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สวัสดีครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 ก่อนอืน่ ทางกองบรรณาธกิารต้องขอแสดงความยนิดกีบัคณะกรรมการ

บริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ชุดใหม่ ประจ�าปี 2560 - 2562 ทุกท่านที่ได้

รบัการคดัเลอืกเข้ามาเพือ่ร่วมกนัพฒันาธรุกจิประกนัวนิาศภยัของเรา และเราคงจะ

ได้ตดิตามผลงานของคณะกรรมการบรหิาร สมาคมฯ ชดุใหม่ รวมทัง้คณะกรรมการ

ประกนัภยัชดุใหม่ทัง้ 8 คณะ ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  ทีจ่ะสร้างประโยชน์ให้กบัวงการ

ประกันวินาศภัยไทยเราในปี 2560 - 2562 นี้ ซึ่งทางกองบรรณาธิการจะได้น�า

กิจกรรมต่าง ๆ มาเผยแพร่ลงในวารสารประกันภัยกันต่อไปครับ

 ส�าหรับวารสารประกันภัยฉบับนี้เรามีเรื่องเด่น ๆ ที่น่าสนใจมาน�าเสนอ 

อาทิ “11 สิ่งมหัศจรรย์ พลิกผันวงการประกันภัย” “Insurance Banana Skins 

2017” “ติดกล้องหน้ารถ...ได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย” “การคาดการณ์อัตราการ

เตบิโตของอตุสาหกรรมประกนัวนิาศภยัโดยใช้เทคนคิการวเิคราะห์อนกุรมเวลา”   

และบทความจาก คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ นักเขียนรับเชิญพิเศษประจ�า 

ฉบับนี้ เรื่อง “ท�าไมประเทศไทยต้องมีส�านักงานโลจิสติกส์แห่งชาติ (1)” รวมทั้ง

คอลัมน์ประจ�าอื่น ๆ ที่แน่นด้วยเนื้อหาสาระเหมือนเช่นเคย เชิญติดตามกันได้ใน
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 วารสารประกันภัย จัดพิมพ์เผยแพร่ราย 3 เดือน 

เสนอบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวท่ีเกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันวินาศภัย บทความและความคิดเห็นท่ีลง

ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น

ส่วนบคุคล ซึง่ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป
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โดย ส�านักวิจัยและสถิติ 

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ และ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

11 สิ่งมหัศจรรย์ 
พลิกผันวงการประกันภัย

(ที่มาภาพ: lighthouseinsights.in)

 ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภค เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ มี

ผลท�าให้ธุรกิจประกันภัยมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัวรับกับสิ่งใหม่ ๆ เหล่านั้น การเปลี่ยนไปที่ว่าดังกล่าวจะว่าไปแล้วมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย 

แต่เพื่อให้ผู้อ่านได้พอมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ส�านักวิจัยและสถิติจึงสรุปประเด็นเหล่านั้นออกเป็น 11 สิ่งด้วยกัน ดังนี้

#1 Brand Loyalty

Millennial หรือ Gen Y ซ่ึงป็นกลุ่มลูกค้าที่นับวันจะทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มยึดติดกับแบรนด์ลดลง  

(WJSchroer, 2015) ส่วนหนึ่งหนีไม่พ้นเรื่องเทคโนโลยีนี้เอง ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย โดยมีช่องทางที่เปิดมากกว่าในอดีต 

ที่ผ่านมา ซึ่งนิสัยของคน Gen น้ีเป็นคนชอบลอง ย่ิงสิ่งไหนที่ตนสามารถเห็นได้ง่าย ซื้อได้ง่าย ยิ่งอยากจะลองมากยิ่งขึ้น หากพบกับสินค้าที่ 

มีประโยชน์ และลักษณะคล้าย ๆ  กับของที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่มีราคาที่ถูกกว่า หาซื้อง่ายกว่า คน ๆ  นั้นก็พร้อมที่จะย้ายออกไปกับของใหม่อย่าง

ไม่ลังเล อาจเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า Brand Loyalty น่าจะมีอิทธิพลต่อคนกลุ่มนี้น้อยลง
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#2 Customer Centric

ให้ความส�าคัญกับความรู้สึก (Emotion) ของลูกค้า เหนือการน�าไปใช้งาน (Function) ของสินค้า สินค้าที่ดีในสายตาของผู้ผลิต

อาจไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการ หลายธุรกิจเริ่มเอาผลลัพธ์ ผลประโยชน์ที่ได้ และประสบการณ์ของลูกค้า เป็นตัวก�าหนดกลยุทธ์มัดใจลูกค้า

#3 Democratization

ผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น การรวมตัวกันของผู้บริโภคเพื่อซื้อประกันภัย (Peer to 

peer insurance, p2p) เริ่มเกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ แนวคิดของ p2p เชื่อว่า การท�าธุรกิจต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผู้ให้

บริการในต่างประเทศน�าแนวคิดนี้มาใช้ ตัวอย่างเช่น Lemonade โดยบริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัยทันที 20% ส�าหรับ

เป็นก�าไรของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือจะกันไว้ส�าหรับการเคลมประกันให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะท�าให้การจ่ายเคลมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วหรือเร็วกว่าที่เป็น

อยู่ในรูปแบบการรับประกันภัยในปัจจุบันท่ีก�าไรของบริษัทฯ แปรผกผันกับมูลค่าของเคลมที่จ่ายไป เชื่อว่ากระแสนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน

ประเทศไทยด้วยเช่นกัน

#4 Distribution Channel Shift

ผู้บริโภคในยุคนี้ต้องการความสะดวก รวดเร็ว เชื่อได้ว่าช่องทางการขายสินค้าและบริการในปัจจุบันบางช่องทางอาจยังไม่ตอบ

โจทย์ผู้บริโภคนัก การที่ผู้บริโภคโทรเข้าไปสอบถาม หรือ walk-in เข้าไปในบริษัทฯ เพื่อที่จะได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้ออะไรบางอย่างอาจ

จะยังไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากต้นทุนทางโอกาสของผู้บริโภคเองก็สูง โดยเฉพาะกรมธรรม์ที่มีราคาถูก ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าเลยที่จะ

ต้องเสียเวลาหาข้อมูล แต่จะดีกว่าไหมถ้าผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลจากในช่องทาง Internet ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมี Smartphone ติดตัวกันเกือบ

ทุกคน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในโลก Online ดู Feedback/Review จากผู้ใช้งานจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อีก

ด้วย ช่องทาง Internet คาดว่าจะมีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้ ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นจุดเสริมให้กับธุรกิจฯ ในปัจจุบัน แต่

ในอนาคตข้างหน้ามีแนวโน้มไป Online เต็มตัว อย่างบางบริษัทประกันในต่างประเทศที่ได้เริ่มไปแล้วอย่าง Trov หรือ Slice เป็นต้น

#5 Omni Channel

การมาของ Internet ช่วยในเรื่องความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค ซ่ึงตอบโจทย์ผู้บริโภคหลายคนในยุคสมัยนี้ แต่บางครั้ง 

การสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอาจมิใช่เพียงแค่ความสะดวก แต่ประสบการณ์เหล่านั้นต้องเกิดขึ้นทั้งช่องทาง Online และ Offline 

ได้อย่างไร้รอยต่ออีกด้วย ขอยกกรณีศึกษาของ Argos ซึ่งเป็นหนึ่งใน Retailer รายใหญ่ของประเทศอังกฤษ

 “นาย ก อยากซื้อสินค้าในช่องทาง Online ชิ้นหนึ่ง โดยเลือกหาของจาก Online Catalog ที่มีแสดงนับพันรายการ แต่เขาเองอยาก

ตรวจสอบสนิค้าเพือ่ให้แน่ใจว่าของ ๆ  เขาจะไม่ช�ารดุเสยีหาย เขาเลยช�าระเงนิ Online แต่ไปเลอืกรบัสนิค้าในสาขาทีอ่ยูใ่กล้บ้านของเขา ซึง่ตรวจ

สอบแล้วยังมีของใน Stock เมื่อถึงร้านก็เช็คแล้วไม่มีช�ารุด ก็สามารถน�ากลับบ้านได้ ผู้บริโภค Happy คนขายก็ Happy เช่นกัน”

#6 AI 

ระบบปัญญาประดษิฐ์มแีนวโน้มถกูน�ามาปรบัใช้ในธรุกจิประกนัภยัมากยิง่ขึน้ ทัง้นี ้เพือ่ช่วยลดต้นทนุ เพิม่ความสะดวก และลด

ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดก็คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั่นเอง ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันมีบริษัทประกันในต่างประเทศได้

น�ามาใช้อย่างเป็นทางการ ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัย ฟุโคคุ มิวชวล ไลฟ์ อินชัวรันส์ ของญี่ปุ่น ให้พนักงานทั้งแผนกรวม 34 คนออกจากงาน 

โดยจะน�าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาท�างานแทน โดยจะค�านวณเงินที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยได้โดยอัตโนมัติ ซ่ึงทางบริษัทเช่ือว่าการตัดสินใจ 

ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มผลิตภาพในการท�างานขึ้นได้ถึง 30% และลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นเงินเดือนของพนักงานลงได้ถึง 140 ล้านเยนต่อปี  

(The Guardian, 2017)
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#7 Cyber Threat

การมาของ Internet มาพร้อมกับความเส่ียง องค์กรหรือบริษัทในประเทศไทยมีอัตราการตกเป็นเป้าหมายโจมตีไซเบอร์หรือ

ออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 15% ในปี 2558 โดยประเทศไทยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงถูกโจมตีมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน

ขณะนั้น (Matichon, 2016) อุตสาหกรรมที่มักถูกเพ่งเล็งจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการเงิน ความเสี่ยงทาง Cyber 

คาดว่าจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอีก 3 ปีข้างหน้า

#8 If you can’t beat ‘em, join ‘em

ผูเ้ล่นรายใหม่ทีเ่ข้ามาในธรุกจิประกนัภยั ทัง้ Peer to Peer หรอื Startups ทีม่ศีกัยภาพสงู มแีนวโน้มเข้ามาในธรุกจิประกนัภยั

มากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เล่นใหม่เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อบริษัทประกันภัยเป็นอย่างมาก อาจเนื่องด้วย know-how ที่ใหม่กว่า รวมไปถึงการรับประกันภัย

ที่เกือบจะเป็น online-based ซึ่งสามารถควบคุมต้นทุนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีต่อกรที่ดีที่สุดอาจมิใช่การเผชิญหน้าโดยบริษัท

ประกันภัยท�าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงออกมาแข่งกันกับ Peer to Peer หรือ Startups แต่ควรมองถึงการเข้าไปเป็นพันธมิตรกัน กรณีนี้เกิดขึ้นกับ

บริษัท Startup สายประกันภัยหลายเจ้า อาทิ Trov และ Slice เป็นต้น

#9 Internet of Things

ยุคที่อุปกรณ์ต่าง ๆ เชื่อมต่อกัน อุปกรณ์เก็บข้อมูลแล้วน�ามาวิเคราะห์เพื่อน�ามาพัฒนาชีวิตหลาย ๆ ด้าน อาทิ การแจ้งเตือนใน

กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น คนแก่หกล้ม (อุปกรณ์สวมใส่ที่ตัว เมื่อมีการเคลื่อนที่แนวดิ่งในความเร็วที่ผิดปรกติ จะมีการส่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินไป

ยังคนที่รับข้อมูล เพื่อไปที่จุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที) หัวใจเต้นผิดปรกติ (อุปกรณ์สวมใส่ที่ข้อมือ เพื่อเช็คอัตราการเต้นของหัวใจเป็นช่วง ๆ  เมื่อ

ตรวจพบจังหวะที่ผิดปรกติ สามารถแจ้งเตือนได้ทันที) ซึ่งสามารถท�าได้โดยการส่งข้อมูลแบบ Real-time ท�าให้เกิดการตัดสินใจที่รวดเร็ว และมี

ความถูกต้องแม่นย�าสูง จึงเปิดโอกาสให้การสร้าง Personalized Products/Services ได้ง่ายยิ่งขึ้น

#10 Multiline Package

ค�าถามทีว่่า ท�าไมฉนัถงึต้องซือ้หนึง่กรมธรรม์ เพือ่คุม้ครองของหนึง่อย่าง? และ ท�าไมเราถงึต้องซือ้กรมธรรม์แต่ละประเภท

จากคนละบริษัท งงไปหมดเวลามีเคลมจ�าไม่ได้ว่าเราท�าประกันอะไรไว้บ้าง? เริ่มได้ยินบ่อย และดังขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้บริโภคหลายคนอาจมี  

1 ความคุ้มครองอยู่หลายกรมธรรม์ เชื่อได้ว่า All-in-one policy น่าจะเป็นค�าตอบ

#11 On-Demand Insurance

On-Demand Service มาคู่กับ On-Demand Insurance ที่สามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครองได้ดั่งใจ เหมาะส�าหรับ 

Lifestyle คนในยุคนี้ท่ีต้องการหาความคุ้มค่า ซ่ึงส่วนหนึ่งคิดว่า ท�าไมเราต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเต็มทั้งปี ในเมื่อเราอาจต้องการเพียงช่วง 

ระยะเวลาที่ใช้งานจริงเท่านั้น นวัตกรรมประกันภัยนี้เริ่มทะยอยออกสู่ตลาดในธุรกิจรถยนต์และบ้าน และจะเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ในอนาคต

อันใกล้
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	 บทสรุป

 จาก 11 สิ่งที่ได้น�าเสนอไว้ข้างต้น มีบางเรื่องที่ได้เริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาในตลาดประเทศไทยกันบ้างแล้ว ยกตัวอย่างเช่น On-Demand  

Insurance ที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการประกันรถยนต์ หรือ OBD Sensor ที่ติดตั้งในรถยนต์เพื่อท�าให้พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถเป็น

ที่ปรากฎแก่ผู้รับประกันภัย เป็นต้น จะว่าไปแล้วธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยเองก็ได้ตื่นตัวต่อการปรับตัวรับกับสิ่งใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น และ 

เชื่อว่าอีกไม่นานหลายอย่างที่ได้กล่าวไว้ก็จะเริ่มทะยอยให้เห็นและท�าให้ผู้บริโภคพึงพอใจกับการให้บริการของบริษัทประกันภัยกันมากยิ่งขึ้น

ที่มาของข้อมูล:
 Deloitte. 2016. Insurers on the brink: Disrupt or be disrupted.

 iii. 2016. Trends, Challenges and Opportunities in the P/C Insurance Industry in 2017 & Beyond.

