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เรื่องเด่น
บทเรียน InsurTech ในประเทศจีน

วิชาการ IPRB
การศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

รอบรู้ประกันภัย
ท�าไมประเทศไทยต้องมีส�านักงานโลจิสติกส์แห่งชาติ (2)

ระเบียงภาพ

Risk Intelligence
Emerging Risk – ความเสี่ยงอุบัติใหม่

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
การประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

รอบรั้วประกันภัย
ข่าวบริษัทประกันภัย

ประกาศ

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

รายนามบริษัทสมาชิก
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สวัสดีครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 ปัจจบุนัเทคโนโลยทีีน่�ามาใช้ประโยชน์ในอตุสาหกรรมการเงนิทีเ่รยีกว่า 

FinTech (มาจากค�าว่า Finance + Technology) ก�าลังเข้ามามีบทบาทใน 

ชีวิตประจ�าวันของพวกเรามากขึ้น อาทิ การซื้อของออนไลน์โดยช�าระเงิน 

ผ่านบัตรเครดิต การใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น การโอนเงินผ่าน 

Mobile Banking เป็นต้น

 ในส่วนของอตุสาหกรรมประกนัภยั ซึง่นบัเป็นอตุสาหกรรมทางการเงนิ

ประเภทหนึง่กเ็ช่นกนั เวลานี ้InsurTech (มาจากค�าว่า Insurance + Technology) 

ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ FinTech ก็ก�าลังเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจประกันภัย 

โดยบริษัทประกันภัยหลายแห่งเริ่มมีการใช้เทคโนโลยี InsurTech เข้าช่วยใน 

การท�าประกันภัย หรือการซื้อ-ขายกรมธรรม์ประกันเพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่

ผู้เอาประกันภัยตามที่ต้องการได้สะดวกมากขึ้น รวดเร็วขึ้น และง่ายขึ้น

 วารสารประกันภัยฉบับน้ีเรามีบทความท่ีน่าสนใจจาก ส�านักวิจัย 

และสถติ ิบมจ. ไทยรบัประกนัภยัต่อ และ บมจ. ไทยรปีระกนัชวีติ เรือ่ง “บทเรยีน 

InsurTech ในประเทศจีน” ซึ่งน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ 

บริษัทประกันภัยในบ้านเราในการน�า InsurTech มาใช้งาน

 นอกจากนี้ เรายังมีบทความจาก ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย 

(IPRB) เร่ือง “การศกึษาผลกระทบจากการเพิม่วงเงนิความคุม้ครองการประกนัภยั

รถยนต์ภาคบังคับ” ซึ่งผลการศึกษาในเรื่องดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ 

น�าไปใช้ในการปรับปรุงอัตราเบ้ียประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับให้เหมาะสมตาม

ความเสี่ยงภัยที่แท้จริงในอนาคต หลังจากที่นายทะเบียนได้มีค�าสั่งให้เพิ่มวงเงิน

ความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับไปเมื่อปีที่ผ่านมา

 ส�าหรับคอลัมน์ประจ�าอื่น ๆ ในฉบับ เราก็ยังมีเรื่องราวที่เต็มไปด้วย

เนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาน�าเสนอเหมือนเช่นเคย เชิญติดตามกันได้ในฉบับครับ
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 วารสารประกันภัย จัดพิมพ์เผยแพร่ราย 3 เดือน 

เสนอบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันวินาศภัย บทความและความคิดเห็นท่ีลง

ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น

ส่วนบคุคล ซึง่ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป
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โดย ส�านักวิจัยและสถิติ 

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ และ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

 ธุรกจิประกนัภยัของจนีถอืเป็นตลาดทีใ่หญ่และมอีตัราการเตบิโตทีส่งู ในปัจจบุนัธรุกจิประกนัภยัของจนีมขีนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของ

โลกเมื่อพิจารณาจากมูลค่าเบี้ยประกันภัย โดยมีเบี้ยประกันภัยรวมกว่า 4.7 แสนล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

