนา เรื่อง “Independent Liability Method” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ หัวข้อ “การป้องกันฟ้าผ่า” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนา เรื่อง “Technical Rating of Individual Risks - A Return to Fundamentals” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
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รายงานผลการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
1. การพิจารณาแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำ�หรับ
การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ แบบอัตโนมัติ (File & Use)

ด้วยคำ�สั่งนายทะเบียนที่ 15/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ
เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำ�หรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา กำ�หนดให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสารแนบท้ายที่บริษัทสมาชิกได้ยื่นมายังคณะกรรมการฯ
เพื่อพิจารณาก่อนจะยื่นต่อนายทะเบียน สำ�นักงาน คปภ. ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น 115 แบบ

2. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

จัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ และอัตราเบีย้ ประกันภัย เพือ่ ให้กรมธรรม์ประกันภัยมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการดำ�เนินการของภาคธุรกิจของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ รวมทัง้ เพือ่ รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะนีไ้ ด้น�ำ
ส่งไปยังนายทะเบียน เพือ่ ขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวแล้ว

3. ส่งผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมและสัมมนากับหน่วยงานต่าง ๆ

เข้าร่วมประชุมและสัมมนาที่จัดขึ้นโดยองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจประกันภัยทางทะเล
และโลจิสติกส์ เช่น โครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียน
ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำ�เร็จ” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ การประชุม Regional Maritime Security
Conference 2016 โดยกระทรวงต่างประเทศ กองทัพเรือ และสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการกระทำ�อันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย

4. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ...

ตามคำ�สั่ง คปภ. ที่ 200/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ผู้แทนคณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อศึกษา
ความจำ�เป็นในการจัดทำ�ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ.... และได้ด�ำ เนินการจัดการประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติ
การประกันภัยทางทะเล พ.ศ.... กับบริษัทประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และได้นำ�เสนอ
ต่อสำ�นักงาน คปภ. เรียบร้อยแล้ว

5. โครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ (กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-พนมเปญนครโฮจิมินห์)
จัดโครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ (กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-พนมเปญ-นครโฮจิมินห์)
ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน รวมถึงเพื่อเป็นการศึกษาตลาดอาเซียนเพื่อขยายธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป

6. การส่งเสริมการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้ากับบริษัทประกันภัยภายในประเทศ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำ�เข้าและส่งออกสินค้า
หันมาทำ�ประกันภัยทางทะเลการขนส่งระหว่างประเทศกับบริษัทประกันภัยภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่ผู้ประกอบการนำ�เข้าสินค้า
นิยมดำ�เนินการซื้อประกันภัยในต่างประเทศ ส่งผลให้มีการทำ�ประกันภัยในประเทศไม่มากเท่าที่ควร ในขณะที่มูลค่าสินค้าที่นำ�เข้า
และส่งออกมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีนั้น ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้ท�ำ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ�มาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้าของไทยซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ มาตรการจูงใจเรื่องภาษี มาตรการด้านกฎ
ระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงมาตรการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจ เพื่อเสนอต่อภาครัฐต่อไป
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การประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ... เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

อบรมแนวทางการร่าง การตีความ และการแปลเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 วันที่ 17 มิถุนายน 2559
และวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนา เรื่อง “ผลกระทบของ The Insurance Act 2015 ต่อการประกันภัยทางทะเลและข้อกำ�หนด Institute Clauses”
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
รายงานประจำ�ปี 2559 | 59

สัมมนา เรื่อง “Effect of Insurance Act 2015 on the Marine Insurance Act 1906 and Institute Clauses” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

เข้าร่วมให้คำ�ปรึกษาในงานสัมมนา โครงการ One Stop Export Service
Center (OSEC) Clinic 2016  หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียน
ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำ�เร็จ” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
และวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
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การประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีความคุ้มครองตามข้อกำ�หนด Institute Cargo Clauses
กรณีศึกษาสายการเดินเรือ Hanjin หยุดการให้บริการ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนา เรื่อง “The Effects of Insurance Act 2015 to Institute Cargo Clauses & Hull Clauses” with other topics เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รายงานประจำ�ปี 2559 | 61

รายงานผลการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
1. บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสำ�รวจอุบัติเหตุ หรือการจัดการสินไหมทดแทน และการรับประกันภัย
รถยนต์ข้ามแดน

ประสานงานกับบริษัท อลิอันซ์ เจเนอรัล ลาว จำ�กัด (Allianz General Laos: AGL) เพื่อลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือในการสำ�รวจอุบัติเหตุ หรือการจัดการสินไหมทดแทน และการรับประกันภัยรถยนต์ข้ามแดนร่วมกับบริษัทประกันวินาศภัย
24 บริษัท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และหลังจากนั้นได้จัดทำ�เอกสารแนบท้ายบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสำ�รวจ
อุบัติเหตุ หรือการจัดการสินไหมทดแทน และการรับประกันภัยรถยนต์ข้ามแดน พร้อมทั้งการจัดการสินไหมทดแทนผ่านระบบ ACMI และ
ได้จัดประชุมชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสำ�รวจอุบัติเหตุ หรือการจัดการสินไหมทดแทน และ
การรับประกันภัยรถยนต์ข้ามแดน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
1.2 ชี้แจงแนวทางการจัดการสินไหมทดแทนผ่านระบบ ACMI สำ�หรับการประกันภัยรถผ่านแดน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และ
วันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
1.3 ชี้แจงการปฏิบัติตามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสำ�รวจอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย

2. การชี้แจงร่างกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรองรับประกาศกระทรวง และคำ�สั่งของหน่วยงานภาครัฐ

จัดทำ�ร่างกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารแนบท้ายเพือ่ รองรับประกาศกระทรวง และคำ�สัง่ ของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนดำ�เนินการ
โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.1 (ร่าง) กรมธรรม์ประกันภัยรถข้ามแดนรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำ�หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลาในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำ�เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยว หรือการอื่นใดที่มีความจำ�เป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559
2.2 (ร่าง) กรมธรรม์ประกันภัยการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ......... ตามร่างประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องการประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ....
2.3 (ร่าง) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดของผู้ขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศ (ร.ย.31) ใช้สำ�หรับ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557

3. โครงการบรรยาย 4 ภาค เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย”

ชมรมสินไหมยานยนต์ ได้จัดโครงการบรรยาย 4 ภาค เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย”
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้ม รูปแบบ และวิธีการในการโจรกรรมรถ เพื่อหาแนวทางการ
ป้องกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการติดตาม รวมถึง
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเพื่อเป็นการลดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบริษัท
ประกันภัยในกรณีรถยนต์สูญหายให้กับผู้เอาประกันภัย

4. โครงการรางวัลผู้สำ�รวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำ�ปี 2558 Best Surveyor Award 2015 (BSA)

จัดโครงการรางวัลผู้ส�ำ รวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น Best Surveyor Award 2015 (BSA) เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจ
ในงานระบบประกันภัยรถยนต์ให้กบั พนักงานสำ�รวจอุบตั เิ หตุรถยนต์ รวมถึงเพือ่ เป็นการสร้างความน่าเชือ่ ถือ และสร้างความประทับใจให้กบั
ผูใ้ ช้บริการ และเพือ่ เสริมสร้างความภาคภูมใิ จในวิชาชีพผูส้ �ำ รวจอุบตั เิ หตุดา้ นการประกันภัยรถยนต์ ตลอดจนเพือ่ เป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย และจัดพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลผู้สำ�รวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำ�ปี 2558 Best Surveyor Award 2015
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด15 คนจากจำ�นวนทั้งสิ้น 77 คน

5. โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 1

จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนสามารถนำ�ความรู้ไปปรับใช้
กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งโครงการอบรม
หลักสูตรนี้ได้ด�ำ เนินการจัดอบรมเป็นรุ่นแรก โดยจัดอบรมทุกวันอังคาร ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559 รวมทั้งหมด
39 ชั่วโมง พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และโล่รางวัล เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
มีผู้ผ่านการอบรมจำ�นวน 101 คน 41 บริษัท
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6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำ�หรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ประจำ�ปี 2559

ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมกาประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำ�หรับ
ผูบ้ ริหารด้านการประกันภัยรถยนต์เพือ่ เพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับการดำ�เนินธุรกิจประกันภัยในสถานการณ์ปจั จุบนั ระดมความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รายละเอียดต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน ในระบบงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนเพื่อลดข้อโต้แย้งที่อาจจะเกิดขึน้ จากการตีความ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้บริหารของสำ�นักงาน คปภ. กับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัย ระหว่างวันที่  30 กันยายน
2559 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม TSIX5 จังหวัดชลบุรี

7. โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 7

จัดโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่สำ�รวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทประกันภัย เพื่อเป็นการ
พั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้ ความเข้ า ใจในระบบประกั น ภั ย รถยนต์ ใ ห้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ สำ � รวจอุ บั ติ เ หตุ ร ถยนต์ โดยมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะเพิ่ ม พู น
ความรู้ และนำ�ประสบการณ์จากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้ทันที รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจ
ประกันภัย โดยจัดอบรมในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559
ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 110 คน

8. การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับบริษัทประกันภัย

ร่วมกับกองบังคับการตำ�รวจนครบาล  เตรียมดำ�เนินการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับบริษทั ประกันภัย ภายใต้
ชื่อโครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” เพื่อกำ�หนดเป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่มีเหตุรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันในการเคลื่อนย้ายรถทันที
หลังเกิดเหตุรถชน หรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

9. การประชุมหารือความร่วมมือด้านการประกันภัยระหว่างไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี-บาโก-ย่างกุ้ง)

ร่วมกับสำ�นักงาน คปภ. และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด จัดประชุมหารือร่วมกับบริษัทประกันภัยเมียนมาร์
และสำ�รวจเส้นทางระหว่างแม่สอด-เมียวดี-บาโก-ย่างกุง้ พร้อมทัง้ ร่วมหารือกับหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ในชายแดนแม่สอด-เมียวดี
เรื่องความร่วมมือด้านการประกันภัยระหว่างไทย-เมียนมา เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ณ ประเทศเมียนมา เพื่อเพิ่มการใช้บริการ
ด้านการสำ�รวจภัยในต่างประเทศ เพื่อลดต้นทุนในการจัดการด้านสินไหมทดแทน เพื่อให้การบริการสำ�รวจภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึง
เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย
อีกด้วย