 Matichon Online. 2016. ‘ไทย’ เสีย่งถกูโจมตทีางไซเบอร์เป็นอันดบั 1 ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้!. [ONLINE] Available at: https://

www.matichon.co.th/news/147580

 Munich Re. 2016. IT-Trends 2016 for the insurance industry.

 Swiss Re. 2016. GLOBAL INSURANCE REVIEW 2016 AND OUTLOOK 2017/8.

 The Guardian. 2017. Japanese company replaces office workers with artificial intelligence. [ONLINE] Available at: https://

www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-office-workers-artificial-intelligence-ai- 

fukoku-mutual-life-insurance. [Accessed 8 March 2017].

 We are Social. 2017. Digital in 2017: Southeast Asia. [ONLINE] Available at: http://www.slideshare.net/wearesocialsg/

digital-in-2017-global-overview

 WJSchroer. 2015. GENERATIONS X,Y, Z AND THE OTHERS. [ONLINE] Available at: http://socialmarketing.org/archives/

generations-xy-z-and-the-others/
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โดย สุมนา ชาญชัยสัมฤทธิ์

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

การคาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

การคาดการณ์อัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

 การคาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยสามารถใช้สถิติการเติบโตในช่วง 2-3 ปีที่แล้วแบบรายปี หรือราย

ไตรมาส มาค�านวณร่วมกับประสบการณ์ของผู้บริหาร หรือนักวิเคราะห์ บทความนี้ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยได้น�าเสนอ การใช้วิธีทาง

สถิติในการคาดการณ์อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยด้วยวิธี “การวิเคราะห์อนุกรมเวลา” (Time Series Analysis) 

 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เป็นการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามงวดระยะเวลาที่เราสนใจ เพื่อพยากรณ์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต ซึ่งอนุกรมเวลาของตัวแปรหน่ึง จะประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 1. แนวโน้ม (Trend) 2. ความผันแปรจากฤดูกาล (Seasonal  

Variation) 3. ความผันแปรจากวัฏจักร (Cycle Variation) และ 4. ความผันแปรจากเหตุการณ์ไม่ปกติ (Irregular Variation) ในการวิเคราะห์

ข้อมูลอนุกรมเวลานั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลก่อนที่จะน�ามาวิเคราะห์ว่า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้น้ันประกอบด้วย

อทิธพิลของการผนัแปรในรปูแบบใดบ้าง โดยการพลอ็ตจดุลงบนกราฟเพือ่พจิารณาลักษณะการเปล่ียนแปลงของข้อมลูในระยะยาว และถ้าก�าหนด

ให้ Y
t
 แทนข้อมูลของอนุกรมเวลา ณ เวลา t ใดๆ แล้ว รูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลอนุกรมเวลาสามารถเขียนแทนด้วยสมการรูปแบบผลคูณ 

(Multiplicative Model) ดังสมการที่ 1

สมการที่ (1) :  Y
t
 = T

t
 x S

t
 x C

t
 x I

t
 

เมื่อ  Y
t
 คือ ค่าพยากรณ์ของเหตุการณ์

 T
t
 คือ ค่าอิทธิพลจากแนวโน้ม (Trend)

 S
t
 คือ ค่าอิทธิพลจากฤดูกาล (Seasonal)

 C
t
 คือ ค่าอิทธิพลจากวัฏจักร (Cycle)

  I
t
 คือ ค่าผันแปรจากเหตุการณ์ไม่ปกติ (Irregular)

 ข้อมูลที่ส�านักงานฯ ใช้ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลา เพื่อคาดการณ์อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย ประกอบด้วย

1.	 ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

1.1. เบ้ียประกนัภยัรบัตรงรายไตรมาส ตัง้แต่ไตรมาสที ่1 ปี 2543 ถงึ ไตรมาสที ่4 ปี 2559 จากรายงานสถติธิรุกจิประกนัวนิาศภยั

รายปี ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

1.2. เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2558 ถึง เดือนธันวาคม ปี 2559 จากรายงานการรับประกันภัย

จ�าแนกตามช่องทางการขาย ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

1.3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (Gross Domestic Product: GDP) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2543 ถึง ไตรมาสที่ 4 

ปี 2559 จากรายงานภาวะเศรษฐกจิในประเทศรายไตรมาส ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง

ชาติ
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ตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

การคาดการณ์อัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

 ส�านักงานฯ ใช้เทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 1 ปีแบบง่าย (Simple Moving Average) ของอัตราส่วนระหว่างเบี้ยประกันภัยรับตรง (Direct 

Premiums) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพื่อช่วยขจัดอิทธิพลของฤดูกาล และน�ามาสร้างสมการถดถอย (Regression Analysis) 

เพื่อใช้ในการประมาณอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคต และท�าการปรับด้วยค่าอิทธิพลของฤดูกาล ดังสมการที่ 2

สมการที่ (2) :  Y
t
 = ค่าอิทธิพลจากแนวโน้ม (T

t
) * ค่าอิทธิพลจากฤดูกาล (S

t
)

เมื่อ    Y
t
 = อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับตรงต่อ GDP 

    = (เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง * 1,000) / GDP

 โดยก�าหนดให้ C
t
 และ I

t
 มค่ีาเท่ากบั 1 เนือ่งจากเป็นการพยากรณ์ระยะสัน้ โดยมสีมมตฐิานว่าไม่มผีลกระทบของวฏัจกัรและค่าผนัแปร

จากเหตุการณ์ไม่ปกติเข้ามาเกี่ยวข้อง

2.	 มาตรการด้านการประกันภัยในป	ี2560	ที่ส่งผลต่อมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับตรง

2.1. ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ส�าหรับรถยนต์ที่ติดตั้ง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

(CCTV) มีผลบังคับใช้วันที่ 3 มีนาคม 2560

2.2. ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 11/2560 เรื่องประกันภัยรถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2560

2.3. ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 16/2560 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยการประกันภัย

ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2560

2.4. ข้อมูลเรือ่งการน�าเบีย้ประกนัสขุภาพมาใช้ในการลดหย่อนภาษเีงนิได้ ซึง่อยูใ่นระหว่างการด�าเนนิงานของกรมสรรพากร โดย

คาดว่าจะสามารถได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท และใช้วงเงินเดียวกับการใช้สิทธิลดหย่อน 

ค่าเบี้ยประกันชีวิต รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

รูปที่ 1 : กราฟแสดงอัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับตรงต่อ GDP ตั้งแต่ปี 2543 – 2559
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ค่าอิทธิพลจากฤดูกาล (Seasonality)

ค่าอิทธิพลจากแนวโน้ม (Trend)

 ส�านักงานฯ ค�านวณค่าอิทธิพลจากฤดูกาลโดยหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 1 ปีแบบง่าย (Simple Moving Average: MA) ของอัตราส่วน

ระหว่างเบี้ยประกันภัยรับตรงต่อ GDP (Y
t
) และน�าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายมาท�าการปรับด้วยการเฉลี่ยกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายในไตรมาส

ถัดไปเพื่อหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ณ จุดกึ่งกลางไตรมาส (Centered Moving Average: CMA) จากนั้นค�านวณหาค่าอิทธิพลจากฤดูกาล 

(S
t
) ด้วยการหาอัตราส่วนระหว่าง อัตราส่วนระหว่างเบี้ยประกันภัยรับตรงต่อ GDP (Y

t
) กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ณ จุดกึ่งกลางของไตรมาส 

(CMA) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยมีแนวโน้มลดต�่าลงตั้งแต่ปี 2549 ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความไม่มั่นคงทาง 

การเมือง โดยลดต�า่ที่สุดในรอบหลายปีเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) ในปี 2552 และกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลัง

วิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปี 2555 ที่รัฐบาลเริ่มด�าเนินนโยบายรถยนต์คันแรก ส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเติบโต 

อย่างสูง จนกระทั่งปี 2557 อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยกลับลดต�่าลงอย่างมาก เน่ืองจากผลของการส้ินสุดของนโยบายรถยนต ์

คันแรก ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งผลให้ยอดการท�าประกันภัยรถยนต์ระหว่างปี 2555 – 2556 สูงผิดปกติ ประกอบกับการที่บริษัทประกันภัยแต่ละ

แห่งต่างก็ต้องการที่จะรักษาเป้าหมายการเติบโตและส่วนแบ่งทางการตลาดของตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุด ท�าให้กลยุทธ์ทางด้านราคาเป็นกลยุทธ์

อันดับต้นๆ ที่บริษัทประกันภัยเลือกใช้ 

ตารางที่ 1 : ตัวอย่างการค�านวณค่าอิทธิพลจากฤดูกาลส�าหรับปี 2556 

*ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 1 ปี ส�าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2556 = (15.39 + 15.53 + 15.71 + 15.74) / 4 = 15.71

**ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 1 ปี ณ จุดกึ่งกลางไตรมาสที่ 3 ปี 2556 = (15.71 + 15.74) / 2 = 15.73

 จากนั้นท�าการหาค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Average) ของค่าอิทธิพลจากฤดูกาลในแต่ละไตรมาส (S
t
) โดยจะได้ค่าเฉลี่ย

ของค่าอิทธิพลจากฤดูกาล ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : ค่าเฉลี่ยของค่าอิทธิพลจากฤดูกาล (S
t
) ส�าหรับแต่ละไตรมาส

2556

1

2

3

4

3,285,758

3,139,197

3,179,639

3,316,572

51,065

49,607

48,719

53,688

15.54

15.80

15.32

16.19

15.39

15.53

15.71*

15.74

1.005

1.012

0.974

1.032

15.46

15.62

15.73**

15.69

ปี ไตรมาส GDP 

(ล้านบาท)

(1)

เบี้ยประกันภัย

รับตรง 

(ล้านบาท)

(2)

อัตราส่วนระหว่าง

เบี้ยประกันภัยรับ

ตรงต่อ GDP (Y
t
)

(3)=(2)*1,000/(1)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

แบบง่าย 1 ปี 

(MA)

(4)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

แบบง่าย 1 ปี 

ณ จุดกึ่งกลางไตรมาส 

(CMA)

(5)

ค่าอิทธิพล

จากฤดูกาล 

(S
t
)

(6)=(3)/(5)

ค่าเฉลี่ยของค่าอิทธิพลจากฤดูกาล 1.023 0.976 0.948 1.050

ไตรมาสที่ 1 2 3 4
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รูปที่ 2 : กราฟแสดงอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยตั้งแต่ปี 2543-2559

ที่มา:  ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

        ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

รูปที่ 3 : เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 

แบ่งตามกลุ่มของรถยนต์ (Segment) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2559

หมายเหตุ: 1) Eco Car ได้แก่ รถยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน 1,200 C.C. เช่น  Nissan March, Honda Brio เป็นต้น

 2) B-Segment ได้แก่ รถยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 1,200 – 1,500 C.C. เช่น Toyota Vios,  Honda City เป็นต้น

  3) C-Segment ได้แก่ รถยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 1,500 – 2,200 C.C. เช่น Toyota Altis, Honda Civic เป็นต้น

 4) D-Segment ได้แก่ รถยนต์นั่งขนาดกลาง เช่น Toyota Camry, Honda Accord เป็นต้น

 5) SUV คือ รถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูง เช่น Honda BRV, Mazda CX-5, Nissan Juke เป็นต้น

ที่มา:  ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

Eco Car

Pickup
B-Segment

C-Segment

D-Segment
SUV
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 จากข้อมูลดังกล่าว ส�านักงานฯ จึงเลือกใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2557 ในการสร้างสมการถดถอย เพื่อสะท้อนถึงสภาวะการแข่งขันในตลาด 

และหลีกเลี่ยงแนวโน้มท่ีผิดปกติจากนโยบายรถยนต์คันแรก โดยการสร้างสมการถดถอยจากข้อมูล อัตราส่วนระหว่างเบี้ยประกันภัยรับตรงต่อ 

GDP ที่ขจัดอิทธิพลจากฤดูกาลแล้ว (Y
t
/S

t
) ระหว่างปี 2557 – 2559 โดยสามารถสร้างสมการถดถอยได้ดังสมการที่ 3 

สมการที่ (3) :  T
t
 = ß

0
 + ß

1
 * lag number

  T
t
 = 20.062 – 0.078 * lag number

เมื่อ   T
t
  คือ  ค่าของอิทธิพลแนวโน้มที่ไตรมาสที่ t

  ß
0 

คอื  สมัประสทิธิท์ีไ่ด้จากสมการถดถอย ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ของค่าอทิธพิลแนวโน้มเมือ่ตวัแปรอสิระมค่ีาเท่ากบั 0

  ß
1
  คือ  สัมประสิทธิ์ที่ได้จากสมการถดถอย ซ่ึงเป็นพารามิเตอร์ที่บอกให้ทราบถึงอัตราการเปล่ียนแปลงของค่า 

    อิทธิพลแนวโน้มเมื่อตัวแปรอิสระ (lag number) มีค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วย

  lag number คือ ค่าล�าดับของไตรมาสในชุดข้อมูล 

ตารางที่ 3 : ค่าพยากรณ์ค่าอิทธิพลจากแนวโน้มที่ได้จากสมการถดถอย (T
t
) ส�าหรับแต่ละไตรมาส

ค่าอิทธิพลจากแนวโน้ม (T
t
)