เท่ากับ 2.6 และ 2.1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ จากแผนภาพที่ 1 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) 14% ต่อปี ในช่วง 2553-2559 โดย

ค�านวณจากเบี้ยประกันภัยในรูปของเหรียญสหรัฐ

บทเรียน 
InsurTech 
ในประเทศจีน

แผนภาพที่ 1 : เบี้ยประกันภัยของโลกในปี 2559

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 1364

เรื่องเด่น



 ส่วนส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจประกันภัย

ของจีนมีการเติบโตนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการน�า

เทคโนโลย ีหรอื InsurTech มาใช้ในการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและช่องทางขาย โดย 

Oliver Wyman ได ้แบ ่งส ่วนตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของจีนที่น�า InsurTech 

มาใช้ออกเป็น 3 ส่วนตลาดด้วยกนั ดงัแผนภาพ

ที่ 2

ส่วนตลาดที่ 1:  ช่องทางการขายออนไลน์-การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิมผ่านช่องทางออนไลน์หรือ  

 Mobile App

 สิ่งที่บริษัทประกันภัยได้รับจากการน�า InsurTech มาใช้ในส่วนตลาดนี้ก็คือ ความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง 

ด้วยต้นทุนที่ต�่า ท�าให้การด�าเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์ในการซื้อประกันภัยที่ดีแก่ผู้บริโภค  

บริษัทประกันภัยที่ให้ความส�าคัญกับส่วนตลาดที่ 1 นี้ ได้แก่ บริษัทประกันวินาศภัยยักษ์ใหญ่อันดับสองของจีน Ping An Insurance ที่ได้น�า 

Yiwallet ระบบการช�าระเงนิออนไลน์และ Social network มาใช้ในการขายผลติภณัฑ์ประกนัภยัแบบดัง้เดมิ และ Taikang Life Insurance, PICC 

และ China Pacific Property Insurance ทีข่ายประกนัภยัออนไลน์ผ่าน Taobao เวบ็ไซต์ตลาดซือ้ขายสนิค้าออนไลน์ซึง่เป็นบรษิทัลกูของ Alibaba 

ยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีและ e-commerce ของจีน ซ่ึงเป็นที่น่าสนใจว่าในจีนน้ัน ช่องทางออนไลน์หลักในการขายประกันภัยคือเว็บไซต์

ตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งแตกต่างกับในหลาย ๆ ประเทศ ที่เว็บไซต์นายหน้าประกันภัยเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมในการซื้อประกันภัย

 

ส่วนตลาดที่ 2: ยกระดับผลิตภัณฑ์โดยการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 บริษัทประกันภัยจะใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ 

ลดความเสี่ยงของสิ่งที่เอาประกันภัย รวมถึงเทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดการทางด้านของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัประกนัภยัทีด่�าเนนิการในส่วนตลาดนี ้ได้แก่ Ping An และ PICC ทีม่กีารน�า Telematics และ UBI (Usage-based 

insurance) มาใช้ในการประกนัภยัรถยนต์ รวมถงึ Zhong An บรษิทัประกนัภยัน้องใหม่ทีเ่ป็นบรษิทัออนไลน์โดยเฉพาะ (Online-only insurance) 

ที่น�า wearable device มาใช้ในการรับประกันโรคร้ายแรง

ส่วนตลาดที่ 3: Ecosystem oriented innovation- ใช้ประโยชน์จาก Ecosystem เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ 

 คุ้มครองความต้องการที่ซ่อนเร้นของผู้บริโภค (Unmet Needs)

 ส่วนตลาดนีเ้ป็นส่วนตลาดทีเ่กดิจากผลติภณัฑ์ประกนัภยัทีถ่กูสร้างขึน้เพือ่ตอบสนองความต้องการประกนัภยัรปูแบบใหม่ ๆ ท่ีเกดิขึน้ใน 