10. การเยี่ยมชมและประชุมหารือกับ ผู้ผลิตและผู้จำ�หน่ายอะไหล่รถยนต์

10.1 ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำ�กัด
เข้าพบผู้บริหารของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำ�กัด เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการจำ�หน่ายอะไหล่รถยนต์ของบริษัท
ฮอนด้า เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำ�กัด
10.2 ประชุมหารือและเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำ�กัด (มหาชน)
ร่วมกับคณะทำ�งานจัดทำ�ราคาค่าซ่อมและค่าอะไหล่รถยนต์ เข้าพบผู้บริหารของ บริษัท แสงทองออโต้พาร์ทเวิลด์ จำ�กัด และ
บริษทั ฟอร์จนู พาร์ท อินดัสตรี้ จำ�กัด (มหาชน) เพือ่ ประชุมหารือและเยีย่ มชมกระบวนการผลิตชิน้ ส่วนอะไหล่รถยนต์ เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม
2559 ณ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำ�กัด (มหาชน) อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
10.3 การศึกษาดูงานกระบวนการติดตั้งต่อเติมถังบรรจุปูนผง ณ บริษัท วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการติดตั้งต่อเติมถังบรรจุปูนผงของ บริษัท วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง
จำ�กัด เพื่อจัดเก็บข้อมูลราคารถบรรทุกถังบรรจุปูนผง รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำ�ราคากลางรถขนาดใหญ่
เพื่อเป็นราคาอ้างอิงสำ�หรับการพิจารณารับประกันภัยรถขนาดใหญ่ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ณ บริษัท วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
10.4 เยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำ�กัด
ร่วมกับ คณะทำ�งานจัดทำ�ราคาค่าซ่อมและค่าอะไหล่รถยนต์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ของ บริษัท
เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำ�กัด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ณ บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำ�กัด
อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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อบรม เรื่อง “การประเมินราคาเบื้องต้นสำ�หรับพนักงานสินไหมรถยนต์” เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เยี่ยมชมและประชุมหารือกับ ผู้ผลิตและผู้จำ�หน่ายอะไหล่รถยนต์

• บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำ�กัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

• บริษัท วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

• บริษัท แสงทองออโต้พาร์ทเวิลด์ จำ�กัด และ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท
อินดัสตรี้ จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559

• บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำ�กัด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

สัมมนา เรื่อง “วิเคราะห์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
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อบรม เรื่อง “การประเมินอาการบาดเจ็บกรณีอุบัติเหตุ
และกรอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล”
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

สัมมนา เรื่อง “สร้างสัมพันธ์งานเรียกร้อง สู่ความสำ�เร็จ
อย่างมืออาชีพ”  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559
ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนา เรื่อง “แนวทางการพิจารณาข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง และคู่มือ
ตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์”
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

สัมมนา เรื่อง “แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์
รุ่นใหม่” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
รายงานประจำ�ปี 2559 | 65

โครงการบรรยาย 4 ภาค เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย” ณ พื้นที่ต�ำ รวจภูธร ภาค 6
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมชี้แจงร่างกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติตามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสำ�รวจอุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำ�หรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ ประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรม TSIX5 อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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รายงานผลการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม แบบอัตโนมัติ (File and Use)

ดำ�เนินการปรับปรุง แก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีช�ำ ระเบี้ยประกันภัยรายเดือนโดยหักบัญชีธนาคาร หรือบัตร
เครดิต) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชำ�ระเบี้ยประกันภัยรายปี) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แบบอัตโนมัติ
(File and Use) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะนี้ได้ยื่นขอรับความเห็นชอบในหลักการแบบและข้อความไปยังนายทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว

2. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ แบบอัตโนมัติ (File and Use)

ดำ�เนินการปรับปรุง แก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (International Travel Insurance Policy) แบบอัตโนมัติ
(File and Use) เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้ครอบคลุมและเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
ขณะนี้ได้ยื่นขอหลักการแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไปยังนายทะเบียนเพื่อพิจารณาแล้ว สำ�หรับอัตราเบี้ยประกันภัย
อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ

3. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำ�หรับธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์

ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้ทำ�การปรับปรุง แก้ไข กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำ�หรับธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้ครอบคลุมและเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

4. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำ�หรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคม
ประกันชีวิตไทย จัดทำ�  “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อผู้พิการด้วยการประกันภัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยได้จัดทำ�ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำ�หรับคนพิการ
ภายใต้ชื่อ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำ�หรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)” โดยมีความคุ้มครองในส่วนของค่าชดเชย
รายวันและค่าชดเชยกายอุปกรณ์ เนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ ซึง่ มีบริษทั ประกันวินาศภัยเข้าร่วมรับประกันภัยฯ จำ�นวน 25 บริษทั ซึง่ ได้จดั แถลงข่าว
เปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ สำ�นักงาน คปภ.

5. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุพิเศษเพื่อมวลชน

จัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุพเิ ศษเพือ่ มวลชน เพือ่ เปิดโอกาสให้บริษทั ประกันภัยสามารถรับประกันภัยได้ทงั้ คนพิการ และบุคคล
ทั่วไป โดยให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงชดเชยการบาดเจ็บทางร่างกายและกายอุปกรณ์ซึ่งได้มีคำ�สั่ง
นายทะเบียนที่ 57/2559 เรือ่ ง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุแบบพิเศษเพือ่ มวลชน และอัตราเบีย้ ประกันภัยสำ�หรับบริษทั
ประกันวินาศภัย และได้เปิดตัวในงานวันสัปดาห์ประกันภัย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 มีบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมรับประกันภัยฯ
จำ�นวน 22 บริษัท
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การประชุมหารือเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศที่มีเหตุชวนสงสัย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย

สัมมนา เรื่อง การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวกับการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัย
เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์สปา (นาจอมเทียน)
จังหวัดชลบุรี

คณะทำ�งานพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพที่มีเหตุชวนสงสัย จัดการประชุมหารือร่วมกับบริษัทสมาชิก
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้าน
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
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รายงานผลการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
1. กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง (Contract Works Insurance Policy) ฉบับภาษาไทย

จัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง (Contract Works Insurance Policy) และเอกสารแนบท้ายฉบับ
ภาษาไทย เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อให้ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย
จึงได้น�ำ ส่งไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการประกันภัยการปฏิบตั งิ านตามสัญญาการก่อสร้าง รวมถึงผูส้ �ำ รวจภัยและผูเ้ จรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน
เพื่อขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หลังจากนั้นจะนำ�ส่งกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไปยังนายทะเบียน เพื่อยื่นขอรับความเห็นชอบในหลักการ
แบบและข้อความต่อไป

2. กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

ด้วยพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 57 กำ�หนดให้ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต
ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของผูพ้ กั ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกำ�หนด ดังนัน้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้จดั ทำ�ประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพักเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การจัดให้มกี ารประกันภัย ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 9 กันยายน 2559 คณะกรรมการฯ
จึงได้จดั ทำ�กรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผูพ้ กั ในหอพัก รวมถึงอัตราเบีย้ ประกันภัย โดยนายทะเบียนได้ออกคำ�สัง่ นายทะเบียน ที่ 67/2559 เรือ่ ง
ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบีย้ ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองผูพ้ กั ในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ลงวันที่ 9 ธันวาคม
2559 และได้จัดประชุมชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559
ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

3. การจัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

ด้วยกรมเจ้าท่าได้ออกกฎกระทรวงการขอและออกใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตทีใ่ ช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพือ่ เช่า
พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ 28 กรกฎาคม 2559 ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำ�ร่างกรมธรรม์ประกันภัยสำ�หรับการใช้เรือกลเดินทะเล
เฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า พร้อมทั้งการเตรียมยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าวไปยังนายทะเบียนต่อไป

4. การจัดทำ� ปรับปรุง และแก้ไข กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

มอบหมายชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด ทำ�การปรับปรุง และแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยเบ็ดเตล็ด เนื่องจากกรมธรรม์ประกัน
ภัยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และบางกรมธรรม์ประกันภัยยังไม่มีฉบับที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ ดังนี้
• ปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
• จัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณา
• จัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

5. การจัดทำ� “คู่มือคำ�ชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability
Insurance Policy)”

ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้จัดทำ�คู่มือคำ�ชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public
Liability Insurance Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการรับประกันภัยและด้านสินไหมทดแทนสำ�หรับกรมธรรม์
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก รวมถึงเพื่อให้ความหมายและเจตนารมณ์ของกรมธรรม์ประกันภัยมีการตีความ
ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและลดข้อโต้แย้งที่อาจจะเกิดขึ้น และได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือดังกล่าว ระหว่างวัน
ที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเวย์ จังหวัดชลบุรี

6. ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำ�งานขับเคลื่อนการจัดทำ�ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำ�หรับหน่วยงานความร่วมมือ

ด้วยสำ�นักงาน คปภ. ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย ร่วมกับ
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และได้มีการบันทึกลงนามความเข้าใจ ว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ และสิทธิประโยชน์ด้านการ
ประกันภัย ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้การดำ�เนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ จึงได้จัดส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำ�งานขับเคลื่อนการจัดทำ�ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำ�หรับหน่วยงานความร่วมมือดังกล่าว
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การประชุมชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คู่มือคำ�ชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance Policy) เมื่อวันที่ 8-9
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเวย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Contractors All Risks Insurance Policy” (Claims during maintenance period and Cross Liability)
เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำ�เภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
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รายงานผลการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
1. โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 8

จัดการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัยในโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 8 โดยเชิญชวนเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-ม.6) เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาเกีย่ วกับการประกันภัยเพือ่ ชิงทุนการศึกษา ซึง่ ได้จดั การสอบแข่งขันในรอบคัดเลือก
ระดับภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 และจัดการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน
ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 16-18
มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์

2. โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 22 (IMDP 22)

ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)
รุ่นที่ 22 ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 รวมเวลาอบรมทั้งสิ้น 138 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น 49 คน โดยในครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้เนื้อหาเข้มข้นมากขึ้นเพื่อจะมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้นำ�ในธุรกิจประกันภัยให้มีการบริหารจัดการองค์กรที่แข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นกุญแจสำ�คัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือ และ
ก้าวสู่ความสำ�เร็จในธุรกิจยุค New Economy