15.63
15.55
15.48
15.40

1
2
3
4

15.32
15.24
15.17
15.09

15.01
14.93
14.86
14.78

14.70
14.62
14.54
14.47

ปี 2557ไตรมาส 2558 2559 2560*

*ค่าพยากรณ์ที่ได้จากสมการถดถอยดังสมการที่ 3

 หลังจากที่ได้ประมาณค่าอิทธิพลจากฤดูกาล (S
t
) และค่าอิทธิพลจากแนวโน้ม (T

t
) ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ส�านักงานฯสามารถพยากรณ์

อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับตรงต่อ GDP ได้โดยการน�า ค่าอิทธิพลจากแนวโน้ม (T
t
) มาคูณกับ ค่าอิทธิพลจากฤดูกาล (S

t
) ดังสมการที่ 1 และน�า

อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับตรงต่อ GDP ที่ได้จากการพยากรณ์ด้วยสมการที่ 1 มาคูณด้วยค่า GDP ที่ได้จากการประมาณการของส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) และคูณด้วย 1,000 บาท ดังสมการที่ 4 โดยจะได้ผลลัพธ์เป็นค่าพยากรณ ์

เบี้ยประกันภัยรับตรงดังรูปที่ 4

สมการที่ (4) :  เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงส�าหรับไตรมาสที่ t ของปี 2560 = (S
t
 * T

t
) * GDP / 1,000

รูปที่ 4 : เบี้ยประกันภัยรับตรงที่ได้จากการพยากรณ์ตามสมการที่ 4 ส�าหรับปี 2557 – 2560 

GDP

เบี้ยประกันภัยรับตรง

เบี้ยประกันภัยรับตรงที่ได้จากตัวแบบ
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ตารางที่ 4 : ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับตรงและค่าพยากรณ์ ตั้งแต่ ปี 2557 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 

2557

2558

2559

2560Q1

205,368

209,279

211,813

55,389*

204,803

207,815

213,785

55,631

-0.28%

-0.70%

0.93%

0.44%

ปี

เบี้ยประกันภัยรับตรงที่ได้จากตัวแบบ 

(ล้านบาท)

(2)

อัตราความผิดพลาด 

(%)

(3) = (2)/(1) - 1

เบี้ยประกันภัยรับตรง 

(ล้านบาท)

(1)

 จะเห็นได้ว่าค่าพยากรณ์เบี้ยประกันภัยรับตรงที่ได้จากตัวแบบนั้นมีค่าใกล้เคียงกับเบี้ยประกันภัยรับตรงในช่วงปี 2557 – 2559 โดย

อัตราความผิดพลาดอยู่ในช่วงร้อยละ 0.28 – 0.93 ซึ่งถือว่าตัวแบบสามารถพยากรณ์เบี้ยประกันภัยรับตรงได้ค่อนข้างแม่นย�า ดังตารางที่ 4

*เบ้ียประกันภัยรับตรง รายไตรมาสล่าสุดจากรายงานการรับประกันภัยจ�าแนกตามช่องทางการขาย ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย

 มาตรการด้านการประกันภัยในปี 2560 ที่ส่งผลต่อมูลค่าเบ้ียประกันภัยรับตรงเน่ืองจากการพยากรณ์ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เป็นการ

พยากรณ์ที่ไม่ได้ค�านึงถึงปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยรับตรงในปี 2560 โดยปัจจัยหลักที่ทางส�านักงานฯได้พิจารณา

เพื่อใช้ในการปรับปรุงการพยากรณ์เบี้ยประกันภัยรับตรงส�าหรับปี 2560 สามารถแบ่งเป็นได้ 4 ปัจจัยหลักดังนี้

ตารางที่ 5 : ปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยรับตรง และสมมติฐานที่ใช้ในการค�านวณผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัย

รับตรงในปี 2560

1. ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตรา

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ส�าหรับรถยนต์ที่ติดตั้ง 

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มีผล

บังคับใช้วันที่ 3 มีนาคม 2560

2. ค�าสัง่นายทะเบยีนที ่11/2560 เรือ่งประกนัภยั

รถยนต์ปลอดแอลกอฮอล์ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 

มิถุนายน 2560

3.ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2560 เรื่อง แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกัน (รายปี) ส�าหรับ

กรมธรรม์อคัคภียัส�าหรบัทีอ่ยูอ่าศยั มผีลบงัคบั

ใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2560

4.ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 16/2560 เรื่อง แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและ

อตัราเบีย้ประกนัภยัการประกนัภยัความเสีย่งภยั

ทรัพย์สิน มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2560

1.มีผู้เอาประกันภัยประมาณ 10% ติดกล้อง CCTV 

และได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 5%

2.มผีูเ้อาประกนัภยัประมาณ 40% ไม่ดืม่แอลกอฮอล์

และได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย 10%

3.มีผู้เอาประกันภัยประมาณ 10% ที่ติดกล้องและ

ไม่ด่ืมแอลกอฮอลล์และได้ส่วนลดเบ้ียประกันภัย 

15%

4.ส่งผลกระทบเฉพาะงานต่ออายุเท่านั้น (ประมาณ 

50% ของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ)

ไม่ส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยรับตรงเนื่องจาก

อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยใช้อยู ่ใน

ปัจจุบันนั้นต�า่กว่าพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยอยู่แล้ว

-0.20%

-0.60%

0.0%

5%-10%

10%

15%

10%

ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตรา

การเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรง

สมมติฐานที่ใช้ในการค�านวณผลกระทบ

ต่อเบี้ยประกันภัยรับตรงในปี 2560

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย

ตามค�าสั่งนายทะเบียน

ผลกระทบต่อ

เบี้ยประกันภัยรับตรง

วารสารประกันภัย  เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 13

วิชาการ IPRB



เอกสารอ้างอิง
 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง, เศรษฐศาสตร์น่ารู้ – อนุกรมเวลา (Time Series)
 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ภาวะเศรษฐกิจในประเทศรายไตรมาส
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 Engineering Statistics Handbook, Introduction to Time Series Analysis

รูปที่ 5 : ตารางสรุปการคาดการณ์เบี้ยประกันภัยรับตรงของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ปี 2560

 สรุปได้ว่า การคาดการณ์อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2560 ด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา จะมีอัตราการเติบโตอยู่

ที่ร้อยละ 1.4 – 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) โดยคิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับตรงในช่วงระหว่าง 214,765 – 215,640 ล้านบาท 

ซึ่งอัตราการเติบโตของธุริกิจประกันวินาศภัยจะต�่ากว่าอัตราการเติบโดทางเศรษฐกิจที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.3 – 3.8 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560)

5.การน�าเบีย้ประกนัสขุภาพมาใช้ในการลดหย่อน

ภาษเีงนิได้ ซึง่อยูใ่นระหว่างการด�าเนนิงานของ

กรมสรรพากร โดยคาดว่าจะสามารถลดหย่อน

ได้ไม่เกิน 15,000 บาท และใช้วงเงินเดียวกับ

การลดหย่อนค่าเบีย้ประกนัชวีติ (รวมกนัไม่เกนิ 

100,000 บาท)

เนื่องจากไม่มีข ้อมูล ส�านักงานฯจึงใช้วิธีการ

สอบถามความคิดเห็นจากบริษัทประกันภัยที่มี

สัดส่วนการรับประกันสุขภาพในอัตราที่ค่อนข้าง

มาก โดยประมาณการว่าอัตราการเติบโตของการ

ประกันสุขภาพในปีนี้จะอยู ่ที่ 20% เมื่อได้รับ 

ผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว

+0.4%ไม่มี

ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตรา

การเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรง

สมมติฐานที่ใช้ในการค�านวณผลกระทบ

ต่อเบี้ยประกันภัยรับตรงในปี 2560

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย

ตามค�าสั่งนายทะเบียน

ผลกระทบต่อ

เบี้ยประกันภัยรับตรง

 จากปัจจัยภายนอกท้ังหมดท่ีได้กล่าวดังตารางที่ 4 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงในปี 2560 

ประมาณร้อยละ -0.4 ซึ่งจะท�าให้ค่าพยากรณ์ของอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงที่ปรับปรุงด้วยปัจจัยภายนอกในปี 2560 มีค่าอยู่ใน

ช่วงประมาณร้อยละ 1.4 – 1.8
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 โลจิสติกส์กับการค้าชายแดน
 การค้าชายแดนของไทยกับประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา 

สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทุกปี 

แต่ละปีมมีลูค่ามากกว่า 1.14 ล้านล้านบาท การค้าชายแดนจงึเกีย่วข้อง

กับตัวสินค้า การขนส่งข้ามแดนด้วยรถบรรทุก เก่ียวข้องกับพิธีการ

ศุลกากร และกฎหมายอื่น ๆ

 โลจิสติกส์กับความมั่นคงของประเทศ
 การค้าระหว่างประเทศเกีย่วข้องกบัการขนส่งและการเข้าออก

ของยานพาหนะระหว่างประเทศ ซึ่งมีเรือ เครื่องบิน รถยนต์ เข้าออก 

รวมไปถึงการเข้าออกของบุคลากรด้วย โดยเฉพาะการค้าชายแดน จะ

มคีนต่างชาตนิ�ารถบรรทกุสนิค้าจากประเทศเพือ่นบ้านเข้าประเทศไทย

เพื่อขายหรือส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน การเข้าออกของสินค้า ยาน

พาหนะ บุคลากร จึงเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

  

 โลจิสติกส์กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้าชายแดน 
และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 ประเทศไทยประกาศให้จังหวัด 10 จังหวัดชายแดนเป็นเขต

เศรษฐกจิพเิศษ และประกาศให้อกี 3 จงัหวดัเป็นระเบยีงเศรษฐกจิของ

ภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้จะประสบผลส�าเร็จ จะมีนัก

ลงทุนไปลงทุนสร้างโรงงานหรือประกอบธุรกิจหรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหลายอย่าง แต่หน่ึงในหลายปัจจัยคือระบบโลจิสติกส์ด้านการ

ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือคือระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงด้วยกัน

ในหลาย ๆ  รูปแบบ ทั้งรถ เรือ เครื่องบิน รถไฟ และท่อ ซึ่งประเทศไทย

ยังไม่ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้

 โลจิสติกส์กับสินค้าเกษตร
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ปลกูพชื ท�ารายได้และ

เลี้ยงพลเมืองทั้งประเทศ เช่น ข้าว ยางพารา มันส�าปะหลัง ข้าวโพด 

ปาล์ม ผลไม้ แต่ประเทศไทยไม่เคยมีศูนย์รับส่ง จัดเก็บกระจายสินค้า

เกษตร ต้นทนุโลจสิตกิส์ด้านการเกษตรจงึสงู ชาวนาต้องอาศยัรถบรรทกุ

ของโรงสีในการรับข้าวเปลือกจากที่นาไปโรงสี ท�าให้ต้นทุนสูงขึ้น

 จะเห็นได้ว ่าโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของ

ประชาชน เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ การค้าภายในประเทศ การค้า

ระหว่างประเทศ การค้าชายแดน การผลิต การค้าบริการ การขนส่ง 

การจัดเก็บ กระจายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร รวมถึง

โครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ  เช่น ท่าเรอื สนามบนิ สถานรีถไฟ ท่ารถบรรทกุ 

พลังงาน น�า้ ไฟฟ้า และความมั่นคง

 กิจกรรมต่าง ๆ ของโลจิสติกส์มีมากมายและเกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานในภาครัฐไม่น้อยกว่า 16 หน่วยงาน

 แต่ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยไม่มีการบูรณาการกัน 

แต่ละหน่วยงานต่างคนต่างท�าตามขอบเขต เป้าหมาย และงบประมาณ

ของแต่ละหน่วยงาน ไม่มีองค์กรหลักที่มีอ�านาจในการบริหารควบคุม 

ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์โดยรวมของ

ประเทศ หรือคือไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพโดยตรง

 อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของ

ประเทศไทยในระดบัสากลจงึตกจากอนัดบัที ่35 ในปี 2014 เป็นอนัดบั

ที ่45 ในปี 2016 แพ้มาเลเซยี 10 อนัดบั โดยมต้ีนทนุโลจสิตกิส์ต่อ GDP 

ในปี 2557 เท่ากับ 14.1% หมายความว่าราคาสินค้า 100 บาท จะมี

ต้นทุนโลจิสติกส์สูงถึง 14.1 บาท 

 เมือ่ระบบโลจสิตกิส์ของไทยเป็นเช่นนี ้เราจะไปสูห้รอืแข่งขนั

อย่างไรกบัประเทศต่าง ๆ  ในโลก และจะรองรบัการค้าต่างประเทศและ

การค้าบริการกับอาเซียนตามกรอบความตกลง AEC ได้อย่างไร ?