Ecosystem (อาทิ เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น) โดยบริษัทประกันภัยที่เป็นหัวหอกแกนน�าของส่วนตลาดนี้ก็คือ 

Zhong An ที่มีผลิตภัณฑ์เรือธง คือ ประกันการคืนสินค้าที่ซื้อออนไลน์ (Shipping return insurance) ซึ่งเป็นประกันภัยที่คุ้มครองค่าขนส่ง 

คืนสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ เป็นประกันภัยรูปแบบใหม่ที่จะช่วยลดความกังวลในการซื้อและขายสินค้าผ่านระบบการค้าขาย

อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) โดยส่วนตลาดนี้จะเป็นส่วนที่ส�าคัญที่จะช่วยพัฒนาตลาดประกันภัยในจีน เน่ืองจากสามารถตอบสนองกับ  

Lifestyle ของผู้บริโภคชาวจีนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุของการเติบโตอย่างรวดเร็วมาจาก 

แผนภาพที่ 2 : การแบ่งส่วนตลาดตามการใช้ InsurTech
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 1. การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของจีน

 2. การพัฒนาทางด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลย ี
 จีนเป็นประเทศที่มีระบบการค้าขายอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้าและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ซ่ึงระบบการค้าออนไลน์น้ันกล่าวได้ว่ามี

พัฒนาการที่ก้าวไปไกลกว่าระบบการค้าออฟไลน์เป็นอย่างมาก ยักษ์ใหญ่ผู้น�าทางด้านเทคโนโลยีและการให้บริการต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตของ

จีน คือ Baidu, Alibaba, Tencent และ Jingdong (BATJ) ที่ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การค้าขาย การติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

 3. กฎระเบียบที่เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจประกันภัย

 China Insurance Regulatory Commission (CIRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ากับทางด้านประกันภัยของจีนได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ

การน�านวัตกรรมมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและช่องทางในการจัดจ�าหน่ายประกันภัย จึงได้ออกใบอนุญาตในการจัดตั้งบริษัทประกันภัย

รูปแบบใหม่ขึ้นซึ่งก็คือ บริษัทประกันภัยออนไลน์โดยเฉพาะ (Online-only insurance) ท�าให้ในปัจจุบัน ประเภทของบริษัทประกันภัยรับตรง

ในจีนประกอบไปด้วย

1. บริษัทประกันชีวิต

2. บริษัทประกันภัย และ

3. บริษัทประกันภัยออนไลน์โดยเฉพาะ (Online-only insurance)

 โดยในปี 2559 บริษัทประกันภัยออนไลน์โดยเฉพาะในจีนมีจ�านวน 4 บริษัท ได้แก่

1) Zhong An Insurance

2) Yi An Property Insurance

3) Anxin Property Insurance

4) Taikang Online Property Insurance

 พร้อมกันนัน้ ณ กลางปีทีผ่่านมา ยงัมบีรษิทัต่อแถวเพือ่ขอใบอนญุาตด�าเนนิการในรปูแบบประกนัภัยออนไลน์โดยเฉพาะนีม้ากกว่า 200 

บริษัท

ตัวอย่างของมาตรการที่ CIRC ใช้ในการส่งเสริมให้มีการน�านวัตกรรมมาใช้กับประกันภัย ได้แก่ การคืนภาษีให้แก่ผู้ซื้อประกัน
สุขภาพแบบที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับ WEARABLE DEVICES เป็นต้น 

 บรษัิทประกนัภยัออนไลน์โดยเฉพาะมกีารเตบิโตเป็นอย่างมาก ซึง่ผูน้�าของตลาดประกนัภยัออนไลน์โดยเฉพาะ คอื Zhong An Insurance 

ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการร่วมทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ในจีน คือ Alibaba/Ant Financial, Tencent และ Ping An เริ่มด�าเนินกิจการในปี 2556 