3. ทุน ISJ General Course รุ่นที่ 43

สมาคมประกันวินาศภัยญี่ปุ่น ได้มอบทุนการอบรมวิชาการประกันภัย ขั้นต้น รุ่นที่ 43 ประจำ�ปี 2559 ในหัวข้อ Non-Life
Insurance and Risk Management in Japan ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2559 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะ
กรรมการฯ ได้ดำ�เนินการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมจากบริษัทสมาชิก และหน่วยงานภายใต้สังกัดสมาคมประกันวินาศภัยไทย
จำ�นวน 2 ทุน โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนอบรม ได้แก่
1. นางสาวอภิญญา แก้วสะอาด บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
2. นางสาวอุษณีย์ โสวนางกูร บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

4. โครงการสำ�รวจค่าจ้างและสวัสดิการกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ได้ว่าจ้างให้บริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จำ�กัด ให้เป็นผู้จัดทำ�โครงการสำ�รวจ
ค่าจ้างและสวัสดิการกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัยขึ้น ซึ่งในครั้งนี้มีบริษัทสมาชิกจำ�นวน 37 บริษัท เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในการนี้บริษัท
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับรายงานในส่วนของบริษัท รวมทั้งได้รับข้อมูลซึ่งเป็นภาพรวมการพยากรณ์ตัวชี้วัดดัชนีทางเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผนงานทางด้านบุคลากรในองค์กรต่อไป โดยบริษทั ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้น�ำ ส่งสรุป
ผลการจัดทำ�โครงการสำ�รวจค่าจ้างและสวัสดิการกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย ให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดสัมมนา ดังนี้
1. จัดสัมมนา Total Remuneration Survey วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม เรเนซองค์
2. จัดสัมมนา Talent Management Session & Succession Planning for HR Manager วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม สวิสโฮเตล
เลอคองคอร์ด รัชดาภิเษก
3. จัดสัมมนา Thailand Non-Life Insurance Human Capital Management 2015 & Post Survey Non-Life Insurance Industry
วันที่ 25 เมษายน 2559 โรงแรม เรเนซองค์

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Professional Non-Life Insurance Camp (Pro NIC)

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Professional Non-Life Insurance Camp
(Pro NIC) ให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ จำ�นวน 13 แห่ง 26 คน โดยเน้นส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศไทย ทั้งแนวโน้มการเติบโต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ กระบวนการทำ�งานที่เกิดขึ้นในธุรกิจ เส้นทาง
อาชีพ AEC กับการประกันวินาศภัยไทย ธุรกิจประกันวินาศภัยในมุมมองของผู้บริหารธุรกิจโดยตรงธุรกิจกับความต้องการบัณฑิต
ที่แท้จริง และGlobal Insurance Trend and People Development โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม บ้านอัมพวา
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
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6. โครงการ Young Non-Life Insurer Camp

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดโครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 (Young Non-Life Insurer Camp)
โดยคัดเลือกนิสติ นักศึกษาในระดับชัน้ ปีที่ 2 และปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ จำ�นวน  61 คน มาเข้าค่ายร่วมกัน โดยมีกจิ กรรมต่าง ๆ
ประกอบด้วย การเสวนากลุ่มย่อย การบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ทัศนคติ
ที่มีต่อธุรกิจประกันภัย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) โดยจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2559 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม

7. การจัดทำ�แนวปฏิบัติการทำ�ธุรกรรมประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy)

ร่วมกับ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพ
และความพร้อมในการปรับตัวเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั และส่งเสริมการดำ�เนินการโดยใช้ระบบสารสนเทศให้มากขึน้ เป็นการเพิม่ ช่องทางการติดต่อ
สื่อสารระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถให้บริการกับผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ช่วยลดต้นทุนในเรือ่ งการจัดพิมพ์ การส่งมอบ และการบริหารงานทัง้ ระบบ เป็นการลดต้นทุนการดำ�เนินธุรกิจ
ในระยะยาว รวมทั้งการบริการกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้เอาประกันภัย และส่งเสริมให้มีการเข้าถึงบริการประกันภัย
ได้มากขึ้น

8. โครงการ Digital Insurance Framework

ด้วยเล็งเห็นถึงความจำ�เป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและ
จัดการของบริษัทสมาชิก จึงได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ จัดทำ�แผน Digital Insurance Framework ขึ้นเพื่อให้บริษัท
สมาชิกได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทางดิจิทัลระหว่างบริษัทสมาชิกให้มากขึ้น โดย
ให้มีทิศทางการพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายการประสานงานร่วมกันของบริษัทสมาชิกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า ตลอดจน
การนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า และสร้างสรรค์แนวทาง
การดำ�เนินธุรกิจใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2559 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม กำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
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อบรมหัวข้อ “Integrated Risk Management & Strategyการบูรณาการกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

บรรยายเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัย” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนาหัวข้อ Compensation Management Workshop (การวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน ภาคปฏิบัติ)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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การประชุมเพื่อชี้แจงบริษัทสมาชิกเรื่องการจัดทำ�โครงการ “Digital Insurance Framework” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

สัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (Thailand Insurance CIO Forum 2016) เรื่อง “Digital Insurance” เมื่อวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
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รายงานผลการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน
1. การจำ�หน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ที่เกิดจากการประกันภัยต่อในเหตุอุทกภัยปี 2554

สืบเนื่องจากเหตุอุทกภัยปี 2554 ที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยจำ�นวนมาก แต่บริษัทประกันวินาศภัย
ประสบปัญหาการได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อ สมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงได้นำ�เสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่อขอ
ให้ภาครัฐช่วยกำ�หนดกฎเกณฑ์การจำ�หน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ประกันภัยต่อ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถชำ�ระค่าสินไหมทดแทน
ได้ทั้งจำ�นวน โดยสำ�นักงาน คปภ. ได้ออกประกาศ คปภ. เรื่อง การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
กรณีภาวะอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2558 เพื่อให้การแสดงฐานะการเงินของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในปี พ.ศ.
2554 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรที่ได้ออกกฎกระทรวงโดยได้แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำ�หน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 ด้วยการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 319 (พ.ศ. 2559) ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำ�หน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
เป็นการจำ�หน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนน้ำ�ท่วมคืนตามสัญญา
ประกันภัยต่อ โดยให้ใช้บังคับสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

2. การพิจารณาขอแก้ไขประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการนำ�เงินสำ�รองประกันภัยมาเป็นรายจ่ายทางภาษี

พิจารณาเสนอขอให้ภาครัฐทบทวนการพิจารณาเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 65ตรี (1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อให้บริษัท
ประกันวินาศภัยสามารถถือเอาเงินสำ�รองประกันภัยที่เป็นสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserve-UPR)
สำ�รองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุด (Unexpired Risk Reserve - URR) สำ�รองค่าสินไหมทดแทน (Claim Reserve) และสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ค้างจ่ายสำ�หรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รายงาน (Incurred But Not Reported Reserves - IBNR) เป็นรายจ่ายในการคำ�นวณ
กำ�ไรขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ทั้งจำ�นวน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขและจัดเตรียมรายงานและเอกสารประกอบ
การขอแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 65 ตรี (1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อเสนอต่อหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

3. การพิจารณาเป็นตัวแทนหักและนำ�ส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แทนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
ซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

เสนอขอให้กรมสรรพากรพิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั ประกันวินาศภัยสามารถเป็นตัวแทนหักและนำ�ส่งภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ยแทนบริษทั
หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลอืน่ ซึง่ เป็นผูจ้ า่ ยค่าเบีย้ ประกันวินาศภัยซึง่ คณะกรรมการฯ ได้มอบให้บริษทั อีวาย คอร์ปอร์เรท เซอร์วสิ เซส จำ�กัด
เป็นที่ปรึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสรรพากร

4. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรประกันภัย ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับองค์กรการประกันภัย 3 แห่ง ประกอบด้วย สำ�นักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย

ด้วยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จดั ทำ�ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการจัดหลักสูตรอบรม
บุคลากรประกันภัย ร่วมกับสำ�นักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เนื่องจากได้เล็งเห็นประโยชน์ร่วม
กันในการร่วมมือทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม พัฒนาและกำ�กับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และมีเสถียรภาพ โดยมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
1. ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหลักสูตรอบรม ตลอดจนพัฒนาความรู้ของบุคลากรประกันภัย
2. ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการ ระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสีย่ ง และ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
3. ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจประกันภัย
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5. การประชุมชีแ้ จง เรือ่ ง การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การจำ�หน่ายหนีส้ ญู การบัญชีลกู หนีจ้ ากการประกันภัยต่อ ในเหตุอทุ กภัย
ปี 2554

จัดการประชุมชี้แจง เรื่อง การจำ�หน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย โดยนายกรกฤต คำ�เรืองฤทฺธิ์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน และนายเกษม เกียรติเสรีกุล
จากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำ�กัด เป็นผู้ดำ�เนินการประชุมชี้แจง เพื่อให้บริษัทสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการจำ�หน่าย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้จากการประกันภัยต่อได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ภาครัฐกำ�หนดได้ถูกต้องตรงกัน

สัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากการทำ�สัญญากับลูกค้าและมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่าเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

สัมมนา เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทาง การเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
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การประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิก เรื่อง การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
จำ�หน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ ในเหตุอุทกภัย ปี 2554
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนา เรื่อง การประกันภัยต่อ (Reinsurance) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
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รายงานผลการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
1. ศูนย์กลางการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ด้วยสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ออกระเบียบกำ�หนดให้สถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันวินาศภัยจะ
ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และผ่าน
การประเมินวัดผลด้วย ดังนั้น สมาคมฯ โดยคณะกรรมการฯ จึงได้ยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นสำ�นักงานฝึกอบรมตามกฎระเบียบ
ดังกล่าวด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2. จัดทำ�คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง
พ.ศ. 2559 สำ�หรับบริษัทประกันวินาศภัย

จัดทำ�คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปราบการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง พ.ศ. 2559 สำ�หรับ
บริษัทประกันวินาศภัย  เพื่อให้บริษัทสมาชิกสามารถนำ�ไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ
ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยคู่มือดังกล่าวได้แบ่งเป็นหมวด ๆ เพื่ออธิบายถึงการปฏิบัติงานของบริษัทประกันวินาศภัย
ประกอบด้วย หมวดที่ 1 การกำ�หนดนโยบายและระเบียบวิธีการ หมวดที่ 2 การรายงานธุรกรรม และการแจ้งข้อมูลต่อสำ�นักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง หมวดที่ 3 การแสดงตนของลูกค้าในธุรกิจ
ประกันวินาศภัย หมวดที่ 4 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในธุรกิจประกันวินาศภัย หมวดที่ 5 การจัดเก็บ
ข้อมูลรายละเอียดและเอกสารที่ต้องจัดเก็บ หมวดที่ 6 การห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก และหมวดที่ 7 การปฏิบัติตาม
ระเบียบการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายของบริษัทประกันวินาศภัย ทั้งนี้ มีการยกตัวอย่าง และอธิบายเป็นแผนภาพที่ชัดเจนด้วย

3. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ....