 ดงันัน้ ประเทศไทยจงึต้องมหีน่วยงานทีบ่รหิาร ควบคมุ ก�ากบั

ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และลดต้นทนุด้านโลจสิตกิส์โดยรวมของประเทศเพือ่รองรบั Thailand 

4.0

รอบรู้ประกันภัย
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คณะกรรมการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ปี 2560-2562

 ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย รวมถึง

กรรมการในต�าแหน่งต่าง ๆ และประธานคณะกรรมการทั้ง 8 สาขา 

ประจ�าปี 2560-2562 ปรากฏออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย  

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริหาร

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้ด�ารงต�าแหน่ง นายกสมาคมประกัน

วินาศภัยไทย ประจ�าปี 2560-2562 ซึ่งนับเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 24 

หลังจากเคยด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวติดต่อกัน 4 ปี เม่ือปี 2552-2556 

ทางกองบรรณาธิการวารสารประกันภัยขอร่วมแสดงความยินดีกับ 

นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ทุกท่านมา 

ณ ที่นี้

 นอกจากการได้มาซึง่นายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยคนใหม่ 

คณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยชุดใหม่ยังได้ถือเอา

วาระโอกาสที่สมาคมฯ ครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งในปี 2560 น้ี  

ให้ความเห็นชอบในการปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์ (Vision) เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัย
เป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)

“ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

 ส�าหรับพันธกิจที่ปรับเปล่ียนใหม่ของสมาคมฯ นั้น ได้มีการ

ก�าหนดกรอบแนวทางด�าเนินการพันธกิจใน 4 ด้าน ดังนี้

(Objective) และ พันธกิจ (Mission) ของสมาคมฯ ให้ทันสมัยมากยิ่ง

ขึน้เพือ่ให้สอดรบักบัการก้าวไปสูย่คุของ "ไทยแลนด์ 4.0" ก้าวต่อไปของ

สมาคมประกันวินาศภัยไทยในวาระโอกาสครบรอบปีที่ 50 จึงนับเป็น

ก้าวที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

 พันธกิจที่ 1 ด้านประชาชน
 1. สร้างและยกระดับความตระหนักรู้และความเข้าใจในการน�าการประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด�ารงชีวิตของประชาชน

กรอบแนวทางด�าเนินการ:
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้การประกันวินาศภัยมาเป็น 

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
2) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้ 

เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 2. สร้างความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย

กรอบแนวทางด�าเนินการ:
1) สร้างการตระหนักรู้ของประชาชนเก่ียวกับบทบาทและความส�าคัญของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการมีส่วนช่วยสนับสนุนและค�้าจุน

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) ยกระดับกระบวนการท�างานของบริษัทสมาชิก และพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุก Touch point กับผู้เอาประกันภัย
3) สนับสนุนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
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 พันธกิจที่ 2 ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ยกระดับและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐ

 พันธกิจที่ 3 ด้านหน่วยงานก�ากับดูแล
 1. ขยายความร่วมมือ เพิ่มการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานก�ากับดูแล

 พันธกิจที่ 4 ด้านบริษัทสมาชิก
 1. สร้างเสถียรภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการด�าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ

กรอบแนวทางด�าเนินการ:
1) ผลักดันให้ภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประกันวินาศภัยภาคบังคับส�าหรับองค์กรที่ให้บริการสาธารณะ

และขยายการท�าประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศ
2) ร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการน�าข้อมูลสถิติมาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน�าการประกันวินาศภัย

มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับภาครัฐ (เช่น ประกันภัยพิบัติ ประกันสุขภาพ ประกันพืชผล ประกันการท่องเที่ยว 
เป็นต้น)

กรอบแนวทางด�าเนินการ:
1) เพิ่มพูนความสัมพันธ์กับองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2) ร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่เน้นเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเตรียม

พร้อมกับเศรษฐกิจดิจิทัล
3) ร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่ธุรกิจประกันวินาศภัยไทย

กรอบแนวทางด�าเนินการ:
1) ประสานงาน เจรจา และขยายความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อให้การด�าเนินการของหน่วยงานก�ากับดูแลสามารถ

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงและมีประสิทธิภาพในการให้บริการผู้เอาประกันภัย
2) พัฒนาการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS) และการน�าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์

กรอบแนวทางด�าเนินการ:
1) ส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีธรรมาภิบาล
2) ส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย ควบคุมต้นทุนการด�าเนินงานน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนิน

งานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) ส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกเน้นการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการแทนการเน้นการแข่งขันด้านราคาเป็นส�าคัญ

กรอบแนวทางด�าเนินการ:
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทสมาชิกสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการก�ากับดูแลและข้อก�าหนดตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

จากผู้ก�ากับดูแล
2) เพิ่มการมีส่วนร่วมในกระบวนการก�าหนดหลักเกณฑ์การก�ากับดูแล การออกกฎหมาย การก�าหนดเงื่อนไขและกฎระเบียบ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย

 2. ประสานงาน เจรจา และขยายความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ส่งเสริมให้ธุรกิจ ควบคุม ดูแลกันเอง
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 2. ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินธุรกิจและ

การด�าเนินชีวิตในยุค Thailand 4.0

 3. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ

 4. ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก

กรอบแนวทางด�าเนินการ:
1) สร้างความรู้และความตระหนักต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ภายใต้

บรบิททีร่ะบบเศรษฐกจิและการเงนิโลกมคีวามเชือ่มโยงกนัและอยูใ่นสภาวะทีม่คีวามผนัผวน (Volatility) ความไม่แน่นอนเหนอืการคาด
การณ์ (Uncertainty) ความซับซ้อน (Complexity) และความไม่ชัดเจนของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น (Ambiguity) เพื่อให้บริษัทประกัน
วินาศภัยสามารถประกอบธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เกิดขึ้น

2) พฒันาผลติภณัฑ์และการให้บรกิารด้านประกนัวนิาศภยัให้มคีวามหลากหลาย ครอบคลมุ เหมาะสมกบัความเสีย่งของแต่ละประเภทของ
ธุรกิจและผู้เอาประกันภัยแต่ละกลุ่ม และน�านวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและการให้บริการ

3) ยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน
4) ส่งเสริมการวิจัยและขยายการพัฒนาระบบข้อมูลของธุรกิจประกันวินาศภัย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรอบแนวทางด�าเนินการ:
 ส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดเสรีทางการเงิน และร่วมเป็นผู้น�ากลุ่มประเทศ 

CLMVT

กรอบแนวทางด�าเนินการ:
 เพิ่มกิจกรรมเพื่อขยายการพบปะระหว่างสมาชิกพร้อมเพิ่มบทบาทในการเป็นองค์กรกลางเพื่อส่งเสริมการเกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน
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คณะกรรมการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ประจ�าปี 2560-2562

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
นายกสมาคมฯ

นายอานนท์ วังวสุ
เลขาธิการ

นายอรัญ ศรีว่องไทย
นายทะเบียน และประธาน

คณะกรรมการ
กฎหมาย และกฎระเบียบ

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์
ประธานคณะกรรมการ

ประกันภัยทรัพย์สิน

นายอรรณพ พรธิติ
ประธานคณะกรรมการ

ประกันภัยทางทะเล 
และโลจิสติกส์

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์
รองเลขาธิการ

นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์
เหรัญญิก และประธาน

คณะกรรมการการ
บัญชี - การเงิน และการลงทุน

นายนพดล สันติภากรณ์
อุปนายกสมาคมฯ

นายสมพจน์ เจียมพานทอง
อุปนายกสมาคมฯ
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นายวาสิต ล่ำาซำา
ประธานคณะกรรมการ

ประกันภัยยานยนต์

นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์
ประธานคณะกรรมการ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
ประธานคณะกรรมการ

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
ประธานคณะกรรมการ

พัฒนาธุรกิจ
และวิชาการประกันภัย

นายสมพร สืบถวิลกุล
กรรมการ 

และกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการประกันภัย

ทรัพย์สิน

นายชินคิจิ มิกิ
กรรมการ 

และกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการประกันภัย

ทางทะเลและโลจิสติกส์

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์
กรรมการ

และกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการประกันภัย

ยานยนต์

นายธกร เลาหพงศ์ชนะ
กรรมการ 

และกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการประกันภัย

เบ็ดเตล็ด

นายวัลลภ จิตต์สนอง
กรรมการ 

และกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการประกันภัย

อุบัติเหตุและสุขภาพ

นายกรกฤต คำาเรืองฤทธิ์
กรรมการ 

และกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน 

และการลงทุน

นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ
กรรมการ

นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์
กรรมการ 

และกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการ

กฎหมายและกฎระเบียบ
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ประชุมชี้แจงการปรับปรุงพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย อัตราเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และแนวทางการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน จัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย อัตราเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และ

แนวทางการด�าเนินงานของคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนา เรื่อง “ปฐมบท Compliance หน้าที่
ของบริษัทประกันวินาศภัย”
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ 

จัดสัมมนาเรื่อง “ปฐมบท Compliance หน้าที่ของ

บริษัทประกันวินาศภัย” เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 

2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
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โครงการอบรมความรู้ประกันภัย Training for the Trainers ส�าหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจ�าปี 2560
 ส�านักงาน คปภ. ได้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดโครงการอบรมความรู้ประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะไปถ่ายทอด

ความรู้ต่อเกษตรกร โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. เกษตรจังหวัด เกษตรอ�าเภอ หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คณะ

กรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอ�าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) นายอ�าเภอ ปลัดอ�าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการ

อ�าเภอ พัฒนาการชุมชน ประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อมวลชน และนักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น โดยให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการของการประกันภัยก่อนเข้า

สู่ความรู้ในโครงการประกันภัยแต่ละเรื่องต่อไป ซึ่งการด�าเนินการโครงการดังกล่าวได้จัดท�าอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ได้ด�าเนินการจัดอบรม 9 ครั้ง  และได้

ด�าเนินการจัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ครั้งที่ 1 วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 

ครัง้ที ่2 วนัที ่22 - 23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮลิรสีอร์ท จงัหวดันครสวรรค์

ครั้งที่ 3 วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย
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ครั้งที่ 4 วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมซันทารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 6 วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

ครั้งที่ 5 วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมลองบีช ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

24 วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 135
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 ประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็น

อันดับสองของโลก และกรุงเทพมหานครยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการ

จราจรติดขัดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งเกิด

จากการขาดวินัยจราจร และไม่เคารพกฎหมายของผู้ขับขี่ ซึ่งการสร้าง

วินัยจราจรและป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายนั้น นอกจากเป็นหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ต�ารวจแล้ว การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง 

ท�าให้หลายภาคส่วนมีความห่วงใย และมีข้อเสนอแนะว่าระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด (CCVT) ที่ติดตั้งกับรถมีส่วนส�าคัญในการตรวจสอบ

วนิยัจราจรของผูใ้ช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นหลกัฐานส�าคญัในการยนืยนั

ถึงการกระท�าความผิด ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้ผู้ขับข่ีขับรถด้วยความ

ระมัดระวัง ไม่กล้าฝ่าฝืนกฎจราจรแล้ว ยังช่วยป้องกันการเกิดเหตุ

อาชญากรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย

 จากความส�าคญัดงักล่าว ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้หารือกับฝ่ายที่

เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคธุรกิจประกันภัย โดยมีข้อสรุปว่าเห็นควรใช้

มาตรการด้านประกันภัยช่วยจูงใจให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ใน

รถยนต์มากขึ้น เพื่อให้ผู ้ขับขี่รถยนต์มีความระมัดระวังในการขับขี่ 

เนือ่งจากผูข้บัขีม่แีนวโน้มทีจ่ะกงัวลว่า มกีล้องทีต่ดิตัง้อยูก่บัรถยนต์คนั

อื่นบนท้องถนนบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ ท�าให้การขับขี่รถยนต์ทุกครั้ง 

ผูข้บัขีม่คีวามระมดัระวงัมากยิง่ข้ึน และคาดว่าสามารถลดอบุตัเิหตทุาง

ท้องถนนลงได้ นอกจากนี้ หลักฐานการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกบันทึกได้โดย

กล้องติดรถยนต์ ยังสามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ส�านักงาน คปภ. จึงได้มี ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง 

ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ส�าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ท่ีติดตั้งกับรถยนต์ โดยกล้องที่ติดตั้งกับ

รถยนต์ตามเจตนารมณ์ของค�าสั่งนายทะเบียนนี้ให้หมายถึงกล้องติด

รถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพ

เคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่น�ามาดัดแปลงเพื่อให้มีลักษณะ

การใช้งานเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์ และไม่มีการก�าหนดมาตรฐาน 

คุณภาพ ราคา ของกล้องติดรถยนต์ ซึ่งการติดตั้งกล้องติดรถยนต์นี้จะ

ท�าให้ผูเ้อาประกนัภยัรถยนต์ได้รบัส่วนลดจากเบีย้ประกนัภยัส�าหรบัการ

ท�ารถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ โดยผู้เอา

ประกันภัยต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันเอาประกันภัยในเวลาท�าสัญญา

ประกันภัย และต้องติดตั้งไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย โดยมี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

 ดังน้ัน ผู้เอาประกันภัยรายใหม่หรือรายเก่าที่ท�าหรือต่ออายุ

สัญญาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 

เป็นต้นไป จะได้รบัส่วนลดเบีย้ประกนัภยัจากการตดิตัง้กล้องตดิรถยนต์ 

โดยส่วนลดดงักล่าว ผูเ้อาประกนัภยัสามารถดไูด้ในช่องส่วนลดอ่ืน ๆ  ท่ี

หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยติด

กล้องและท�าสญัญาประกนัภยัเมือ่ค�าสัง่นีม้ผีลบงัคบัใช้แล้ว แต่ไม่ได้รบั

ส่วนลดเบีย้ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัสามารถขอส่วนลดเบีย้ประกนัภยั

กับบริษัทได้ในภายหลัง ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องติดตั้งกล้องดังกล่าว

ไว้กับรถยนต์ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ซ่ึงหากมีข้อสงสัยหรือ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186

ติดกล้องหน้ารถ...
ได้ส่วนลด
เบี้ยประกันภัย

ที่มาข้อมูล: ส�านักงาน คปภ.
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1. อัตราดอกเบี้ย

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

3. ความเสี่ยงด้าน Cyber

4. ผลตอบแทนจากการลงทุน

5. เทคโนโลยี

6. กฎหมาย

7. ผลิตภัณฑ์ที่รับประกันผลตอบแทน

8. การประกอบธุรกิจ

9. เศรษฐกิจมหภาค

10. Talent

1. เทคโนโลยี (ความเสี่ยงใหม่)

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

3. ความเสี่ยงด้าน Cyber

4. การแข่งขัน

5. ผลตอบแทนจากการลงทุน

6. กฎหมาย

7. Talent

8. อัตราดอกเบี้ย

9. เศรษฐกิจมหภาค

10. คุณภาพของผู้บริหาร

1. ความเสี่ยงด้าน Cyber

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

3. ผลตอบแทนจากการลงทุน

4. เศรษฐกิจมหภาค

5. เทคโนโลยี

6. การแข่งขัน

7. การแทรกแซงทางการเมือง

8. อัตราดอกเบี้ย

9. กฎหมาย

10. การลดต้นทุน

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

2. เทคโนโลยี

3. ความเสี่ยงด้าน Cyber

4. ผลตอบแทนจากการลงทุน

5. Talent

6. ชื่อเสียง

7. คุณภาพผู้บริหาร

8. การประกอบธุรกิจ

9. อัตราดอกเบี้ย

10. การแข่งขัน

ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันภัยต่อ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