โดยมีทุนจดทะเบียน 164 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปัจจุบัน Zhong An มีหุ้นส่วนมากถึง 300 บริษัททั้งด้านสุขภาพ การเดินทาง ยานยนต์ การค้า

อิเล็กทรอนิกส์ ธนาคาร และอื่น ๆ และในปี 2559 มีเบี้ยรับประกันภัยโดยตรงสูงถึง 3,408 ล้านหยวน หรือคิดเป็น 17,000 ล้านบาท และเป็น

บริษัทประกันภัยออนไลน์โดยเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดและมีลูกค้าสูงสุดเกือบ 500 ล้านคน
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ZHONG AN เน้นที่การท�าให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับหลาย ๆ จุดสัมผัสบริการ (TOUCH POINT) ของบริษัท 
เพื่อให้เกิดโอกาสในการท�าการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (CROSS-SELLING) 

 ส�าหรับการแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ตลาดนั้น Zhong An 

ใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือนหรือเพียงแค่ 5-6 สัปดาห์เท่านั้น  Zhong An 

ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนตลาดที่ 1 จนถึง 3 ตัวอย่าง

ของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่น่าสนใจของบริษัทมีดังนี้

 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบดั้งเดิมที่ถูกขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์

 ผลติภณัฑ์ประกนัภยัทีใ่ช้เทคโนโลยเีป็นตวัขบัเคลือ่น เช่น 

o ประกันภัยสุขภาพ อาทิ Tailor-made health  

insurance และ Dongdong insurance ประกันภัย

โรคร้ายแรงที่เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพกับ Wearable 

device ซึง่เป็นอกีหนึง่ผลติภณัฑ์ประกนัภยัที ่Zhong 

An ให้ความส�าคัญ โดย Dongdong insurance นี้

เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง 25 โรคร้ายแรงที ่

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับประกันภัยฟรีหรือส่วนลดใน

กรณทีีต้่องการความคุม้ครองทีส่งูขึน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยั

ออกก�าลงักายได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนด ซึง่รายละเอยีด

แสดงในแผนภาพที่ 3 

แผนภาพที่ 3 : Dongdong Insurance
ประกันสุขภาพฟรีที่ได้รับจากการออกก�าลังกายที่ออฟฟิศ

o P2P Loan Guarantee Insurance คอื Yaunbao ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ประกนัภยัทีคุ่ม้ครองผูใ้ห้กูโ้ดยผ่านกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ 

(e-wallet) ของ Zhong An ซึ่ง Zhong An มีความคิดที่จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงินแบบครบวงจรอีกด้วย

 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย Ecosystem Embedded System เช่น

o ประกันการคืนสินค้าที่ซื้อออนไลน์ (E-commerce shipping return insurance) หรือ Zhonglebao ซึ่งคุ้มครองค่าส่งคืน

สินค้าที่ซื้อผ่าน Taobao เว็บไซต์ตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Alibaba ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในสินค้าที่

ซื้อ ยอดขายกรมธรรม์ถึงกว่า 1 พันล้านกรมธรรม์ในปีแรก (2556) จนถึงปี 2559 Zhong An สามารถขายประกันภัยนี้ได้ถึง

กว่า 4 พันล้านกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าในจีนกว่า 400 ล้านคน

o Mobile App Security Insurance เป็นผลิตภัณฑ์ที่ Zhong An ร่วมกับ Baidu ยักษ์ใหญ่ทางด้านอินเทอร์เน็ตของจีน ในการ

ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการโดนโจรกรรมข้อมูลในโทรศัพท์มือถือที่ลง Baidu Mobile Guardian App 

o Flight Delay Insurance เป็นผลิตภัณฑ์ที่ Zhong An ได้หุ้นกับ Ctrip และ Qunar ผู้ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่

ทีส่ดุของจนี ทีใ่ห้บรกิารรบัจองทีพ่กัและตัว๋เครือ่งบนิออนไลน์ (Online Travel Agency: OTAs) ในการออกกรมธรรม์ประกนัภยั