นำ�เสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... ไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยขอให้มีการพิจารณาทบทวนให้ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน และจะต้องคำ�นึงถึงผลกระทบ
ต่อภาคธุรกิจด้วย

4. การปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

ด้วยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้กำ�หนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) จะต้องทำ�หน้าที่รายงานข้อมูลบัญชีและธุรกรรม
ทางการเงินของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินนั้น ๆ และหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding
Tax) จำ�นวน 30% ของรายได้ที่มีแหล่งที่มาหรืออ้างอิงหลักทรัพย์จากสหรัฐฯ นำ�ส่งให้กับกรมสรรพากรสหรัฐฯ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา
ในส่วนบริษัทประกันวินาศภัยของไทยนั้นถือเป็นสถาบันการเงินที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วยก็ต่อเมื่อบริษัท
ประกันภัยนั้นมีการออกผลิตภัณฑ์ในลักษณะ Cash Value Insurance Contract, Annuity Insurance Contract หรือ Investmentlinked Annuity Contract ดังนั้น ส่งผลให้บริษัทประกันภัยยังไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเนื่องจากยังไม่มีกรมธรรม์ประกันภัย
ลักษณะดังกล่าวข้างต้น

5. รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ในระบบ E-law Library

ทำ�การรวบรวมข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ในระบบ E-Law Library เพื่อความสะดวกของผู้เข้าใช้โปรแกรมฯ ซึ่งได้ทำ�การ
ปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเสมอ โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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6. รวบรวมข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัย และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องสํารอง
ตามกฎหมาย
จัดทำ�ฐานข้อมูลผลการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการด้านการเงินของบริษทั ประกันวินาศภัย โดยรวบรวมข้อมูลผลการจัดอันดับจาก
บริษัทจัดทำ�อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ และอัตราส่วนเงินกองทุนที่ต้องสำ�รองตามกฎหมายของบริษัทภายใน
ประเทศเพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกให้แก่บริษัทสมาชิกได้ใช้ในการเลือกทำ�ประกันภัยต่อ และนำ�มาเป็นข้อมูลในการคำ�นวณระดับความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ RBC โดยข้อมูลดังกล่าวได้นำ�ขึ้นที่เว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ใน
หัวข้อ CAR Ratio/Rating โดยได้มีการปรับปรุงอย่างสม่�ำ เสมอ

รับฟังการนำ�เสนอข้อพิพาทและระบบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)
และการนำ�เสนอรายงานผลการสำ�รวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ PwCs 2016 Global Economic Crime Survery: Economic crime in Thailand ประจำ�ปี 2559
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนาเรื่อง “การจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้านยให้แก่ผู้มี
หน้าที่รายงานตามมาตรา 13” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
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สัมมนา เรื่อง “ไขรหัสลับ 6 3 4” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ

สัมมนา เรื่อง “กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันวินาศภัย” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
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รายงานผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานอนุญาโตตุลาการ
สำ�นักงานอนุญาโตตุลาการ ก่อตั้งเมื่อปี 2537 ปัจจุบันดำ�เนินงานมาแล้ว 22 ปี โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

ดำ�เนินการเพื่อให้การระงับข้อพิพาทในทางแพ่งระหว่างบริษัทสมาชิกเสร็จไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เป็นที่เชื่อถือและพึงพอใจ
ของคู่พิพาททั้งสองฝ่าย

พันธกิจ

1. ปฏิบัติตามข้อบังคับในสัญญาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด เที่ยงตรง และเป็นธรรม
2. ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�แก่บริษัทสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำ�เนินการเพื่อการระงับข้อพิพาท
3. รวบรวมแนวคำ�ชีข้ าดข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการทำ�เป็นรูปเล่ม เพือ่ ให้บริษทั สมาชิกและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องใช้เป็นแนวทางประกอบ
การดำ�เนินการเพื่อการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นใหม่
4. นำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บข้อมูล และควบคุมความเคลื่อนไหวของสำ�นวน เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การตรวจสอบและติดตามสำ�นวน
5. เสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับในสัญญาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อ
ให้การดำ�เนินการระงับข้อพิพาทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปี 2559 สำ�นักงานอนุญาโตตุลาการ ได้ด�ำ เนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การดำ�เนินงานระงับข้อพิพาท

สำ�นักงานฯ ได้รับข้อพิพาททั้งสิ้น 2,759 เรื่อง น้อยกว่าปี 2558 จำ�นวน 844 เรื่อง น้อยกว่า 30.5% จำ�นวนทุนทรัพย์ที่มีการเรียก
ร้อง ในปี 2559 มีจำ�นวน 282 ล้านบาทเศษ ข้อพิพาทที่มีจำ�นวนทุนทรัพย์สูงสุด ในปี 2559 มีมูลค่า 6 ล้านบาทเศษ และในปี 2559
สำ�นักงานฯ ได้ทำ�การพิจารณาข้อพิพาทเสร็จไปรวมทั้งสิ้น 3,273 เรื่อง เสร็จไปโดยการชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ จำ�นวน 844 เรื่อง หรือ
เท่ากับ 26% เสร็จโดยการประนอมข้อพิพาทในชั้นเลขาธิการ สำ�นักงานอนุญาโตตุลาการ จำ�นวน 1,952 เรื่อง หรือเท่ากับ 60% เสร็จไป
โดยการถอนคำ�เสนอข้อพิพาทจำ�นวน 477 เรื่อง หรือเท่ากับ 15% ส่วนมูลค่าทุนทรัพย์ที่ได้พิจารณาเสร็จสิ้น ในปี 2559 มูลค่าก่อนชี้ขาด
จำ�นวน 66 ล้านบาทเศษ หลังชี้ขาด จำ�นวน 47 ล้านบาทเศษ จนถึงสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังมีข้อพิพาทคงค้าง 1,785 เรื่อง
ค้างระหว่างรอถอนคำ�เสนอข้อพิพาท กรณีที่บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำ�กัด เป็นคู่กรณี 23 เรื่อง ค้างระหว่างดำ�เนินข้อพิพาท 1,762 เรื่อง
ระหว่างนัดประนอมข้อพิพาทและยื่นคำ�คัดค้าน จำ�นวน 1,324 เรื่อง และค้างระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ จำ�นวน 438 เรื่อง
ในปี 2559 สำ�นักงานฯ ได้รับค่าธรรมเนียมยื่นคำ�เสนอข้อพิพาทและคำ�ร้องแย้ง 2,645,500 บาท ค่าธรรมเนียมตั้งอนุญาโตตุลาการ
และการเลื่อนนัด 2,873,829.50 บาท รวมได้รับค่าธรรมเนียม 5,519,329.50 บาท ค่าธรรมเนียมที่ได้รับในปี 2559 น้อยกว่าปี 2558 เป็นเงิน
1,330,193.50 บาท
การดำ�เนินงานข้อพิพาทตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสำ�นักงานฯ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2559 มีข้อพิพาทเกิดขึ้นทั้งสิ้น 113,081 เรื่อง ดำ�เนินการ
เสร็จไป 111,296 เรื่อง คิดเป็น 98.42% ข้อพิพาทคงค้าง 1,785 เรื่อง คิดเป็น 1.58% ข้อพิพาทที่เสร็จไป 111,296 เรื่อง เสร็จโดยการชี้ขาด
โดยอนุญาโตตุลาการ 24,213 เรื่อง คิดเป็น 21.76% เสร็จโดยการประนอมข้อพิพาท 71,331 เรื่อง คิดเป็น 64.08% เสร็จโดยการถอน
คำ�เสนอ 15,677 เรื่อง คิดเป็น 14.09% เสร็จโดยการจำ�หน่ายข้อพิพาท 75 เรื่อง คิดเป็น 0.07%
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กราฟแสดงการดำ�เนินการระงับข้อพิพาทประจำ�ปี พ.ศ. 2559
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2. การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการดำ�เนินการเพื่อการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ

จัดสัมมนาเรือ่ ง “การระงับข้อพิพาทด้วยวิธอี นุญาโตตุลาการ” เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารอนุญาโตตุลาการ และวิธกี ารดำ�เนินการ
เกีย่ วกับการระงับข้อพิพาทระหว่างบริษทั สมาชิก ของสำ�นักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้ทราบ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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รายงานผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
              สำ�นักงานฯ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

สร้างรากฐานธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยบริการด้านข้อมูลและการคำ�นวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิง
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

พันธกิจ

จัดทำ�ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย และให้บริการข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ดำ�เนินงาน การกำ�กับดูแล และสนับสนุนการพัฒนาของธุรกิจประกันวินาศภัย
สำ�นักงานฯ ได้รับงบประมาณดำ�เนินการจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอโครงสร้างและแหล่งที่มาของงบ
ประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัย โดยในปี 2559 (เดือนเมษายน 2559 - พฤศจิกายน 2559) สำ�นักงานฯ มีค่าใช้จ่าย
ในการดำ�เนินงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 11.60 ล้านบาท และมีการดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนาด้านอัตราเบี้ยประกันภัย

(1) การวิเคราะห์แนวทางและผลกระทบจากการเพิ่มจำ�นวนเงินความคุ้มครองของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
(2) การคำ�นวณต้นทุนความเสียหายรถยนต์ข้ามแดน สำ�หรับชาวต่างชาติที่น�ำ รถยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
(3) การคำ�นวณต้นทุนความเสียหายรถยนต์ตามเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุม้ ครองความรับผิดของผูข้ นส่งคนโดยสาร
ระหว่างประเทศ (ร.ย. 31)
    (4) การคำ�นวณต้นทุนความเสียหาย และอัตราความเสียหายของการประกันอัคคีภัย
    (5) การคำ�นวณต้นทุนความเสียหาย และอัตราความเสียหายของการประกันอัคคีภยั ทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ สนับสนุนงานของคณะกรรมการ
ประกันภัยทรัพย์สิน
    (6) การคำ�นวณต้นทุนความเสียหาย และอัตราความเสียหายของการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด เพื่อสนับสนุนงานของคณะ
กรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
   (7) การคำ�นวณต้นทุนความเสียหาย สำ�หรับโครงการประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
เพื่อนำ�เสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(8) การคำ�นวณต้นทุนความเสียหาย สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบตั เิ หตุเพือ่ คนพิการสำ�หรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
    (9) การคำ�นวณต้นทุนความเสียหาย สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำ�หรับผู้มีรายได้น้อย
    (10) การคำ�นวณต้นทุนความเสียหาย สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุพิเศษเพื่อมวลชน
    (11) การคำ�นวณต้นทุนความเสียหาย สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ แบบอัตโนมัติ (International Travel
Insurance Policy)
(12) การคำ�นวณต้นทุนความเสียหาย สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
    (13) การคำ�นวณต้นทุนความเสียหาย สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยสำ�หรับเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่า
    (14) การพัฒนาโครงการ Insurance Bureau System ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ภัย