ความเสี่ยงสูงสุด 10 อันดับ

โดย ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

Insurance 
Banana Skins 
2017

 Risk Intelligence ในฉบับนี้เป็นการสรุปสาระส�าคัญของ Insurance Banana Skins 2017 ซึ่ง PriceWaterhouseCoopers (PwC) 

และ The Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) ได้ร่วมกันจัดท�าขึ้นเพื่อส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจ

ประกันภัยทั่วโลก ว่าจะมีความเสี่ยงใดที่คาดว่าจะส่งผลกระทบส�าคัญต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า 

 Insurance Banana Skins 2017 ฉบับนี้เป็นการส�ารวจที่ได้จัดท�าขึ้นเป็นครั้งที่ 6 และได้รวบรวมความเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม

จ�านวนทั้งสิ้น 836 คน จาก 52 ประเทศทั่วโลก ความเสี่ยงสูงสุด 10 อันดับของธุรกิจประกันภัยในภาพรวมและในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เป็น

ดังนี้ค่ะ

(ที่มาภาพ: www.pwc.com)
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 ประเด็นที่น่าสนใจจากผลส�ารวจในปีนี้ก็คือ ความเสี่ยงอันดับต้นที่ถูกระบุล้วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันภัย

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการให้บริการ ช่องทางการจ�าหน่าย 

และรูปแบบของความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยในมิติที่ผู้บริหารไม่เคยประสบมาก่อน ในขณะที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเมืองก็ยังคงเป็น 

ความท้าทายในการบริหารจัดการของบริษัทประกันภัยเช่นกัน

 มาดูรายละเอียดของความเสี่ยง Top Ten ของธุรกิจประกันวินาศภัยกันนะคะว่าผู้บริหารทั่วโลกคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง

 1.	เทคโนโลยี	(Technology)

 ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีขึ้นแท่นความเสี่ยงอันดับ 1 ส�าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย ผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าบริษัทประกันภัยติด 

กบัดกัของระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยทีีถ่กูออกแบบมาส�าหรบัการท�างานเมือ่หลายสิบปีก่อน ซึง่ไม่สามารถจะรองรบักบัรปูแบบการท�างาน 

ตลอดจนพฤตกิรรมและความคาดหวงัของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปัจจบุนั นอกจากนีแ้ล้ว การใช้ระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยรีุน่เก่า ท�าให้

ภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยดูเชย ล้าสมัย และไม่น่าดึงดูดใจ 

 ถึงแม้การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างานภายในจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ซึ่งจะส่ง

ผลต่อความอยู่รอดของบริษัทประกันภัยในระยะยาวก็ตาม แต่ต้นทุนในการเปล่ียนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเดิมซ่ึงล้าสมัยและขาด 

ความเชือ่มโยงกนัระหว่างระบบและเทคโนโลยทีีม่อียู ่จะก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายมลูค่าสูงและอาจส่งผลต่อฐานะการเงนิและผลประกอบการของบรษิทั

ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้หลายบริษัทตัดสินใจที่จะยังคงท�างานบนระบบเดิมที่มีอยู่ต่อไป นอกเหนือจากเม็ดเงินที่บริษัทประกันภัยจะต้องลงทุนไป

ในระบบใหม่แล้ว ผู้บริหารยังมีความกังวลว่าเทคโนโลยีใหม่ที่จะน�ามาใช้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงรูปแบบใหม่ตามมาในอนาคตด้วย

 ผู้ตอบแบบสอบถามยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะน�ามาซ่ึงภัยคุกคามในรูปของบริษัทประกันภัยรูปแบบ

ใหม่ซึ่งจะมีกระบวนการท�างานที่สั้นและกระชับ มีต้นทุนต�่า และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้ และ

สามารถน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาช่องทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างผลก�าไรให้กับบริษัทได้ดีกว่าบริษัทประกันภัยแบบดั้งเดิม 

	 2.	การบริหารการเปลี่ยนแปลง	(Change	Management)

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้น เช่น รถยนต์ไร้คนขับ (Driverless Cars) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี 

เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน (Internet of Things) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยี Telematics และเทคโนโลยีทางด้าน

ประกันภัย (InsurTech) ตลอดจนพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และช่องทางการจ�าหน่ายในรูปแบบใหม่ 

ส่งผลให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงทะยานขึ้นเป็นความเสี่ยงอันดับ 2 ของธุรกิจประกันวินาศภัยในปีนี้

 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง และหลากหลายรูปแบบนี้ อาจส่งผลกระทบและคุกคามรูปแบบและวิธีการท�าธุรกิจประกันภัยแบบ

ดั้งเดิมตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า และสร้างความท้าทายให้กับผู้บริหารของบริษัทประกันภัยในมิติที่ไม่เคยประสบมาก่อนและอาจพลิกโฉมของ

ธรุกจิประกนัภยัอย่างคาดไม่ถงึในอนาคต ทัง้รปูแบบการท�าธรุกจิ การก�าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัยทีเ่หมาะสมกบัความเส่ียงในแต่ละกลุม่ย่อย เบีย้

ประกันภัยรับรวมที่ลดลงเนื่องมาจากความถี่และความรุนแรงของเคลมที่คาดว่าจะลดลงในอนาคต 

 หากบริษัทประกันภัยไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปล่ียนแปลงไปได้ ไม่สามารถก้าวข้ามแนวคิดแบบเดิมเดิมซึ่ง

จะกดีขวางการสร้างสรรค์นวตักรรมให้เกดิขึน้ และยงัคงพึง่พาระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยทีีต่กยคุ กอ็าจท�าให้ลูกค้าของบรษิทัหันไปหาทาง

เลือกอื่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ดีกว่า 

 ผู้ตอบแบบสอบถามยังมีความเห็นว่า กลุ่มผู้บริโภคในอนาคตซึ่งเป็นเจนเนอเรชั่นใหม่ที่อายุน้อยและมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างไปจาก

ลูกค้าปัจจุบันอาจให้ความส�าคัญกับการประกันภัยลดลง หากบริษัทประกันภัยไม่สามารถหาช่องทางการจ�าหน่ายทางดิจิทัลที่สามารถเข้าถึง 

ผู้บริโภคเหล่านี้ได้แล้ว ก็จะท�าให้เบี้ยประกันภัยรับโดยรวมลดลงได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทประกันภัยข้ามชาติหลายรายจึงได้ร่วมเป็นพันธมิตร

กับบริษัทที่เป็น InsurTech เพื่อท่ีจะทดลองและพัฒนาช่องทางการจ�าหน่ายรูปแบบใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนการท�าธุรกิจใน

อนาคต
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	 3.	ความเสี่ยงด้านไซเบอร์	(Cyber	Risk)

 ปรมิาณธรุกรรมประกนัภยัผ่านทางช่องทางดจิทิลัทีเ่พิม่มากขึน้และการเกบ็ข้อมลูรายละเอยีดของลูกค้าจ�านวนมากในฐานข้อมลู ท�าให้

บริษัทประกันภัยเป็นแหล่งเป้าหมายของการถูกโจมตีทางไซเบอร์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และอาจน�ามาซึ่งความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งในรูปของ

การหยุดชะงักทางธุรกิจ การถูกท�าลายฐานข้อมูล การถูกจารกรรมหรือเรียกค่าไถ่ข้อมูลลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ส�าคัญ ข้อมูลทาง 

การเงิน และข้อมูลทางการแพทย์  ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายให้กับลูกค้า การถูกปรับและด�าเนินการตามกฎหมายจากผู้ก�ากับดูแล ซึ่งจะ

ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัยในที่สุด

 ต้นทนุทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัความเสีย่งด้านไซเบอร์ ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรทีจ่�าเป็นนบัเป็นความท้าทายของ

บริษัทประกันภัย การประเมินโอกาสในการเกิดและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดการณ์เช่นกัน นอกจากนี้ รูปแบบของ

การโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาไปสู่การโจมตีซ่ึงมีรัฐบาลหรือกลุ่มองค์กรเป็นผู้หนุนหลังหรือที่เรียกว่า “สงครามไซเบอร์” นั้น ก็

อาจก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ามหาศาลและเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจประกันภัยก็เป็นได้

 ถึงแม้การโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นบ่อยในปัจจุบันอาจเป็นการสร้างโอกาสให้กับบริษัทประกันภัยในการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยที่

คุ้มครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการคุกคามทางไซเบอร์ แต่ด้วยข้อมูลที่มีอย่างจ�ากัดและความยากในการสร้างแบบจ�าลองเพื่อพยากรณ ์

ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ จึงท�าให้การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ตลอดจนการพิจารณารับประกันภัยและการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

มีความท้าทายอย่างมาก นอกจากนี้แล้ว กรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์อาจเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นแรงกระตุ้นให้กับเหล่า Hackers ในการ

โจมตีเพื่อเรียกค่าไถ่ข้อมูลของลูกค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต

	 4.	การแข่งขัน	(Competition)

 การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและ Capacity ที่มีเหลืออยู่ส่งผลให้เกิดสงครามการตัดราคาและการหั่นเบี้ยประกันภัยอย่างที่ไม่

เคยปรากฏมาก่อนและอาจส่งผลต่อความอยู่รอดของบริษัทประกันภัยในอนาคต บริษัทประกันภัยที่ไม่สามารถปรับรูปแบบการท�าธุรกิจให ้

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับคู่แข่งในรูปแบบใหม่ ซึ่งอาจเป็นบริษัทที่เป็นผู้น�า 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่น Google Facebook และ Amazon 

 บริษัทเหล่าน้ีสามารถจะคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่หรือช่องทางการจ�าหน่ายใหม่ที่สามารถเข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดี

กว่าบรษิทัประกนัภยัแบบดัง้เดมิ เนือ่งจากบรษิทัเหล่านีม้ต้ีนทนุในการด�าเนนิงานทีต่�า่กว่าบรษิทัประกนัภัย และมฐีานข้อมลูขนาดใหญ่ของลกูค้า

ซึง่มรีายละเอยีดลงลกึ ข้อมลูของลกูค้าทีม่อียูจ่ะถกูน�ามาวเิคราะห์เพือ่จ�าแนกและจดักลุ่มความเส่ียง เพือ่จะน�าเสนอความคุ้มครองและผลติภณัฑ์

ประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละกลุ่มแต่ละรายได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

	 5.	ผลตอบแทนจากการลงทุน	(Investment	Performance)

 อตัราดอกเบีย้ทีต่�า่ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาและความผันผวนของตลาดทนุส่งผลกระทบต่อธรุกจิประกนัภัยซึง่พึง่พาผลตอบแทนจากการ

ลงทุนมาช่วงพยุงรายได้และก�าไรจากการรับประกันภัยที่ลดลง

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับต�่าอาจเป็นแรงผลักดันให้บริษัทประกันภัยลงทุนที่เส่ียงกว่าเดิมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ตามต้องการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงไว้ตามกฎหมายเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ต้องเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

	 6.	กฎหมาย	(Regulation)

 ผู้บริหารบริษัทประกันภัยทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันว่ากฎหมายที่ออกมาเพิ่มมากขึ้นท�าให้ธุรกิจประกันภัยต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความไม่แน่นอนของกฎหมายซึ่งก�าลังอยู่ในระหว่างการด�าเนินการของผู้ก�ากับดูแล ท�าให้การประเมิน

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นท�าได้ยาก และกฎหมายที่จะออกมาใหม่นั้นอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อรูปแบบการท�าธุรกิจของบริษัทประกันภัย 

ในอนาคต 

 การออกกฎหมายเพ่ิมเตมิอย่างต่อเนือ่งส่งผลให้ต้นทนุของบรษิทัเพิม่มากขึน้ เนือ่งมาจากค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิการ ความ

ซับซ้อนของกฎหมาย ความยากในการปฏิบัติตามกฎหมาย และเงินกองทุนที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้อาจกีดขวางการสร้างนวัตกรรมใน
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ธุรกิจประกันภัยและท�าให้บริษัทประกันภัยเสียเวลาในการพัฒนาระบบและกระบวนการท�างานให้สอดคล้องและรองรับกับกฎหมายที่ออกมา

แทนที่จะใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

 นอกจากนี้แล้ว กฎหมายที่ออกมาอาจไม่สะท้อนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม และความเสี่ยงในปัจจุบันและที่ก�าลังจะ

เกิดในอนาคต การขาดความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล�า้ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทประกันภัยในปัจจุบันกับ

กฎหมายทีม่ผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัคูแ่ข่งรปูแบบใหม่ทีจ่ะเข้ามาในธรุกจิประกนัภยั อาท ิบรษิทัทีเ่ป็นผูน้�าและผูเ้ชีย่วชาญด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี 

การอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลที่เข้มข้นและขาดความยืดหยุ่นย่อมส่งให้บริษัทประกันภัยสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 7.	Talent	(Human	Talent)

 ธุรกิจประกันภัยถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ดึงดูดใจ เป็นรองจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น และถูกมองว่าเป็นฐานในการก้าวขึ้นไปสู่

งานที่ดีกว่าในอนาคต ชื่อเสียงของธุรกิจประกันภัยในมุมมองของคนรุ่นใหม่แย่กว่าที่เคยเป็นมา นอกจากนี้แล้ว กฎหมายกฎระเบียบที่ทยอยออก

มาอย่างต่อเนื่องและผลประกอบการที่ไม่โดดเด่นของธุรกิจประกันภัยท�าให้การสรรหาและรักษา Talent เป็นไปได้ยาก

 Talent ที่จบใหม่จากมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะท�างานในบริษัทที่ถูกมองว่าเป็นบริษัทแห่งอนาคต ซึ่งก็คือบริษัทด้านเทคโนโลยี คน

รุน่ใหม่ไม่นยิมท�างานในบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะถกูเลิกจ้างได้ง่าย มคีวามต้องการเป็นหุน้ส่วนธรุกจิมากกว่าเป็นพนกังานบรษิทั นยิม

ท�างานแบบพาร์ตไทม์ ฟรีแลนซ์ หรือรับงานเป็นชิ้น มากกว่าการท�างานแบบเต็มเวลาในบริษัท