ที่คุ้มครองการยกเลิกเท่ียวบิน การบินล่าช้าและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยค่าเบี้ยประกันภัยเป็นสัดส่วนกับการล่าช้าของ

เทีย่วบนิในอดตี และจ่ายค่าสนิไหมทดแทนผ่าน WeChat wallet กระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ของ WeChat (แอปพลเิคชนัส�าหรบั

การสื่อสารของจีน)
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของส่วนตลาดที่ 3 ที่พัฒนาโดย Zhong An

Zhonglebao: ประกันการคืนสินค้าที่ซื้อออนไลน์ (Shipping return insurance)

 ตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ในจีนมีขนาดใหญ่ถึง 6 ล้านล้านหยวนหรือคิดเป็น 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าที่มีการซื้อ

ขายกันมากที่สุดก็คือเสื้อผ้า ซึ่งเสื้อผ้าที่ซื้อขายผ่าน Taobao ตลาดออนไลน์โดยเฉลี่ยนั้นมีราคาประมาณ 60 หยวน หรือประมาณ 10 

เหรียญสหรัฐ โดยมีค่าขนส่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 หยวน หรือ 2 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 20% ของราคาเสื้อผ้า ปัญหาในการซื้อ

เสื้อผ้าออนไลน์หลัก ๆ เลยก็คือ

1. ขนาดไม่พอดีกับตัว

2. วัตถุดิบที่ใช้ในการตัดเย็บยังไม่เป็นที่ถูกใจของผู้ซื้อ และ

3. สินค้าไม่ตรงกับความชอบของลูกค้า เป็นต้น

 ดังนั้น เมื่อผู้ซื้อไม่พอใจกับสินค้าที่ตนเองสั่งซื้อ และต้องการคืนเสื้อผ้าที่สั่งซื้อมา ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าขนส่งคืนซึ่งมีต้นทุนที่สูง 

ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่มั่นใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนั้นเมื่อ Zhong An พัฒนาประกันการคืนสินค้าที่ซื้อออนไลน์ขึ้นมา 

จงึเป็นทีถ่กูใจของทัง้ผูซ้ือ้และผูข้ายสนิค้าออนไลน์ โดยค่าเบีย้ประกนัภยัโดยเฉลีย่จะประมาณ 0.4 หยวน หรอื 6 เซนต์ ซึง่ค่าขนส่งสนิค้า

คนืทีผู่ซ้ือ้ออกไปก่อนนัน้จะได้รบัคนืจากบรษิทัประกนัภยัโดยอตัโนมตัเิข้าสู่บญัชขีองผู้ซือ้ เมือ่มกีารส่งคืนสินค้าและผู้ขายได้รบัสินค้าคนื 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนี้ได้ช่วยขจัดจุดเจ็บปวด (Pain point) ให้แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์โดย

• ผูซ้ือ้ไม่ต้องกงัวลในเรือ่งของสนิค้าทีต่วัเองสัง่ซือ้ โดยผู้ซือ้สามารถประกนัการคืนสินค้าทีซ่ือ้ออนไลน์และส่งคืนสินค้าได้โดย

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

• ผู้ขายไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของการจัดการข้อพิพาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า โดยที่ผู้ขายก็สามารถซื้อประกัน

ดังกล่าวให้กับผู้ซื้อได้เช่นกัน

 นี่คือตัวอย่างของประโยชน์ร่วมกันของท้ังผู้ซ้ือและผู้ขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงผู้ให้บริการระบบ e-commerce ที่เกิดจาก

ประกันภัยใหม่ ๆ

 จากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น การน�า InsurTech มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งจ�าเป็นที่บริษัทประกันภัยของไทยมิอาจละเลยได้ 

จะเห็นได้จากธุรกิจประกันภัยในจีนที่มีผู้เล่นหน้าใหม่ที่เป็น Startup เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก โดยผู้เล่นเหล่าน้ีได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท�าให้