2. โครงการศึกษา

    (1) การศึกษาเรื่องระบบส่วนลดประวัติดี (No Claim Bonus) ของการประกันภัยรถยนต์ สถานการณ์การให้ No Claim Bonus ใน
ปัจจุบัน รวมถึงค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นในตลาดประกันภัยรถยนต์
    (2) การจัดทำ�คู่มือการประยุกต์ใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models: GLMs) สำ�หรับงานคณิตศาสตร์
ประกันภัย

3. โครงการสนับสนุนการประกันภัยให้ภาครัฐ

(1) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60
(2) โครงการประกันภัยสุขภาพข้าราชการ
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4. การให้บริการสารสนเทศ และการเผยแพร่บทความวิชาการ

    (1) การพัฒนารายงานธุรกิจประกันภัยประเภทต่าง ๆ บนระบบบริการสารสนเทศ เช่น รายงานอัตราการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ รายงานอัตราการเปลี่ยนแปลงประเภทกรมธรรม์ของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
    (2) การเผยแพร่บทความวิชาการ ในวารสารประกันภัย ดังนี้
• วารสารประกันภัย ปีที่ 31 ฉบับ 130 เดือนมกราคม - มีนาคม 2559
- การคิดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามการใช้จริงด้วย Telematics
• วารสารประกันภัย ปีที่ 31 ฉบับ 131 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2559
- ความหมายของฟิลด์ขอ้ มูลการประกันภัยตามโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย (Insurance Bureau System:
IBS)
• วารสารประกันภัย ปีที่ 31 ฉบับ 132 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559
- ธุรกิจประกันวินาศภัยในยุค FinTech
- ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยและทิศทางในปี 2559
• วารสารประกันภัย ปีที่ 31 ฉบับ 133 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
- ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของธุรกิจประกันภัย

5. การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสมาคมประกันวินาศภัยไทย

(1) พัฒนา web application สำ�หรับใช้ค้นหาฐานข้อมูลรถยนต์ที่สูญหาย
(2) ปรับปรุงและพัฒนา ระบบฐานข้อมูลการประกันภัยข้าวและการจัดการสินไหมทดแทน (Multiple Access for Rice
Insurance database and claims application - MARI “มะลิ”) เพื่อใชในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ประจำ�ปีการผลิต 2559/60
(3) ปรับปรุงระบบการจองห้องประชุม การสัมมนา และระบบราคากลางรถยนต์
(4) พัฒนาโปรแกรมสำ�หรับใช้ในงานอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย

6. การจัดสัมมนา CEO Focus Group และประชุมเชิงวิชาการอื่น ๆ

จัดงานสัมมนา CEO Focus Group และสนับสนุนการจัดประชุมเชิงวิชาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้
    (1) CEO Focus Group เรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจการเงินไทย ปี 2559” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  
     (2) CEO Focus Group เรือ่ ง “ทิศทางการจัดเก็บภาษี และการชำ�ระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร” เมือ่ วันที่ 1 เมษายน
2559
     (3) CEO Focus Group เรื่อง “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System)” เมื่อวันที่
25 เมษายน 2559
(4) CEO Focus Group เรื่อง “Public Private Partnership (PPP) to close the protection gap” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(5) Non-Life Insurance Forum 2016 เรื่อง “Creating Insights - Simplifying Complexity” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ร่วม
กับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
     (6) สัมมนา เรื่อง “ฝ่าวิกฤตประกันภัยรถยนต์: เราจะไปทางไหน” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
(7) สัมมนาเชิงปฎิบัติการเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “Introduction to SQL and Loss Reserving Workshop” เมื่อวันที่ 15-16
กันยายน 2559 ร่วมกับ Casualty Actuarial Society Regional Affiliate in Asia (ARECA)
     (8) สัมมนา เรื่อง “โครงการประกันภัยสุขภาพข้าราชการ” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
นอกจากนี้ ในปี 2559 สำ�นักงานฯ ยังได้ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
การสัมมนาจัดทำ�อัตราเบี้ยประกันภัยระหว่างประเทศในแถบเอเชีย 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน มาเลเซีย ไทย อินเดีย และ
จีน ในงาน The Insurance Information and Ratemaking Forum of Asia (IIRFA) ณ ประเทศอินเดีย และในปี 2560 สำ�นักงานอัตรา
เบี้ยประกันวินาศภัยได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน IIRFA ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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สำ�นักงานอัตราเบีย้ ประกันวินาศภัย (IPRB) ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งการประชุมข้อมูลประกันภัยและ
การกำ�หนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย (Insurance Information and Ratemaking Forum of
Asia - IIRFA) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IIRFA 2017 ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมชาเทียม ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

รายงานประจำ�ปี 2559 | 87

ปี 2559
หัวข้อ

เดือน
เดือน
มีนาคม

เดือน
เมษายน

เดือน
พฤษภาคม
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สัมมนา “การประเมินความเสี่ยงภัย เพื่อการพิจารณารับประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ”
ประชุมจัดทำ� Contract Works Insurance Policy ฉบับภาษาไทย
สัมมนา “แนวทางการปฏิบัติตามประกาศและคำ�สั่งของสำ�นักงาน คปภ. เกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน”
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60
โครงการทัศนศึกษาการขนส่งสินค้าทางบก ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) และการสัมมนา
วิชาการ “How to underwrite for the beginner เรื่อง Ship Business Documents”
ประชุมจัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
(BI for IARs) ฉบับภาษาไทย
สัมมนา “แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นใหม่”
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปัญหาการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนสำ�หรับการประกันภัยนิติบุคคล
อาคารชุด”
แข่งขันตอบปัญหาประกันภัยรอบชิงแชมป์ประเทศไทย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 7”
โครงการอบรมความรู้ประกันภัยเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล จังหวัดอยุธยา
โครงการบรรยาย 4 ภาค “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและฉ้อฉลประกันภัย”
พื้นที่ ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น
ชี้แจงแนวทางการจัดการสินไหมทดแทนผ่านระบบ ACML สำ�หรับการประกันภัยรถผ่านแดน
สัมมนา “วิเคราะห์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์”
ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำ�กัด
อบรม “การประเมินราคาเบื้องต้น สำ�หรับพนักงานสินไหมรถยนต์”
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL LAND
TRANSIT CARGO INSURANCE POLICY)
สัมมนา “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต”
โครงการอบรมความรู้ประกันภัยเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล
จังหวัดสุพรรณบุรี นครราชสีมา อุดรธานี และอุบลราชธานี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Executive EQ for Excellence”
พิธีมอบรางวัลผู้ส�ำ รวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำ�ปี 2558
สัมมนา “Thailand Non-Life Insurance Human Capital Management 2015 & Post Survey NonLife Insurance Industry”
โครงการอบรมความรู้ประกันภัยเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล
จังหวัดพิษณุโลก และเชียงราย
สัมมนา “Technical Rating of Individual Risks - A Return to Fundamentals”
สัมมนา “Enterprise Cyber security: Secure by Design Using EA & COBIT 5”
สัมมนา “ไขรหัสลับ 6 3 4”
การศึกษาดูงานกระบวนการติดตั้งต่อเติมถังบรรจุปูนผง ณ บริษัท วุฒิธรรมเอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
โครงการบรรยาย 4 ภาค “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและฉ้อฉลประกันภัย”
พื้นที่ ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมหารือร่างประกาศ คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำ�หนดมาตรฐานขั้นต่ำ�
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย
แข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 10
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จัดโดย
ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์
ชมรมสินไหมทดแทน
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับสำ�นักงาน คปภ.
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
ชมรมสินไหมยานยนต์
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับสำ�นักงาน คปภ.
ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.)
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับสำ�นักงาน คปภ.
คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
ชมรมไอทีประกันภัย
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกัน
วินาศภัย
สโมสรสมาชิกประกันภัย

ปี 2559
เดือน

หัวข้อ

เดือน ชี้แจงร่างกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติตามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสำ�รวจอุบัติเหตุ
มิถุนายน
อบรมแนวทางการร่างการตีความและการแปล เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยภาษาอังกฤษ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “3S Manager: The Lego Learning Game ©”
สัมมนา “Effect of Insurance Act 2015 to the Marine Insurance Act 1906 and Institute Clauses”
สัมมนา “มาตรฐานการบริหารจัดการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ITIL Version 3.0”
สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากการทำ�สัญญากับลูกค้า และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า”
เดือน สัมมนา “ผลกระทบของ The Insurance Act 2015 ต่อการประกันภัยทางทะเลและข้อกำ�หนด Institute Clauses”
กรกฎาคม
ประชาพิจารณ์ กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ แบบอัตโนมัติ (International Travel Insurance
Policy) (File and Use)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Professional Non-Life Insurance Camp”
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คู่มือคำ�ชี้แจงประกอบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก”
อบรมแนวทางการร่างการตีความและการแปล เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 3)
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 1
สัมมนา “การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวกับการตลาดดิจิตอลที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัย”
สัมมนา “เทคนิคการวางแผนการสื่อสารยุคดิจิทัล”
ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรม รุ่นที่ 8 (5 กิจกรรม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน 2559)
เดือน สัมมนา “How to Underwrite for the beginner – การจัดการสินไหมทดแทนสำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัย
สิงหาคม ความรับผิดของผู้ขนส่ง”
ประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ….
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Contractors All Risks Insurance Policy” (Claims during maintenance period and
Cross Liability)
โครงการอบรมความรู้ประกันภัยเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สัมมนา “มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001 กับภาคธุรกิจประกันภัย”
ฝึกสอนกีฬาลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 7 (วันที่ 16 สิงหาคม 2558 - 25 ตุลาคม 2559)
เดือน สัมมนา “Independent Liability Method”
กันยายน
โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 22 อบรม Teamwork & Leadership
อบรม “การประเมินอาการบาดเจ็บกรณีอุบัติเหตุ และกรอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล”
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Root Cause Analysis Skill & Strategic Thinking”
สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการอบรม ISJ-General Course รุ่นที่ 43
พิธีมอบประกาศนียบัตร และโล่รางวัล โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 1
สัมมนา “Integrated Risk Management & Strategy การบูรณาการกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง”
สัมมนา “การนำ�เสนอข้อมูลและระบบเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)”
โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับชมรมบริหารความเสี่ยงภัย เพื่อนำ�มาถ่ายทอดให้กับบริษัทสมาชิก เรื่อง
“การป้องกันฟ้าผ่า”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำ�หรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ประจำ�ปี 2559
สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม”
แข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 7

จัดโดย
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.)
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
ชมรมไอทีประกันภัย
คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย
ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
ชมรมพิจารณารับประกันภัยรถยนต์
ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย
สโมสรสมาชิกประกันภัย
ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ
สำ�นักงาน คปภ.