 8.	อัตราดอกเบี้ย	(Interest	Rate)

 อัตราดอกเบี้ยในระดับต�่าส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทลดต�่าลง และท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลกระทบต่อรายได้และผล

ก�าไรของบรษิทั อตัราดอกเบีย้ทีต่�า่สร้างแรงกดดนัในการบรหิารจดัการ การควบคมุค่าใช้จ่าย การเตบิโตของเบีย้ประกนัภยั การควบคมุการจดัการ

สินไหมของบริษัทประกันภัย และการบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งยังก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของ

อัตราดอกเบี้ยในอนาคตว่าจะเป็นเช่นไร 

 ด้วยสภาวะดงัทีก่ล่าวมา จงึอาจเป็นเหตทุ�าให้ผูบ้รหิารของบรษิทัประกนัภยัต้องด�าเนนิแผนกลยทุธ์เพือ่ความอยูร่อดในระยะสัน้มากกว่า

จะค�านงึถงึอนาคตของบรษิทัในระยะยาว บรษิทัอาจมกีารปรบัแผนการด�าเนนิงานและยนิดทีีจ่ะรบัความเสีย่งเพิม่มากขึน้เพือ่แลกกบัผลตอบแทน

และก�าไรที่อาจจะได้รับเพิ่มมากขึ้น และลดการรับประกันภัยในงานที่ต้องมีเงินกองทุนมารองรับสูงหรือมีต้นทุนที่สูง

	 9.	เศรษฐกิจมหภาค	(Macro-Economy)

 ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมอืงทัว่โลกโดยเฉพาะการได้รบัเลอืกเป็นประธานาธบิดขีองโดนลัด์ ทรมัป์ ถกูมองว่าเป็นสาเหตุ

ก่อให้เกิดความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจประกันภัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นโยบายการปกป้องผล

ประโยชน์ทางการค้าของสหรัฐอเมริกาท�าให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และยากต่อการคาดการณ์ 

 การชะลอตัวทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้การบริโภคของประชาชนลดต�่าลง ผนวกกับ capacity ที่มีเหลือในตลาดประกันภัย ย่อมก่อให้

เกิดการตัดอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อแย่งชิงรายได้เข้าบริษัทและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นด้วย

	 10.	คุณภาพผู้บริหาร	(Quality	of	Management)

 คณุภาพของผูบ้รหิารในการน�าพาองค์กรฝ่าฟันความท้าทายในปัจจบุนัและสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ให้เกดิขึน้ยงัคงตดิอนัดบัความเสีย่ง

ในปีนี้ ผู้บริหารบริษัทประกันภัยถูกมองว่าเป็นผู้คุ้มกฎและปกป้องต�านานของบริษัทมากกว่าจะเป็น Change Agents ที่ก้าวข้ามวิธีการคิดแบบ

เดมิ ๆ  และสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงและปฏวิตัปิรบัเปลีย่นรปูแบบการท�าธรุกจิของบรษิทัประกนัภยัให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมในอนาคต 

 ผู้บริหารยุคใหม่ควรต้องมีความรู้ความเข้าใจและมุมมองที่หลากหลายและผสมผสาน ทั้งในด้านของกฎหมาย เทคโนโลยี การบริหาร

จัดการต้นทุน การบริหารบุคลากร และผลิตภัณฑ์ประกันภัย เนื่องจากธุรกิจประกันภัยขาดแรงดึงดูด Talent ในทุกระดับ การสรรหา Talent ใน

ระดับผู้บริหารจึงเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งของธุรกิจประกันภัยค่ะ
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โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย / 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จ�ากัด

ฟิตเนสเจ๊งแล้ว
มีจ่ายหรือไม่ 
(กับธุรกิจช�าระเบี้ยครั้งเดียว)

 เมื่อเร็ว ๆ น้ีมีข่าวท่ีประชาชนแห่ร้องเรียนฟิตเนสแห่งหนึ่ง 
จนสคบ. ต้องเข้ามาช่วยดแูล ซ่ึงท�าให้หวนคดิถึงเหตกุารณ์ของ California 
fitness ว่าเหตุการณ์นี้จะซ�า้รอยเดิมหรือไม่
 เร่ืองราวของข่าวนีจ้ะจบลงอย่างไรนัน้กอ็ยูน่อกเหนอืการคาด
การณ์ แต่สิง่หนึง่ทีส่ามารถหยบิยกขึน้มาคยุกนัได้กค็อื ผลกระทบทีเ่กดิ
กับตัวลูกค้านั้นคงจะมีขึ้นไม่มากก็น้อยอยู่เป็นแน่ โดยเฉพาะถ้าย้อนไป
ถงึ California fitness คนทีเ่สยีค่าสมาชกิแบบช�าระครัง้เดยีว แต่บรษิทั
สัญญาว่าจะให้บริการไปตลอดชีวิต
 คุน้ ๆ  ไหมครบัว่าวธิกีารแบบนีม้นัเหมอืนกบัสนิค้าของบรษิทั
ประกนัภยัอยูไ่ม่น้อย โดยภาษาทางการของแบบประกนัภยันัน้จะเรยีก
ว่า “ซิงเกิลพรีเมียม (Single Premium)” ซึ่งคงไม่ได้แปลว่า 
“พรีเมียมที่ยังโสดอยู่” แต่มันคือแบบประกันภัยที่ช�าระเบ้ียครั้งเดียว 
คุ้มครองยาว ๆ เช่น 10 ปี หรือ 20 ปี เป็นต้น
 ต่างกนัตรงทีต่วัสนิค้าส�าหรบับางธรุกิจทีไ่ม่ได้มเีงนิคนืในเวลา
ทีไ่ม่ตาย หรอืจ่ายเงนิค่าสนิไหมให้ในเวลาทีต่าย เพยีงแต่ธรุกจิเหล่านัน้
ได้สัญญาว่าจะให้บริการตลอดระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ (แต่ไม่มีสิทธิ์ 
ให้ถอน หรอืถ้าถอนออกแล้วกจ็ะไม่ได้รบัเงนิคนืใด ๆ ) และถ้าในสญัญา
เขยีนว่าตลอดชวีติ กห็มายถงึตลอดชวีติของผูบ้รโิภคเอง หรอืไม่กต็ลอด
ชีวิตของบริษัท (จนกว่าบริษัทจะเจ๊ง) ซึ่งแล้วแต่ว่าอย่างไหนจะสิ้น
อายุขัยก่อนกัน
 ธุรกจิประกนัภยัเป็นธรุกจิทีไ่ด้รบัเงนิก้อนมาก่อนและมพีนัธะ
ที่จะต้องส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าไปตามท่ีสัญญาเอาไว้ ซึ่งในที่นี้ก็คือ 
“ความคุ้มครอง” หรือ “เงินคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา” และเมื่อเป็นแบบนี้
แล้วบรษัิทประกนัภยัจงึเป็นบรษิทัทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของ “คณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)” ที่
ก�าหนดว่าบริษัทจะต้องตั้ง “เงินส�ารองประกันภัย” เพื่อให้มีเงินเพียง
พอแก่ลูกค้าในเวลาท่ีจะต้องใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการถอนก่อนครบ
ก�าหนดสญัญา หรอืเงนิทีต้่องคนืตามสญัญาเมือ่สิน้สดุสญัญาประกนัภยั

 “เงินส�ารองประกันภัย” ส�าหรับลูกค้าในที่น้ีจะต้องค�านึงถึง
อัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะลงทุนได้ (เพราะคงไม่เอาเงินไปฝังไว้ในตุ่ม 
เฉย ๆ ) อตัราการถอนเงนิออกก่อนครบก�าหนดสญัญา (เพราะไม่ต้องตัง้
เงินส�ารองให้กับคนที่ถอนเงินออกไปแล้ว) อัตราการตายของลูกค้า (ถ้า
ลูกค้าตายก็จะเอาเงินส�ารองส่วนนี้ออกไป และจ่ายค่าสินไหมทดแทน) 
ให้เป็นไปตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ว่าด้วยอตัราดอกเบีย้บวก
กับความน่าจะเป็นต่าง ๆ ในการจ�าลองธุรกิจ
 สิง่ทีแ่ตกต่างกนัและเป็นค�าถามระหว่างธรุกจิประกนัภยักบั
ธุรกิจอื่น (เช่น ฟิตเนส) เวลาที่ “ได้รับเงินก้อนมาก่อนและมีพันธะที่
จะต้องส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าไปตามที่สัญญา” ก็คือ 1) ถ้าถอน
ก่อนแล้วจะมีเงินคืนหรือไม่ และ 2) ได้มีการต้ังเงินส�ารองทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับลูกค้าหรือไม่
 ธุรกิจที่ช�าระเงินล่วงหน้าไปเป็นก้อนแบบนี้อาจจะระบุใน
สัญญาว่า ลูกค้าจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนแม้แต่สตางค์เดียวในเวลาที่
อยากจะยกเลิกสัญญา ซึง่ว่ากนัในทางกฎหมายแล้ว ถ้าลูกค้าเองยนิยอม
ทีจ่ะเซน็สญัญากถ็อืว่าเป็นเรือ่งทีช่่วยไม่ได้ หากแต่ส�าหรบัสนิค้าประกนั
นั้น สัญญาประกันภัยในแต่ละฉบับส�าหรับธุรกิจประกันภัยน้ันจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจาก “คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)” เสียก่อนว่าจะไม่เป็นการเอาเปรียบลูกค้า
 ปัญหาจะเกิดขึน้ถ้า “เงนิส�ารองทางคณติศาสตร์ประกนัภัย” 
ส�าหรับลูกค้าน้ัน ไม่ได้ถูกค�านวณเอาไว้หรือถ้าค�านวณเอาไว้ก็ค�านวณ
ไว้ได้ไม่เพียงพอ โดยอาจตีความได้ว่า บริษัทเอาเงินก้อนท่ีรับมาจาก
ลูกค้านัน้มารบัรูเ้ป็นก�าไรในปีนัน้เลย แล้วกป็ล่อยให้ค่าใช้จ่ายเกดิขึน้มา
ภายหลัง ซึ่งบริษัทก็ต้องไปเอาเงินก้อนจากลูกค้าคนใหม่มาโปะให้กับ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารของลูกค้าคนเก่าอยูเ่รือ่ย ๆ  จนเมือ่เวลาทีล่กูค้า
เก่ามีจ�านวนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายจึงมากขึ้น แต่ทว่าเงินก้อนที่หามาได้จาก
ลูกค้าใหม่ ไม่ได้เตบิโตเท่ากบัค่าใช้จ่ายทีม่ากขึน้จากลูกค้าเก่า ผลสดุท้าย
ก็คือการขาดสภาพคล่องและขาดทุนในที่สุด
 ท่ีวิเคราะห์มาทั้งหมดนี้เป็นการตั้งสมมติฐานในมุมมอง 
นกัคณติศาสตร์ประกนัภยั จะถกูหรอืจะผดิกถ็อืว่านีเ่ป็นกรณศีกึษาแล้ว
กันครับ
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 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์สัปดาห ์
ความปลอดภัยทางถนนโลก “ลดเร็ว ลดเสี่ยง” (SAVE LIVES SLOW DOWN) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับและภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน ณ หน้าอาคารส�านักงานองค์การสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย ถนนราชด�าเนิน กรุงเทพฯ

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อกิจกรรมดี ๆ  เพื่อสังคม โดยล่าสุดได้มอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ 
พร้อมอุปกรณ์กีฬา ภายใต้โครงการ “สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี” ปีที่ 3 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว จ.กาญจนบุรี โดยมีคณะอาจารย์และ
นักเรียนเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
ที่สามารถใช้งานได้สะดวก และเพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน

 มณฑลทหารบกท่ี 16 น�าคณะ “นวกิจจิตอาสา” บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมทาสีบ้านผู้ยากไร้และประสบ 
ภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมท�าดีใน “โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้และช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKI และมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สถาบันสิรินธร
เพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาต ิเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ในโครงการสนบัสนนุ
มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เนื่องในวาระพิเศษที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี โดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา
กรุงเทพประกันภัยกว่า 20 คนเข้าร่วมกิจกรรมตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ จุดลงทะเบียนและคัดกรองผู้ป่วย ช่วยพยุงพาผู้มารับการตรวจไปยังจุดต่าง ๆ 
จัดเตรียมอุปกรณ์การผลิตและซ่อมแซมแขน-ขา และกายอุปกรณ์เสริม ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

 ดร. สมพร สบืถวลิกลุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณุวชิชดุา ไตรธรรม ผูอ้�านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กรและ CSR บมจ.ทพิยประกันภัย น�าหน่วย
หนุมานทิพยจิตอาสา พร้อมพนักงานสาขาภาคเหนือ และกัลยาณมิตร จัดโครงการ “พลังบุญทิพยร่วมสร้างถวายในหลวง” ครั้งที่ 87 เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลอุทิศแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 สร้างห้องน�้าเพื่อสาธารณประโยชน์ แทนห้องน�า้เดิมที่ช�ารุดทรุดโทรม โดยมี พระปลัดอาทิตย์ อิทฺธิโชโต  
เจ้าอาวาสวัดกู่ค�า ร่วมอนุโมทนาในการจัดสร้างถวาย ณ วัดกู่ค�า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

 รศ.ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ์ พร้อมวิทยากรจากสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมอบรมวิธีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  
ให้กับกลุ่มวิริยะจิตอาสา บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมกิจกรรม “วิริยะน้อมใจ ถวายดอกไม้แด่พ่อ” ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อ 
แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม 
ความรักและสามัคคีในกลุ่มพนักงาน ตลอดจนเพื่อให้พนักงานได้ฝึกฝนทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรวบรวมดอกไม้จันทน์ที่เหล่า
วิริยะจิตอาสา ทั้งจากสาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนทั่วประเทศ ได้รวมพลังใจกันประดิษฐ์ขึ้น ส่งมอบต่อให้แก่หน่วยงานรัฐในแต่ละพื้นที่
ทั่วไทย เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลก “ลดเร็ว ลดเสี่ยง” (SAVE LIVES SLOW DOWN)