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดไปจนถึงท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ไม่เคยมีมาก่อนเกิดขึ้น อันน�า

ไปสูค่วามสามารถทีจ่ะเปลีย่นความต้องการประกนัภยัทีซ่่อนเร้น (Unmet needs) ของผูบ้รโิภค ให้กลายเป็น Met needs ได้อย่างทีไ่ม่เคยท�าได้

มาก่อน ด้วยคุณสมบัติพิเศษเช่นนี้ ส่งผลให้บริษัทประกันภัยเหล่านี้สามารถหารายได้ได้อย่างรวดเร็ว และช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดที่เดิมเป็นของ 

ผู้เล่นรายเก่าได้อีกด้วย ดังน้ัน หากผู้เล่นรายเดิมขาดความตระหนักและความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีก็จะส่งผลกระทบอย่าง 

ใหญ่หลวงต่อรายได้ หรือแม้กระทั่งความอยู่รอดของตนเอง

หนังสืออ้างอิง
 Oliver Wyman, 2016, China InsurTech Industry Report, http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2016/

oct/OliverWyman_ChinaInsuretech.pdf, [เข้าถงึเมือ่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560].

 Nandwani A., Lee Kelvin C., 2016, Lessons from the Front Lines of Insurance Tech Innovation in China, https://medium.com/ 

@mlcwong/lessons-from-the-front-lines-of-insurance-tech-innovation-in-china-a1568b69bfb7, [เข้าถึงเมือ่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560].

 South China Morning Post, 2014, Chinese Insurers Eye Opportunities in Online Payment Services, http://www.scmp.com/business/

banking-finance/article/1436171/chinese-insurers-eye-opportunities-online-payment-services, [เข้าถึงเมือ่วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2560].

 Swiss Re, 2017, Sigma No 3/2017, http://institute.swissre.com/research/overview/sigma/3_2017.html, [เข้าถงึเมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2560].

เว็บไซต์อ้างอิง
 www.zhongan.com

 www.taobao.com

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 1368

เรื่องเด่น



โดย วรสิทธิ์ ฐิติธนการ, ASA และ

ชุลีกร แต่โสภาพงษ์, ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

การศึกษาผลกระทบ
จากการเพิ่มวงเงินความคุ้มครอง
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
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ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 1/2558 และ 15/2559 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 และวันที่ 1 เมษายน 2559 ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียดการ

เพิ่มวงเงินความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงวงเงินความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

1. จ�านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

1.1. ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)

1.2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร

1.3. จ�านวนเงินคุ้มครองสูงสุดของรายการ 1.1. และ 1.2.

2. จ�านวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่า 

ไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฏหมาย โดยมี วงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้

2.1. ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ

2.2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร

2.3. ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน 

  กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

2.4. จ�านวนเงินคุ้มครองสูงสุดส�าหรับรายการข้อ 2.1., 2.2. และ 2.3. รวมกัน

15,000

35,000

50,000

50,000

200,000

สูงสุดที่ 4,000

สูงสุดที่ 204,000

30,000

35,000

65,000

50,000

200,000

สูงสุดที่ 4,000

สูงสุดที่ 204,000

30,000

35,000

65,000

80,000

300,000

สูงสุดที่ 4,000

สูงสุดที่ 304,000

ความคุ้มครอง

วงเงิน

ความคุ้มครอง 

ก่อนวันที่ 25 

ธันวาคม 2557

วงเงิน

ความคุ้มครอง

ก่อนวันที่ 1 

เมษายน 2559

วงเงินความ

คุ้มครอง

ตั้งแต่วันที่ 1 

เมษายน 2559
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ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

ผลกระทบจากการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

 ส�านักงานฯ ได้ศึกษาถึงผลกระทบต่อความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims Frequency) ผลกระทบต่อความรุนแรงของ