ชมรมไอทีประกันภัย
สโมสรสมาชิกประกันภัย
ชมรมสินไหมทดแทน
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
ชมรมสินไหมยานยนต์
ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.)
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์
ชมรมบริหารและจัดการความเสีย่ งของบริษทั ประกันภัย
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
ชมรมนักบัญชีประกันภัย
สโมสรสมาชิกประกันภัย
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ปี 2559
เดือน
เดือน
ตุลาคม

เดือน
พฤศจิกายน

เดือน
ธันวาคม
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หัวข้อ
สัมมนา “กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันวินาศภัย”
สัมมนา “สร้างสัมพันธ์งานเรียกร้อง สู่ความสำ�เร็จอย่างมืออาชีพ”
สัมมนา “Compensation Management Workshop”
ประชุมหารือและเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท
อินดัสตรี้ จำ�กัด (มหาชน)
การชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีความคุ้มครองตามข้อกำ�หนด ICC
กรณีศึกษาสายการเดินเรือ Hanjin หยุดให้บริการ
สัมมนา Thailand Insurance CIO Forum 2016 – “Digital Insurance”
แข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 6
โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 7
อบรม หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำ�หรับการประกันภัยอุบัติเหตุและ
สุขภาพ”
สัมมนา “The Effects of Insurance Act 2015 to Institute Cargo Clauses & Hull Clauses
with the other topics”
อบรมเกมจัดการธุรกิจ พิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนา
ผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 22 (IMDP22)
ประชุมชี้แจง “การจัดทำ�บันทึกข้อตกลงเรื่องความร่วมมือเพื่อใช้ระบบการประกันภัย
แก้ไขปัญหาจราจร โครงการ “ชนแล้วถ่ายรูปไว้ ไม่ต้องรอ””
สัมมนา “การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการจำ�หน่ายหนี้สูญ
จากบัญชีลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ กรณีภาวะอุทภัย ปี 2554”
สัมมนา “การประกันภัยต่อ (Reinsurance)” (วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559)
แข่งขันฟุตบอลประกันภัย 7 คน ครั้งที่ 7
สัมมนา “แนวทางการพิจารณาข้อกฎหมายข้อเท็จจริง และคู่มือตีความกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์”
โครงการนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5
ชี้แจง “โครงการจัดทำ�แผน Digital Insurance Framework”
ชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก”
ประชุมหารือ “ความร่วมมือด้านการประกันภัยระหว่างไทย-เมียนมา”
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 7

| ANNUAL REPORT 2016

จัดโดย
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
คณะทำ�งานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัท
ประกันภัย ชมรมสินไหมยานยนต์
ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
ชมรมไอทีประกันภัย
สโมสรสมาชิกประกันภัย
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน
ชมรมนักบัญชีประกันภัย
สโมสรสมาชิกประกันภัย
ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์
ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย
ชมรมไอทีประกันภัย
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ปี 2560
เดือน
เดือน
มกราคม

หัวข้อ

CEO LUNCH TALK 2017: Strategic Direction of TGIA
สัมมนา “Understanding Motor Insurance Risk”
ประชุมผู้บริหารโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 “Rice Insurance Focus Group #2”
ประชุมชี้แจงการดำ�เนินงานของคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
(การดำ�เนินการประกันภัยรถผ่านแดนของ Sub block 2 (ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
สิงคโปร์) บันทึกความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อใช้ระบบการประกันภัยแก้ไขปัญหาจราจร โครงการ
“รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” และโครงการการเชื่อมโยงข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ระหว่าง
ภาคธุรกิจกับกรมการขนส่งทางบก)
เยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำ�กัด
โครงการบรรยายพิเศษ “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและฉ้อฉลประกันภัย”
เดือน สัมมนาร่วม 3 ชมรม ชมรมสินไหมยานยนต์ ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ และชมรมพิจารณา
กุมภาพันธ์ รับประกันภัยยานยนต์
สัมมนา “สรุปสถานการณ์น้ำ�ท่วมภาคใต้ 2560”
สัมมนา “the GIAJ’s efforts and experiences in particular on natural disaster
preparedness”
สัมมนา “สารพันปัญหาการพิจารณาสินไหมทดแทน”
ทัศนศึกษาเชิงวิชาการด้านการประกันภัยทางด้านโลจิสติกส์ กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-พนมเปญนครโฮจิมินห์
สัมมนา “สูตรสถิติสำ�หรับการบริหารทรัพยากรบุคคล”
กิจกรรม HR Relation และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชาว HR
สัมมนา “Insurance Bridge to 2020”
เสวนากลุ่มย่อย เรื่อง “Payment Mechanism in Thailand Health Insurance”
สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการอบรม ISJ-Advanced Course รุ่นที่ 27
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิเคราะห์หลักฐานเชิงลึก และการเขียนรายงานการสืบสวน สำ�หรับ
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ”
แข่งขันแบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 10
เดือน สัมมนา “หลักการประเมินมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สิน”
มีนาคม
โครงการทัศนศึกษาการขนส่งสินค้า ณ ท่าเรือเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 8
งาน PR Dinner Talk
สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9 และ IFRS 7)”
สัมมนา “กฎหมายภาษีอากรที่ออกใหม่ ปี 2560”
กิจกรรมครอบครัวสโมสรสมาชิกประกันภัย 2559

จัดโดย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
คณะทำ�งานชุดป้องกันการโจรกรรมรถ ชมรมสินไหมยานยนต์
ชมรมสินไหมยานยนต์ ชมรมนักกฎหมายประกันภัย
ยานยนต์ และชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์
คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
สมาคมประกันวินาศภัยไทย/คณะกรรมการ
ประกันภัยทรัพย์สิน
ชมรมสินไหมทดแทน
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย
ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย
ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.)
ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
สโมสรสมาชิกประกันภัย
ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย
ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย
คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน
ชมรมนักบัญชีประกันภัย
สโมสรสมาชิกประกันภัย
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ			 คณะกรรมการและสมาชิก สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคม) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 งบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินทุนสะสม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำ�เนินงาน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสมาคมตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสำ�หรับกิจการทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัด
ทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องและการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกสมาคมหรือ
หยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีของสมาคม แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบ
ใด ๆ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปีของสมาคมตามทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำ�เนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ง
รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินไมว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
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ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาดเนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิดการปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสมาคม
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เ กณฑ์ ก ารบั ญ ชี สำ � หรั บ การดำ � เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของผู้ บ ริ ห ารและจากหลั ก ฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของสมาคมในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเหตุให้สมาคมต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที่ท�ำ ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบ
จากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำ�กัด
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2559

2558

4
5
6

1,672,823,909.50
155,203,944.87
39,326,888.30
2,984,113.90
34,378.85
42,504.49
1,870,415,739.91

299,180,851.48
155,191,203.99
44,371,013.85
175,659.30
134,124.32
1,999,265.57
31,055.06
501,083,173.57

6,319,207.93
1,876,626.40
453,145.00
8,648,979.33

7,263,280.00
2,214,315.29
464,770.00
9,942,365.29

1,879,064,719.24

511,025,538.86

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
รายได้ค่าบำ�รุงค้างรับ
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้ - เงินกู้ยืมสวัสดิการพนักงาน
ลูกหนี้ - กรมสรรพากร
เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

7

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์ และยานพาหนะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินมัดจำ�และเงินประกัน
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

8
9

รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอานนท์ วังวสุ)
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
หนี้สินและทุนสะสม

หมายเหตุ

2559

2558

3,174,250.98
2,648,988.05
1,620,728,736.03

729,785.30
7,962,033.72
274,288,169.61

19,918,612.65
27,291,097.31
47,209,709.96
1,673,761,685.02

22,034,710.29
40,808,341.35
62,843,051.64
345,823,040.27

หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากจากบริษัทสมาชิก
เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี
สำ�รองค่าใช้จ่าย
คณะกรรมการรวม 8 คณะ
ส่วนกลาง
รวมสำ�รองค่าใช้จ่าย
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน

10
11

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
		 รวมหนี้สิน

12

9,344,080.00
1,683,105,765.02

8,511,489.00
354,334,529.27

13
14
15
16

331,818.43
3,037,694.41
17,868,964.44
1,000,000.00
115,845,000.00
9,219,500.00
48,655,976.94
195,958,954.22
1,879,064,719.24

331,818.43
1,972,620.17
17,868,964.44
1,000,000.00
91,845,000.00
7,162,900.00
36,509,706.55
156,691,009.59
511,025,538.86

ทุนสะสม
เงินทุนรับโอนจากสมาคมประกันภัยเดิม
สำ�รองทั่วไป
กองทุนสะสม
เงินกองทุนหมุนเวียน
เงินสำ�รองเพื่อจัดหาสถานที่ทำ�การแห่งใหม่ของสมาคมฯ
เงินสำ�รองสำ�หรับกรณีฉุกเฉิน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมทุนสะสม
รวมหนี้สินและทุนสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอานนท์ วังวสุ)
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บาท
2559
รายได้		
ค่าบำ�รุงตามข้อบังคับ 9.1
ค่าบำ�รุงตามข้อบังคับ 9.2
ค่าบำ�รุงตามข้อบังคับ 9.3
ค่าบำ�รุงตามข้อบังคับ 9.4
รายได้ของคณะกรรมการต่าง ๆ
รายได้สำ�นักงานอนุญาโตตุลาการ
รายได้ค่าบริการจัดสอบตัวแทน
ค่าบริหารโครงการประกันภัยข้าวนาปี
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและและวิชาการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการการบัญชี - การเงิน และการลงทุน
ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายสำ�นักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
ค่าใช้จ่ายสำ�นักงานอนุญาโตตุลาการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักสำ�รองค่าใช้จ่ายส่วนกลางและคณะกรรมการ
บวก(หัก) สำ�รองค่าใช้จ่ายส่วนกลางและคณะกรรมการ		
หัก เงินสำ�รองเพื่อจัดหาสถานที่ทำ�การแห่งใหม่ของสมาคมฯ		
14
หัก เงินสำ�รองสำ�หรับกรณีฉุกเฉิน				
15
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายอานนท์ วังวสุ)
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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2558