สินมั่นคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรม “สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี” ปีที่ 3

“นวกิจจิตอาสา” ร่วมสร้างบ้านผู้ประสบภัยพิบัติ

BKI ใจอาสาร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้พิการ

พลังบุญทิพยร่วมสร้างถวายในหลวง ครั้งที่ 87

วิริยะจิตอาสาทั่วไทย น้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ
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ประกาศ
 วารสารฉบบันีไ้ด้รวบรวม ค�าส่ัง ประกาศทีส่�าคญัๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิประกนัวนิาศภยั ในช่วงเดอืน เมษายน-มถินุายน 2560 น�าเสนอ
ให้ผู้อ่านได้รับทราบ ดังนี้

ค�าสั่งนายทะเบียน

 ค�าสั่งนายทะเบียนมี 4 ฉบับ ดังนี้
 1. ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 14/2560 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของ
ภัยส�าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
 เพ่ือให้การก�าหนดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัยส�าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมีความเหมาะสม เป็นธรรม และ
สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจบุนั นายทะเบยีนจงึมคี�าสัง่ให้ยกเลิกอตัราเบีย้ประกนัอคัคีภัยตามลักษณะของภัยตามทีแ่นบท้ายค�าส่ังนายทะเบยีน
ที่ 6/2552 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 และให้อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของ
ภัยตามที่แนบท้ายค�าสั่งแทน โดยค�าสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้ส�าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่วัน
ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

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

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

 2. ค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 15/2560 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) ส�าหรับ
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัย
 เพื่อให้การก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) ส�าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัยเกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่แท้จริงในปัจจุบัน นายทะเบียนจึงได้มีค�าสั่งให้ยกเลิกอัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) ส�าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ส�าหรับที่อยู่อาศัยตามที่แนบท้ายค�าสั่งนายทะเบียนที่ 2/2558 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ส�าหรับที่อยู่อาศัยและเอกสารแนบท้าย ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 และให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) ส�าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ส�าหรับที่อยู่อาศัยตามท่ีแนบท้ายค�าสั่งน้ีแทน โดยค�าสั่งนี้ให้ใช้ส�าหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มให้
ความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 3. ค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 16/2560 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยการประกันภัย 
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
 เพ่ือเป็นการผ่อนคลายการก�ากับอัตราเบี้ยประกันภัย และให้การก�าหนดอัตราเบ้ียประกันภัยของบริษัทประกันภัยมีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น นายทะเบียนจึงได้มีค�าสั่งที่ 16/2560 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตรา
เบีย้ประกนัอคัคภียั และอตัราเบีย้ประกนัภยัการประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิโดยให้ยกเลกิความในข้อ 3 แห่งค�าสัง่นายทะเบยีนที ่61/2543 
เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “ข้อ 3. ให้ใช้อตัราเบีย้ประกนัอคัคภียั และอตัราเบีย้ประกนัภยัการประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิ ส�าหรบัการท�าประกนัภยัทรพัย์สนิ
ของเจ้าของรายเดียวกัน หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันต่อสถานที่ตั้งทรัพย์สินหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ จะ
เป็นกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้

  (1) การท�าประกันอัคคีภัยท่ีมีจ�านวนเงินเอาประกันภัยมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 
2.375 ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยต่อปี

  (2) การท�าประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิทีม่จี�านวนเงนิเอาประกนัภยัมากกว่า 50 ล้านบาทขึน้ไป ให้ใช้อตัราเบีย้ประกนัภยัสงูสดุ 
ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยต่อปี
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 ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี 1 ฉบับ ดังนี้
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมิน
วินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องด�าเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ. 2560
 เหตุผลที่ต้องมีการออกประกาศน้ี เน่ืองจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บัญญัติให้คณะกรรมการมีอ�านาจก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตและ 
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินวินาศภัยและก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องด�าเนินการโดยผู้ประเมิน
วินาศภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย จึงจ�าเป็นต้องออกประกาศนี้
 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 และนายทะเบยีนได้มคี�าสัง่ให้ยกเลกิความในข้อ 4 แห่งค�าสัง่นายทะเบยีนที ่61/2543 เรือ่ง แก้ไข เปลีย่นแปลง อตัราเบีย้ประกนัอคัคภียั
และอัตราเบี้ยประกันภัยการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “ข้อ 4. การท�าประกนัอคัคภียั หรอืการท�าประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิทีม่จี�านวนเงนิเอาประกนัภยัแต่ละประเภทต�า่กว่า 50 ล้าน
บาท ต่อสถานที่ตั้งทรัพย์สินหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง ให้บริษัทใช้อัตราเบี้ยประกันภัย ดังต่อไปนี้

  (1) การท�าประกันอัคคีภัย ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย
  (2) การท�าประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิ ให้ใช้อตัราเบีย้ประกนัภัยไม่ต�า่กว่าร้อยละ 105 ของอตัราเบีย้ประกนัภัยของการประกนั

อัคคีภัยตามที่ก�าหนดใน (1) และสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.5 ของจ�านวนเงินเอาประกันภัยต่อปี”
 ค�าสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้ส�าหรับการท�าประกันอัคคีภัยหรือการท�าประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มให ้
ความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 4. ค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 21/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกัน
ภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า
 เพ่ือรองรับกฎหมายว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า ที่
ประสงค์ให้เจ้าของเรือที่ขอรับใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า จัดท�าประกันภัยเพื่อคุ้มครอง
ความเสียหายต่อชีวิต หรือร่างกายของผู้ใช้เรือ ตัวเรือ รวมทั้งความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการใช้เรือ โดยใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
 ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภท 
เจ็ตสกีเพื่อเช่า ที่แนบท้ายค�าสั่งนี้ ดังต่อไปนี้

  (1) กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า
  (2) ใบค�าขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า
  (3) อัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

 บริษัทที่ประสงค์จะใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการ
พิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า ให้ยื่นขอรับความเห็นชอบพร้อมทั้งช�าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตก่อนจึงน�าออกใช้ได้
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ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่

โจทก์

จ�าเลย

แพ่ง

10930/2554

บริษัท ว.ประกันภัย จ�ากัด

บริษัทแอร์ การ์ด จ�ากัด กับพวก

รับช่วงสิทธิ อายุความละเมิด ผู้รับประกันภัยรับช่วงสิทธิ 

(มาตรา 226 วรรคหนึ่ง, 448 วรรคหนึ่ง, 880 วรรคหนึ่ง) 

วิธีพิจารณาความแพ่ง ค�าคู่ความ ค�าแก้อุทธรณ์ 

อ�านาจวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ (มาตรา 1 (5), 237, 240)
ฎีกาย่อ

 โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจ�าเลยท้ังสองคืนรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 1 พ – 2608 กรุงเทพมหานคร ที่โจทก์รับประกันภัยแก่โจทก์
ในสภาพใช้การได้ดี หากคืนไม่ได้ให้ใช้เงินแทน 280,000 บาท แก่โจทก์ 
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 กันยายน 2538 
เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ
 จ�าเลยทั้งสองให้การ ขอให้ยกฟ้อง
 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ�าเลยที่ 1 คืนรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 1พ – 2608 กรุงเทพมหานคร แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้
การได้ด ีหากคนืไม่ได้ให้ใช้ช�าระราคาแทนเป็นเงนิ 280,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 กันยายน 2538 ซึ่งเป็น
วันที่โจทก์จ่ายเงินไปตามสัญญาประกันภัย ให้จ�าเลยท่ี 1 ใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์ส�าหรับจ�าเลยที่ 2 ค่าฤชา
ธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจ�าเลยที่ 2 ให้เป็นพับ
 โจทก์และจ�าเลยที่ 1 อุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พพิากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ส�าหรบั
จ�าเลยที่ 1 เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค�าพิพากษาศาลชั้นต้น 
ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ
 โจทก์และจ�าเลยที่ 1 ฎีกา
 ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า "คดีนี้
จ�าเลยที่ 2 ไม่สืบพยาน ข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของโจทก์และ
จ�าเลยที ่1 และทีไ่ม่โต้เถียงกันชัน้ฎกีารบัฟังได้ว่า โจทก์เป็นผูร้บัประกนัภยั
รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1พ – 2608 กรุงเทพมหานคร ไว้จากนาง
ประทุมผู้เอาประกันภัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2538 ซึ่งอยู่ในระยะเวลา
ประกนัภยั นางประทมุขบัรถยนต์ดงักล่าวไปจอดทีล่านจอดรถศนูย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตหรือศูนย์การค้ารังสิตพลาซ่าของจ�าเลยที่ 2 ซึ่ง 
จ�าเลยที่ 2 ว่าจ้างให้จ�าเลยที่ 1 ดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการ
จราจรในศูนย์การค้าดังกล่าว และอยู่ในระยะเวลาจ้าง รถยนต์สูญหาย

ไปในวันเดียวกัน โจทก์จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์ท่ีโจทก์รับ
ประกันภัยสูญหายแก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยไปเป็นเงิน 
280,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2538 แล้วโจทก์มาฟ้องจ�าเลย
ทั้งสองเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2544
 มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 
1 หยิบยกปัญหาเรื่องคดีโจทก์ขาดอายุความละเมิด 1 ปี ขึ้นวินิจฉัย
เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และคดีโจทก์ส�าหรับจ�าเลยที่ 2 อายุ
ความละเมิด 1 ปี หรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์เรื่องอายุ
ความ ส่วนจ�าเลยที ่2 ไม่ได้อทุธรณ์ เพยีงแต่จ�าเลยที ่2 ยืน่ค�าแก้อุทธรณ์
เท่านัน้ ย่อมไม่มปีระเดน็เรือ่งอายคุวามละเมดิ 1 ปี ในช้ันอทุธรณ์ เพราะ
ประเด็นเรื่องอายุความละเมิด 1 ปี ยุติไปตามค�าพิพากษาศาลช้ันต้น
แล้ว กับฎีกาว่าคดีโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ 10 ปี นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า 
ค�าแก้อทุธรณ์เป็นค�าคู่ความ คูค่วามย่อมตัง้ประเดน็ในค�าแก้อทุธรณ์ขอ
ให้ศาลอุทธรณ์หยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 1 (5), 237 และ 240 ดังนั้น แม้จ�าเลยที่ 2 มิได้ยื่น
อทุธรณ์ แต่จ�าเลยที ่2 ยืน่ค�าแก้อทุธรณ์ว่าคดโีจทก์ขาดอายคุวามละเมดิ 
1 ปี จึงมีประเด็นเรื่องอายุความละเมิด 1 ปี ในชั้นอุทธรณ์ยังไม่ยุติไป
ตามค�าพิพากษาศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 หยิบยกประเด็นเรื่อง
อายุความละเมิด 1 ปี ขึ้นวินิจฉัยด้วยจึงชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว 
ส่วนโจทก์ฎีกาว่าโจทก์ฟ้องขอให้จ�าเลยทั้งสองคืนรถยนต์ที่โจทก์รับ
ประกนัภยัแก่โจทก์ หากคนืไม่ได้ให้ใช้เงนิแทน ซึง่การให้คนืรถเป็นเรือ่ง
เรยีกทรพัย์คนื กฎหมายไม่ได้ก�าหนดอายคุวามฟ้องร้องเอาไว้โดยเฉพาะ
จึงมีอายุความ 10 ปี นั้น เห็นว่า โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่า
สนิไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัภยัไปแล้ว ย่อมเข้ารบัช่วงสทิธขิองผูเ้อา
ประกันภัยในค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเท่านั้นตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 226 วรรคหนึ่ง และ 880 วรรคหนึ่ง ไม่อาจ
เรียกร้องให้จ�าเลยทั้งสองส่งคืนรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยแก่โจทก์ได้ 

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 13534

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ



จงึไม่ใช่เป็นกรณทีีโ่จทก์มสีทิธฟ้ิองให้จ�าเลยทัง้สองส่งคนืรถยนต์ทีโ่จทก์
รับประกันภัยอันจะมีอายุความ 10 ปี ดังที่โจทก์ฎีกา แต่การที่โจทก์มา
ฟ้องจ�าเลยทั้งสองให้จ�าเลยท้ังสองใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องจาก
พนักงานของจ�าเลยทั้งสองกระท�าโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้
รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยสูญหายดังกล่าว เป็นมูลละเมิดต้องฟ้อง
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันท�าละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง เมื่อปรากฏว่าผู้เอา
ประกนัภยัซึง่เป็นผูต้้องเสยีหายรูถ้งึการละเมดิและรูต้วัผูจ้ะพงึต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนตั้งแต่วันท่ี 25 มีนาคม 2538 โจทก์มาฟ้องคดีนี้เมื่อ 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2544 พ้น 1 ปีแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความดังที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น
 ส่วนฎีกาของจ�าเลยที่ 1 ที่ฎีกาว่า จ�าเลยที่ 1 ไม่มีหน้าที่ดูแล
รถ ไม่ได้ประมาทเลินเล่อท�าให้รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยสูญหายนั้น 
เหน็ว่า เมือ่ศาลอทุธรณ์ภาค 1 วนิจิฉยัว่า มลูความแห่งคดเีป็นการช�าระ
หนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันมิได้ จ�าเลยที่ 2 ยกอายุความละเมิด 1 ปี ขึ้นต่อสู้ 

ถือว่าจ�าเลยที่ 2 ให้การต่อสู้เรื่องอายุความแทนจ�าเลยที่ 1 ด้วยตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 59 (1) เมื่อคดีโจทก์
ขาดอายุความละเมิด 1 ปี ย่อมมีผลถึงจ�าเลยที่ 1 ด้วย พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ส�าหรับจ�าเลยที่ 1 เสียด้วย โจทก์ไม่ได้ฎีกาคัดค้านข้อวินิจฉัยของ
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดังกล่าว จ�าเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดตามฟ้องของ
โจทก์เพราะเหตุคดีโจทก์ขาดอายุความละเมิด 1 ปี ตามข้อวินิจฉัยของ
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดังนั้น แม้ศาลฎีกาจะวินิจฉัยฎีกาของจ�าเลยที่ 1 ก็
ไม่ท�าให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไป ฎีกาของจ�าเลยที่ 1 จึงไม่เป็นสาระ
แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ประทีป ดุลพินิจธรรมา - มานัส เหลืองประเสริฐ - ชูเกียรติ ตันทวีวงศ์)
ประสงค์ มหาลี้ตระกูล - ย่อ
วัฒนา วิทยกุล - ตรวจ
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ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่
เรื่อง