ค่าสินไหมทดแทน (Claims Severity) ผลกระทบต่อต้นทุนค่าสินไหมทดแทน (Loss Cost) และอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)  

ที่เปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากการเพิ่มความคุ้มครองดังกล่าว ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปใช้ในการปรับปรุงอัตราเบี้ย

ประกันภัยให้เหมาะสมตามความเสี่ยงภัยที่แท้จริงในอนาคต

 ส�านักงานฯ ใช้ข้อมูลการรับประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับย้อนหลังรายไตรมาสในระหว่างปี 2555 – 2559 ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2560 จ�านวนทั้งสิ้น 129.1 ล้านหน่วยเสี่ยงภัย (Exposure) มาท�าการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเพิ่มวงเงินความคุ้มครอง 

 ส�านักงานฯ ได้ท�าการศึกษาโดยแยกรถออกเป็น 4 ประเภทตามปริมาณการรับประกันภัย ซึ่งประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ จ�านวน 

63.6 ล้านหน่วยเสี่ยงภัย รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง จ�านวน 34.4 ล้านหน่วยเสี่ยงภัย รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3 ตัน จ�านวน 24.7 ล้านหน่วยเสี่ยง

ภัย และรถประเภทอื่น จ�านวน 8.4 ล้านหน่วยเสี่ยงภัย ซ่ึงพบว่า ความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims Frequency) มีฤดูกาล 

(Seasonality) โดยรถจักรยานยนต์มีความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสูงที่สุดและมีแนวโน้มในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีสูงขึ้น 

ส่วนรถประเภทอื่นมีแนวโน้มในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนลดลง ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ แยกตามประเภทรถ

 ในขณะที่ความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทน (Claims Severity) สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 และ ไตรมาสที่ 2 

ปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่นายทะเบียนสั่งให้เพิ่มวงเงินความคุ้มครอง ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ แยกตามประเภทรถ

 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หลังจากที่มีการปรับเพิ่มความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 

ส่งผลให้ความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทนของรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 29%–35% ในขณะที่รถประเภทอื่นเพิ่มขึ้น 2%–7% และภายหลังจาก

ทีน่ายทะเบยีนเพิม่วงเงนิความคุม้ครองในวนัที ่1 เมษายน 2559 ส่งผลให้ความรนุแรงของค่าสินไหมทดแทนของรถจกัรยานยนต์เพิม่ขึน้ 5%–6% 

ในขณะที่รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่งเพิ่มขึ้น 20%–25% และรถประเภทอื่นเพิ่มขึ้น 29%–33% ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทนในช่วงไตรมาสเดียวกันในแต่ละปี

รถจักรยานยนต์

รถยนต์

นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง

รถบรรทุก

ขนาดไม่เกิน 3 ตัน

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

10,396

10,369

10,273

10,825

29,291

29,777

28,028

31,100

38,986

37,595

34,516

37,819

10,530

10,485

10,121

10,752

29,079

28,740

27,896

29,211

36,293

37,220

34,505

37,728

13,541

13,595

13,639

14,076

30,807

30,337

27,283

29,793

37,965

37,990

35,293

38,350

14,093

14,465

14,331

14,192

29,687

36,276

34,189

34,794

38,784

50,026

45,582

45,867

101%

101%

99%

99%

99%

97%

100%

94%

93%

99%

100%

100%

129%

130%

135%

131%

106%

106%

98%

102%

105%

102%

102%

102%

104%

106%

105%

101%

96%

120%

125%

117%

102%

132%

129%

120%

ประเภทรถ ไตรมาสที่

ความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทน (Claims Severity)

2556

(1)

2557

(2)

2558

(3)

2559

(4)

2557/2556

(5)=(2)/(1)

2558/2557

(6)=(3)/(2)

2559/2558

(7)=(4)/(3)

เปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกัน
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ตารางเปรียบเทียบความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทนในช่วงไตรมาสเดียวกันในแต่ละปี