100,000.00
1,730,000.00
83,480,000.00
34,410,000.00
3,195,222.66
5,177,231.96
1,198,123.95
3,216,189.82
3,175,517.89
229,910.66
135,912,196.94

1,745,000.00
118,159,807.00
40,435,000.00
232,974.39
6,431,916.02
1,179,652.11
4,313,746.24
627,279.49
173,125,375.25

4,412,973.02
1,044,149.44
971,667.05
1,643,108.13
1,403,811.26
4,344,210.48
1,161,062.99
1,509,627.15
15,968,284.57
8,674,200.75
70,256,305.38
34,685.00
1,918,583.01
113,342,668.23

7,135,012.41
839,619.60
1,728,672.04
1,087,450.84
1,415,215.79
11,499,979.64
801,984.63
165,889.88
12,736,720.03
8,448,373.51
76,440,030.77
1,855,639.70
124,154,588.84

22,569,528.71
15,633,341.68
(24,000,000.00)
(2,056,600.00)
12,146,270.39

48,970,786.41
(14,918,919.38)
(21,000,000.00)
(2,643,300.00)
10,408,567.03
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1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

17,868,964.44
17,868,964.44
17,868,964.44

77,658.15
1,972,620.17
1,972,620.17
1,065,074.24
3,037,694.41

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจำ�ปี
331,818.43

331,818.43

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี

331,818.43

-

-

(นายอานนท์ วังวสุ)
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

1,000,000.00

17,868,964.44

1,894,962.02

331,818.43

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจำ�ปี

บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

เงินกองทุน
หมุนเวียน

กองทุนสะสม

เงินทุนรับโอน
จากสมาคม
ประกันภัยเดิม

สำ�รองทั่วไป

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินทุนสะสม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินสำ�รอง
สำ�หรับ
กรณีฉุกเฉิน
4,519,600.00
2,643,300.00
7,162,900.00
7,162,900.00
2,056,600.00
9,219,500.00

เงินสำ�รองเพื่อ
จัดหาสถาน
ที่ทำ�การแห่งใหม่
ของสมาคมฯ
70,845,000.00
21,000,000.00
91,845,000.00
91,845,000.00
24,000,000.00
115,845,000.00

บาท

48,655,976.94

12,146,270.39

-

36,509,706.55

36,509,706.55

10,408,567.03

-

26,101,139.52

รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

195,958,954.22

12,146,270.39

27,121,674.24

156,691,009.59

156,691,009.59

10,408,567.03

23,720,958.15

122,561,484.41

รวม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย ประสานงานกับสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สังกัดกระทรวงการคลัง ให้การสนับสนุนสถาบันประกันภัยทำ�การประชาสัมพันธ์และบริการ
ประชาชนผู้เอาประกันเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สมาคมฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำ�ไร
สมาคมฯ จัดตัง้ และอาศัยตามทีอ่ ยูท่ ไี่ ด้จดทะเบียนไว้คอื เลขที่ 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สมาชิกสมาคมฯประกอบด้วย บริษัทประกันวินาศภัยจำ�นวน 61 บริษัท (ปี 2552 จำ�นวน 68 บริษัท)

2. เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำ�หรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผู้บริหารต้องใช้
วิจารณญาน การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำ�หนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำ�นวนเงินที่
เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
		 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำ�กัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากที่ติดภาระค้�ำ ประกัน” ภายใต้สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่นในงบดุล
3.2 เงินลงทุนชั่วคราว
		 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วยเงินฝากประจำ�ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน
3.3 อุปกรณ์และยานพาหนะ
		 อุปกรณ์และยานพาหนะ รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน อุปกรณ์และยานพาหนะแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
		 ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ดังต่อไปนี้
			 เครื่องใช้ส�ำ นักงาน				
5 ปี
			 ยานพาหนะ				
5 ปี
		 สมาคมฯ มีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และวิธกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาอย่างสม่�ำ เสมอ ในกรณีทมี่ ี
ข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์และยานพาหนะมีมูลค่าลดลงอย่างถาวร และราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาขายหักต้นทุนในการขาย ราคาตามบัญชีจะถูก
ปรับลดให้เท่ากับราคาขายหักต้นทุนในการขายทันที และจะรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของรายการอุปกรณ์และยานพาหนะในบัญชี
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
		 การซ่อมแซมและบำ�รุงรักษา จะรับรูใ้ นบัญชีรายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยในระหว่างปีบญั ชีทเี่ กิดรายการขึน้ ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดี
ขึน้ อย่างสำ�คัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทปี่ ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตทีจ่ ะไหลเข้า
สูบ่ ริษทั จะมีมลู ค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ทมี่ ไี ว้ตงั้ แต่ตน้ เมือ่ ได้มาซึง่ สินทรัพย์ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั การปรับปรุง
หลักจะถูกตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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			 กำ�ไรขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะกำ�หนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในการคำ�นวณรายได้สูงกว่าค่า
ใช้จ่าย
3.4 ผลประโยชน์ของพนักงาน
			 หนี้สินสำ�หรับการเกษียณของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานรับรู้ด้วยวิธีการประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันที่
รายงาน
3.5 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
			 รายได้และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์เงินสด

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บาท
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

2559

2558

38,856.00
1,946,899.13
1,670,838,154.37
1,672,823,909.50

36,939.50
2,107,281.22
297,036,630.76
299,180,851.48

5. เงินลงทุนชั่วคราว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สมาคมฯ มีเงินฝากประจำ� จำ�นวน 155.2 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
1.45 - 2.60 ต่อปี (2558 : ร้อยละ 1.80 - 3.00 ต่อปี)

6. รายได้ค่าบำ�รุงค้างรับ
บาท
2559
รายได้ค่าบำ�รุงค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

45,983,452.30
(6,656,564.00)
39,326,888.30

2558
50,992,892.85
(6,621,879.00)
44,371,013.85

7. ลูกหนี้ - เงินกู้ยืมสวัสดิการพนักงาน

		 ตามระเบียบสมาคมประกันวินาศภัยไทยเรื่องการยืมเงินสวัสดิการพนักงาน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้กับพนักงานได้ยืมเงินเท่าที่จำ�เป็นตามความเหมาะสมโดยกำ�หนดให้ยืมได้ในวงเงินไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 50,000 บาท
โดยมีระยะเวลาผ่อนชำ�ระคืนไม่เกิน 24 เดือน
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8. อุปกรณ์และยานพาหนะ

บาท
เครื่องใช้ส�ำ นักงาน

ยานพาหนะ

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

13,519,348.99
(8,851,400.50)
4,667,948.49

2,960,000.00
(364,668.49)
2,595,331.51

16,479,348.99
(9,216,068.99)
7,263,280.00

รายการระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
บวก ซื้อสินทรัพย์
หัก ค่าเสื่อมราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี

4,667,948.49
879,502.94
(1,587,575.01)
3,959,876.42

2,595,331.51
(236,000.00)
2,359,331.51

7,263,280.00
879,502.94
(1,823,575.01)
6,319,207.93

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

14,398,851.93
(10,438,975.51)
3,959,876.42

2,960,000.00
(600,668.49)
2,359,331.51

17,358,851.93
(11,039,644.00)
6,319,207.93

9. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท
2559

2558

ณ วันที่ 1 มกราคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

2,991,302.00
(776,986.71)
2,214,315.29

2,049,552.00
(263,753.56)
1,785,798.44

รายการระหว่างปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
บวก ซื้อสินทรัพย์
หัก ค่าตัดจำ�หน่าย
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี

2,214,315.29
307,000.00
(644,688.89)
1,876,626.40

1,785,798.44
941,750.00
(513,233.15)
2,214,315.29

3,298,302.00
(1,421,675.60)
1,876,626.40

2,991,302.00
(776,986.71)
2,214,315.29

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
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10. เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี
บาท
เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2557
เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2558
เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2559
รวม

2559
52,906,591.72
1,567,822,144.31
1,620,728,736.03

2558
14,898,635.74
259,389,533.87
274,288,169.61

		 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เริ่มโครงการตั้งแต่
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกและป้องกันความเสี่ยงในการผลิตอันเนื่องมาจาก
ภัยธรรมชาติ โดยให้สมาคมฯ เปิดบัญชีเงินฝากในนาม “สมาคมประกันวินาศภัย เพื่อโครงการประกันภัยข้าวนาปี” ไว้กับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง เพื่อรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยและแบ่งเบี้ยประกันภัยออกเป็น 2 ส่วน โดย 50% แรก เก็บ
สำ�รองไว้ที่สมาคมฯ เพื่อการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัย ส่วนที่เหลืออีก 50% ส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัยร่วมตามสัดส่วนการ
รับประกันภัย และในกรณีที่ค่าชดเชยหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มีจำ�นวนรวมมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่สำ�รองไว้กับ
สมาคมฯ บริษัทประกันภัยร่วมต้องจ่ายเงินส่วนต่างมายังสมาคมฯ เพื่อจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย
		 ค่าเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 ได้รับมาจำ�นวนเงิน 564,698,736.25 บาท ได้ส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัยร่วม
ตามสัดส่วนการรับประกันภัยไปแล้ว 50% จำ�นวนเงิน 282,349,368.13 บาท และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ของโครงการฯ ไปแล้ว คงเหลือเงินฝากอยู่กับสมาคมฯ จำ�นวนเงิน 52,906,591.72 บาท
สำ�หรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยมีบริษัทสมาชิก
เข้าร่วมโครงการ 16 บริษัท และให้สมาคมฯ เปิดบัญชีเงินฝากในนาม “สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อโครงการประกันภัยข้าวนาปี
ปีการผลิต 2559” ไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน เพื่อรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยและแบ่งเบี้ยประกันภัย
ออกเป็น 2 ส่วน โดย 75% แรก เก็บสำ�รองไว้ที่สมาคมฯ เพื่อการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัย ส่วนที่เหลืออีก 25% ส่งมอบให้กับ
บริษัทประกันภัยร่วมตามสัดส่วนการรับประกันภัย และในกรณีที่ค่าชดเชยหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มีจำ�นวนรวม
มากกว่าเบี้ยประกันภัยที่สำ�รองไว้กับสมาคมฯ บริษัทประกันภัยร่วมต้องจ่ายเงินส่วนต่างมายังสมาคมฯ เพื่อจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย
ค่าเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 ได้รับมาจำ�นวนเงิน 2,357,518,829.82 บาท ได้ส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัยร่วม
ตามสัดส่วนการรับประกันภัยไปแล้ว 25% จำ�นวนเงิน 590,109,242.76 บาท และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ของโครงการฯ ไปแล้ว คงเหลือเงินฝากอยู่กับสมาคมฯ จำ�นวนเงิน 1,567,822,144.31 บาท
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11. สำ�รองค่าใช้จ่ายคณะกรรมการรวม 8 คณะ และสำ�รองค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