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า

1980/2559
ประกันภัยรถยนต์
คู่กรณีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายครั้งนี้แก่ผู้เสนอ
ข้อพิพาทหรือไม่เพียงใด

ย่อค�าชี้ขาด

 ข้อเทจ็จรงิในข้อพพิาทนีม้ว่ีา ผูเ้สนอข้อพพิาทเป็นผูร้บัประกนั
ภัยรถยนต์บัสโดยสารคันหมายเลขทะเบียน 10 - 4682 นครราชสีมา 
ส่วนคู่กรณีเป็นผู ้รับประกันภัยค�้าจุนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน  
70-5883 นครสวรรค์ เมือ่วนัที ่11 มถินุายน 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา 
ขณะที่ผู ้ขับรถยนต์คันที่ผู ้เสนอข้อพิพาทรับประกันภัยมาตามถนน
มิตรภาพมุ่งหน้าไปด้านนครราชสีมาในช่องทางที่ 3 จากซ้ายเม่ือกลับ
ถงึทีเ่กดิเหตจุดุชมววิล�าตะครองได้มผีูข้บัรถคนัทีคู่ก่รณรีบัประกนัภยัมา
ทิศทางเดียวกันในช่องทางที่ 3 จากซ้าย ยางล้อหน้าแตก รถได้เสียหลัก
เข้าไปชนผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเหตุให้ผู ้ขับรถผู้เสนอข้อพิพาทได้รับ 
บาดเจ็บและต้องตัดขาซ้าย ผู้เสนอข้อพิพาทได้จ่ายเงินตามเงื่อนไข
อบุตัเิหตสุ่วนบคุคลตามกรมธรรม์ท้ายค�าเสนอข้อพพิาทรายผูข้บัรถฝ่าย
ผูเ้สนอข้อพิพาทเป็นเงนิ 60,000 บาท จงึขอใช้สทิธมิาไล่เบีย้เงนิดงักล่าว
จากคู่กรณี ขอให้ชี้ขาดให้คู่กรณีช�าระเงินดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ย
 คู่กรณียื่นค�าคัดค้านว่าเนื่องจากผู้เสนอข้อพิพาทได้เรียกร้อง
ค่าเสียหายตามอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A. รย.01 โดยสูญเสียอวัยวะของ
ผู้เสนอข้อพิพาทที่ตัดขาข้างซ้าย 1 ข้างซึ่งตามเงื่อนไข 60 เปอร์เซ็นต์
เป็นเงิน 60,000 บาท จึงไม่สามารถรับช่วงสิทธิเรียกร้องจากคู่กรณีได้ 
โดยคู่กรณีได้จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาททั้งภาค
บงัคบัและภาคสมคัรใจแล้ว คงเหลอืความคุม้ครองวงเงนิเพยีง 4,754 บาท
 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่รับหรือไม่ต้องแย้ง
กันฟังได้ในเบื้องต้นว่าผู้เสนอข้อพิพาทได้จ่ายเงินตามเงื่อนไขอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลตามกรมธรรม์ท้ายค�าเสนอข้อพิพาทของรายผู้ขับรถฝ่าย 
ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน 60,000 บาท ตาม ส.5 เมื่อคู่กรณีไม่ต่อสู้เรื่อง
ประมาทไว้ถอืว่าผูข้บัรถฝ่ายคูก่รณเีป็นฝ่ายประมาทครัง้นี ้ส�าหรบัปัญหา
ตามประเด็นข้อเดียวที่ว่าคู่กรณีต้องรับผิดค่าเสียหายตามค�าเสนอข้อ
พพิาทหรอืไม่เพยีงใด คูก่รณมีพีนกังานของ คปภ. ต�าแหน่งผูอ้�านวยการ
ฝ่ายคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ มาให้การว่าส�าหรบักรมธรรม์ของผูเ้สนอข้อ
พพิาทประกนัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคลของผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารทีอ่ยูใ่นรถคนั
ที่เอาประกันภัยไว้ตามข้อ 1 ระบุว่าผู้ขับขี่ 1 คนคุ้มครองเสียชีวิตสูญ
เสียอวัยวะทุพพลภาพถาวร 100,000 บาท กรณีนี้ผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอ
ข้อพิพาทขาขาดผู้เสนอข้อพิพาทจ่าย 60,000 บาท เป็นการจ่ายตาม

สัญญาแล้ว การจ่ายตามนี้ไม่ว่าฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก แต่ผู้เสนอข้อพิพาท
จ่ายไปในฐานะฝ่ายถูก ย่อมเรียกร้องตามสัญญาจากหมวดความรับผิด
ต่อบคุคลภายนอกตามกรมธรรม์ของ ค.1 ข้อ 1 โดยกรมธรรม์ของคูก่รณี
ข้อนีใ้ห้ความคุม้ครองความเสยีหายต่อชวีติร่างกายหรอือนามยัส่วนเกนิ
พ.ร.บ. 300,00 บาทต่อ 1 คนแต่ไม่ระบุขั้นต�า่ไว้ว่าคนละเท่าใด ซึ่งตาม
เอกสารของคู่กรณีข้อ 2 แผ่นที่ 1 ระบุว่า คู่กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่ผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน 300,000 บาท ซึ่งตามเช็ค
แผ่นที่ 2 ฉบับแรกเป็นเงิน 150,000 บาทเป็นการจ่ายให้ผู้ขับรถฝ่ายผู้
เสนอข้อพิพาท 150,000 บาท แต่ผู ้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาท
ทุพพลภาพ ผู้เสนอข้อพิพาทจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบ้ืองต้นไปตามส.6 
เป็นเงิน 15,000 บาท และจ่ายค่าทุพพลภาพ 35,000 บาท รวมเป็น
เงิน 50,000 บาท แต่ขณะนั้นตามพ.ร.บ.คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
คูก่รณต้ีองหกัไว้ 50,000 บาทเพือ่จ่ายแก่ผูเ้สนอข้อพพิาทเข้าหลกัส�ารอง
จ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์และคู่กรณีจ่าย 150,000 บาทให้ผู้ขับรถฝ่าย
ผู้เสนอข้อพิพาทถือว่าเต็มวงเงินคุ้มครองตามพ.ร.บ.แล้ว ปัญหาภาค
สมคัรใจคูก่รณไีด้จ่ายเงนิตาม ค.2 ฉบบัที ่2 เป็นเงนิ 300,000 บาท เตม็
วงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาคสมัครใจเงื่อนไขความรับผิดต่อบุคคล
ภายนอก ความเห็นของพยานถือว่าคู่กรณีจ่ายภาคสมัครใจเต็มวงเงิน
คุ้มครองแล้วจึงไม่ต้องรับผิดต่อผู้เสนอข้อพิพาทส�าหรับกรมธรรม์ภาค
สมคัรใจไม่มสี�ารองจ่ายและไม่มเีงือ่นไขว่าต้องกนัเงนิไว้ให้ผูเ้สนอพพิาท 
เห็นว่าการที่พยานซึ่งมีประสบการณ์ด้านการประกันภัยมานานโดย
เฉพาะพยานดูกรมธรรม์ของแต่ละฝ่ายกับหลักฐานการจ่ายเองของ
แต่ละฝ่ายแล้วอธิบายความหมายของแต่ละกรมธรรม์ได้โดยละเอียด 
การทีพ่ยานมคีวามเหน็ว่าคู่กรณจ่ีายเงนิตามพ.ร.บ.กบัภาคสมคัรใจเตม็
วงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ของคู่กรณีแล้วคู่กรณีจึงไม่ต้องรับผิดต่อ 
ผูเ้สนอข้อพพิาทอกีจงึเป็นความเหน็ทีม่นี�า้หนกัให้รบัฟังได้ เช่นนีคู้ก่รณี
จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามค�าเสนอข้อพิพาทแก่ผู้เสนอข้อ
พิพาท
 อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ให้ยกค�าเสนอข้อพิพาท
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 บริษัท น�าสินประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2911 4567, 0 2911 4488 
 โทรสาร: 0 2911 4477
 URL: www.namsengins.co.th
 E-mail: email@namsengins.co.th

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

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

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

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

 บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน) 
 โทรศัพท์: 0-2769-7788
 โทรสาร: 0-2769-7798
 URL: www.bhi.co.th
 E-mail: info@bhi.co.th

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

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

 บรษิทั เจ้าพระยาประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศพัท์: 0-2648-6666
 โทรสาร: 0-2261-9960, 0-2661-3774
 URL: www.cpyins.com
 E-mail: webmaster@cpyins.com

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

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

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

 บรษิทั ควิบอี ีประกันภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2624-1000
 โทรสาร: 0-2238-0836
 URL: www.qbe.com
 E-mail: udomluckl@qbe.co.th

 บรษิทั เจนเนอราลีป่ระกันภยั (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2685-3828
 โทรสาร: 0-2685-3829
 URL: www.generali.co.th
 E-mail: info@generalithailand.com
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 บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2119 3000
 โทรสาร: 0 2636 2340-1
 URL: www.sompo.co.th
 E-mail: info@sompo.co.th

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

 บริษัท ทูนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2769 9888
 โทรสาร: 0 2250 7930, 0 2250 7935, 0 2769 9801-2
 URL: www.tuneinsurance.co.th
 E-mail: info@tuneinsurance.com

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

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

 บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2280 0985-96, 0 2670 4444
 โทรสาร: 0 2280 0399, 0 2281 2445
 URL: www.deves.co.th
 E-mail: dvsins@deves.co.th

 บรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2686 8888
 โทรสาร: 0 2686 8601-2
 URL: www.tokiomarine.co.th
 E-mail: info@tokiomarine.co.th

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

 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2253 4141, 0 2253 4343, 0 2253 4646
 โทรสาร: 0 2253 0550, 0 2253 0606
 URL: www.thaipat.co.th
 E-mail: contact@thaipat.co.th
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 บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2259 3718-19, 0 2261 3680-9
 โทรสาร: 0 2259 1402, 0 2261 3690
 URL: www.chinains.co.th
 E-mail: cics@loginfo.co.th

11  บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2246 9635-54
 โทรสาร: 0 2246 9660-1
 URL: www.thaipaiboon.com
 E-mail: communic@thaipaiboon.com
           generaladmin@thaipaiboon.com
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 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2660 6111, 0 2290 3111
 โทรสาร: 0 2660 6100, 0 2290 3100
 URL: www.thaire.co.th
 E-mail: mailbox@thaire.co.th

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2308 9300
 โทรสาร: 0 2308 9333
 URL: www.thanachartinsurance.co.th
 E-mail: mail.insure@thanachart.co.th 

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

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

 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศพัท์: 0 2630 9055, 0 2630 9111 Hotline: 1352
 โทรสาร: 0 2237 4621, 0 2237 4624
 URL: www.tsi.co.th
 E-mail: webmaster@tsi.co.th
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 บรษิทั เอไอเอ จ�ากดั (ประกนัวนิาศภัย) สาขาประเทศไทย 
 โทรศัพท์: 0 2352 5888
 โทรสาร: 0 2352 5889
 URL: www.aianonlife.co.th
 E-mail: thsc-nlc.os@aia.com

 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2620 8000
 โทรสาร: 0 2677 3979
 URL: www.aioibkkins.co.th
 E-mail: Pr@aioibkkins.co.th

หมายเหตุ
บริษัท อลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จ�ากัด สาขาประเทศไทย 
ขอเพิ่ม E-mail กลางของบริษัทฯ ดังนี้ E-mail: info@ms-ins.co.th

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ จากเดิม 0 2788 8888 เป็น  
0 2825 8888

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
แก้ไข E-mail เป็น E-mail: info@sompo.co.th

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

 บริษทั เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2825 8888
 โทรสาร: 0 2318 8550
 URL: www.msig-thai.com

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

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

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

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

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

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

 บริษัท สหมงคลประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2687 7777
 โทรสาร: 0 2687 7700
 URL: www.upp.co.th
 E-mail: bkk_ram@upp.co.th 
           uppinsbkk@hotmail.com

 บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2638 9000 
 โทรสาร: 0 2638 9050
 URL: www.allianz.co.th
 E-mail: contact@allianz.co.th

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

 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2792 5555
 โทรสาร: 0 2541 5170
 URL: www.asset.co.th
 E-mail: praic@asset.co.th

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

 บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2236 0049, 0 2236 1290, 0 2236 1231
 โทรสาร: 0 2236 1300
 URL: www.union-insurance.com
 E-mail: info@union-insurance.com

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

 บริษัท อินทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2247 9261, 0 2247 6570 
 โทรสาร: 0 2247 9260
 URL: www.indara.co.th
 E-mail: contact@indara.co.th

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

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

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

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

 บรษิทั มติซยุ สมุโิตโม อนิชวัรนัซ์ จ�ากดั สาขาประเทศไทย
 โทรศัพท์: 0 2679 6165
 โทรสาร: 0 2679 6209-14
 URL: www.ms-ins.co.th
 E-mail:  wanna@ms-ins.co.th, info@ms-ins.co.th

 บริษัท ประกันคุ้มภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2257 8000
 โทรสาร: 0 2253 3701, 0 2253 4222
 URL: www.safety.co.th
 E-mail: marketing@safety.co.th

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

 บรษิทั ฟอลคอนประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศพัท์: 0 2676 9888
 โทรสาร: 0 2676 9898
 URL: www.falconinsurance.co.th
 E-mail: fcicustomerservice@falconinsurance.co.th

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

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

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

 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0 2665 4000, 0 2290 3333
 โทรสาร: 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033
 URL: www.muangthaiinsurance.com
 E-mail: ccc@muangthaiinsurance.com

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