บาท
2558

2559
สำ�รองค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ
		 - พัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
		 - การบัญชี - การเงิน และการลงทุน
		 - กฎหมายและกฎระเบียบ
		 - ประกันภัยทรัพย์สิน
		 - ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
		 - ประกันภัยยานยนต์
		 - ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
		 - ประกันภัยอุบัติเหตุ และสุขภาพ
รวม
สำ�รองค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
รวม

3,938,953.38
3,219,523.45
1,288,040.64
1,924,490.57
1,651,662.27
6,888,506.47
1,589,423.39
1,534,110.12
22,034,710.29
40,808,341.35
62,843,051.64

4,629,750.76
3,132,365.75
1,862,027.47
2,064,887.17
1,448,953.42
5,041,758.58
837,886.77
900,982.73
19,918,612.65
27,291,097.31
47,209,709.96

12. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นดังนี้
บาท

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559
8,511,489.00
832,591.00
9,344,080.00

2558
7,690,796.00
820,693.00
8,511,489.00

13. กองทุนสะสม

ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2545 เพื่อเป็นทุนสะสมของสมาคมฯ ไว้ใช้เมื่อมีเหตุจ�ำ เป็น

14. เงินกองทุนหมุนเวียน

เงินกองทุนหมุนเวียน ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมกรรมการ เพื่อใช้จ่ายซื้อวัสดุสิ้นเปลือง การว่าจ้าง หรือบริการ ฯลฯ และเมื่อใช้ไปแล้ว
ให้เบิกมาชดเชยให้ครบ 1,000,000.00 บาท

15. เงินสำ�รองเพื่อจัดหาสถานที่ทำ�การแห่งใหม่ของสมาคมฯ

ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินสำ�รอง
เพื่อจัดหาสถานที่ทำ�การแห่งใหม่ของสมาคมฯ เป็นจำ�นวนเงิน 91,845,000.00 บาท และสมาคมฯ ได้ตั้งสำ�รองเพิ่มอีกโดยได้น�ำ เงินจากงบ
ประมาณคงเหลือปี 2558 - 59 จำ�นวน 24,000,000.00 บาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ฉะนั้น เงิน
สำ�รองเพื่อจัดหาสถานที่ทำ�การแห่งใหม่ของสมาคมฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 115,845,000.00 บาท

16. เงินสำ�รองสำ�หรับกรณีฉุกเฉิน

ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกเก็บค่าบำ�รุงตาม
ข้อบังคับข้อ 9.3 เงินสำ�รองสำ�หรับกรณีฉุกเฉิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวนเงิน 7,162,900.00 บาท สำ�หรับปีงบประมาณ 2559 - 60
เรียกเก็บเพิ่มอีก 2,056,600.00 บาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ฉะนั้น เงินสำ�รองสำ�หรับกรณี
ฉุกเฉิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 9,219,500.00 บาท

17. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

102 | ANNUAL REPORT 2016

บริษัทสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2285 8888
โทรสาร : 0 2610 2100

2. บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำ�กัด (มหาชน)

2301/2 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2769 7788
โทรสาร : 0 2769 7798

3. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2624 1111
โทรสาร : 0 2624 1234

4. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด

44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2100 9191
โทรสาร : 0 2643 0293-4

5. บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2624 1000
โทรสาร : 0 2238 0836

6. บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2022 1111
โทรสาร : 0 2022 1122-3

7. บริษัท จรัญประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		

408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2276 1024
โทรสาร : 0 2275 4919

8. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2685 3828
โทรสาร : 0 2685 3830
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9. บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		

3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2648 6666
โทรสาร : 0 2665 6734

10. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

2/4 อาคารชับบ์ ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2555 9100
โทรสาร : 0 2955 0205

11. บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)		

36/68-69 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2259 3718-9, 0 2261 3680-9
โทรสาร : 0 2259 1402, 0 2261 3690

12. บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12, 14 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2119 3000
โทรสาร : 0 2636 2340-1, 0 2636 2450

13. บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 7 และชั้น 10 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  : 0 2651 5995
โทรสาร : 0 2650 9600, 0 2650 9720

14. บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานใหญ่
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 40 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2686 8888
โทรสาร : 0 2686 8601-2

15. บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 0 2239 2200
โทรสาร : 0 2239 2049

16. บริษัท ทูนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

75 อาคารไว้ท์กรุ๊ป 1 ชั้น 6 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2769 9888
โทรสาร : 02 769 9801-3
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17. บริษัท เทเวศประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำ�เนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0 2280 0985-96, 0 2670 4444
โทรสาร : 0 2280 0399, 0 2281 2445

18. บริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2613 0100
โทรสาร : 0 2652 2870-2

19. บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำ�กัด (มหาชน)

121/89 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2202 9200
โทรสาร : 0 2642 3130

20. บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2253 4141, 0 2253 4343, 0 2253 4646
โทรสาร : 0 2253 0550, 0 2253 0606

21. บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2246 9635-54
โทรสาร : 0 2246 9660-1

22. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)		
48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 (รุ่งเรือง) ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2660 6111, 0 2290 3111
โทรสาร : 0 2660 6100, 0 2290 3100

23. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) 		
126/2 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำ�ภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0 2878 7111, 0 2860 8001
โทรสาร : 0 2439 4840

24. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2630 9055, 0 2630 9111
โทรสาร : 0 2237 4621, 0 2237 4624
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25. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0 2308 9300
โทรสาร : 0 2308 9333

26. บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2664 7777
โทรสาร : 0 2636 7999

27. บริษัท นำ�สินประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		

767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0 2911 4567, 0 2911 4488
โทรสาร : 0 2911 4477

28. บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันซ์ จำ�กัด (สาขาประเทศไทย)
65/118 อาคารชำ�นาญเพ็ญชาติ ชั้น 14 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2245 9988
โทรสาร : 0 2248 7109

29. บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

สำ�นักงานใหญ่ ชั้น 12 A และชั้น 21-23 อาคารสยามทาวเวอร์
989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2649 1999
โทรสาร : 0 2649 1500

30. บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2238 4111, 0 2233 6920
โทรสาร : 0 2237 1856, 0 2236 7861

31. บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2677 0000
โทรสาร : 0 2230 6500

32. บริษัท ประกันคุ้มภัย จำ�กัด (มหาชน)		

26/5-6 อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2257 8000
โทรสาร : 0 2253 3701, 0 2253 4222

106 | ANNUAL REPORT 2016

33. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำ�กัด (มหาชน)		
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2695 0800
โทรสาร : 0 2695 0808

34. บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำ�กัด (มหาชน)

152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ห้อง 21-01 ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2401 9189
โทรสาร : 0 2401 9187

35. บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2585 9009
โทรสาร : 0 2911 0991-4

36. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 24-25
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2676 9888
โทรสาร : 0 2676 9898

37. บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2290 0555
โทรสาร : 0 2246 2352

38. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำ�กัด สาขาประเทศไทย
175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2679 6165-87  
โทรสาร : 0 2679 6209-14

39. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2640 7777
โทรสาร : 0 2640 7799

40. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2665 4000, 0 2290 3333
โทรสาร : 0 2665 4166, 0 2274 9511
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41. บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
121/28, 121/65 ชั้น 2-6
อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2129 8888
โทรสาร : 0 2641 3500

42. บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2657 2555
โทรสาร : 0 2657 2500

43. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		

44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2202 9500, 0 2760 9500
โทรสาร : 0 2202 9555

44. บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
462/1-5 อาคารสหนิรภัย ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2236 0049, 0 2236 1290, 0 2236 1231
โทรสาร : 0 2236 1300

45. บริษัท สหมงคลประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		

48/11 ซอยรุ่งเรือง (รัชดาภิเษก 20) ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2687 7777
โทรสาร : 0 2687 7700

46. บริษัท สัจจะประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		

421, 423 ถนนบอนด์สตรีท ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2502 2888, 0 2502 2999
โทรสาร : 0 2502 2955

47. บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
492-494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2792 5555
โทรสาร : 0 2541 5170

48. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		

313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0 2378 7000
โทรสาร : 0 2377 3322
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49. บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2638 9000
โทรสาร : 0 2638 9030

50. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
315 อาคารอาคเนย์ ชั้น G-7 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2631 1311
โทรสาร : 0 2237 7409

51. บริษัท อินทรประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2247 9261, 0 2247 6570
โทรสาร : 0 2247 9260

52. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำ�กัด (มหาชน)		
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำ�ริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2869 3399
โทรสาร : 0 2250 5277

53. บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำ�กัด สาขาประเทศไทย		
399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 30 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2611 4000
โทรสาร : 0 2611 4324

54. บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 24 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2231 2640
โทรสาร : 0 2231 2653-4

55. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 2788 8888
โทรสาร : 0 2318 8550

56. บริษัท เอราวัณประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
292 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0 2224 0056
โทรสาร : 0 2221 1390
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57. บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ชั้น 9 อาคารวรวิทย์ เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2649 1999
โทรสาร : 0 2658 0640

58. บริษัท เอไอเอ จำ�กัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย
181 อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2352 5888
โทรสาร : 0 2352 5889

59. บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		
1168/67 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2118 8000
โทรสาร : 0 2285 6383

60. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)		

ชั้น 14, 15, 17 และ 19 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2661 6000
โทรสาร : 0 2665 2728, 0 2639 3919

61. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ชั้น 22 และ 23 ยูนิต 1
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2620 8000
โทรสาร : 0 2677 3979
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