รถประเภทอื่น 1

2

3

4

56,460

59,594

58,296

63,609

59,123

59,591

55,077

56,681

61,457

57,353

57,978

60,571

59,256

76,186

74,639

75,269

105%

100%

94%

89%

104%

96%

105%

107%

96%

133%

129%

124%

ประเภทรถ ไตรมาสที่

ไตรมาสที่

2556

(1)

2557

(2)

2558

(3)

2559

(4)

2557/2556

(5)=(2)/(1)

2558/2557

(6)=(3)/(2)

2559/2558

(7)=(4)/(3)

ไตรมาสที่

หมายเหตุ ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

 ส�านักงานฯ ค�านวณต้นทุนค่าสินไหมทดแทน (Loss Cost) โดยน�าความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims Frequency) มา

คูณกับความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทน (Claims Severity) และพบว่าต้นทุนค่าสินไหมทดแทนมีฤดูกาล (Seasonality) ซึ่งเป็นผลมาจากที่

ความถีใ่นการเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนมฤีดกูาล และพบว่าต้นทนุค่าสนิไหมทดแทนของรถจกัรยานยนต์สงูขึน้อย่างมนียัส�าคญัและสงูกว่าต้นทนุ

ค่าสินไหมทดแทนของรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่งและรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3 ตัน หลังจากที่นายทะเบียนเพิ่มวงเงินความคุ้มครอง ดังรูปที่ 3

 ส�านักงานฯ ค�านวณอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) และพบว่าอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนมีฤดูกาล (Seasonality) ในรูป

แบบเดียวกับต้นทุนค่าสินไหมทดแทน (Loss Cost) เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยส�าหรับการประกันภัยภาคบังคับนั้นมีลักษณะเป็นอัตราแบบ

คงที่ โดยอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของรถจักรยานยนต์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญหลังจากที่มีการปรับเพิ่มความคุ้มครอง ในขณะที่อัตราส่วน

ค่าสนิไหมทดแทนของรถประเภทอืน่นัน้ไม่ได้เพิม่อย่างมนียัส�าคญัดงัเช่นรถจกัรยานยนต์ ซึง่แม้ว่าความรนุแรงของค่าสนิไหมทดแทนจะสงูขึน้แต่

ความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับอัตราเบี้ยประกันภัยของรถประเภทอื่นสูงกว่าอัตราเบี้ยประกันภัยของ

รถจักรยานยนต์มาก จึงส่งผลให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนยังคงอยู่ระดับเดิม ดังรูปที่ 4

รูปที่ 3 ต้นทุนค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ แยกตามประเภทรถ
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 จากผลการศึกษาแสดงให้เหน็ว่า หลงัจากทีน่ายทะเบยีนเพิม่ความคุม้ครองการประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบัเมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2557 

ส่งผลให้อตัราส่วนค่าสนิไหมทดแทนของรถจกัรยานยนต์เพิม่ขึน้ 22%–29% ในขณะทีร่ถประเภทอืน่ไม่ได้เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั (เนือ่งจากแนวโน้ม

ของความถีใ่นการเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนลดลง) และภายหลังจากทีน่ายทะเบยีนเพิม่ความคุ้มครองในวนัที ่1 เมษายน 2559 ส่งผลให้อตัราส่วน

ค่าสินไหมทดแทนของรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 10%–12% ในขณะที่รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่งและรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3 ตันเพิ่มขึ้น 5%–7% 

และรถประเภทอื่นเพิ่มขึ้น 25%–27% ดังตารางที่ 3

รูปที่ 4 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ แยกตามประเภทรถ

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนในช่วงไตรมาสเดียวกันในแต่ละปี

รถจักรยานยนต์

รถยนต์

นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง

รถบรรทุก

ขนาดไม่เกิน 3 ตัน

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

67.3%

62.1%

62.0%

70.1%

37.2%

33.8%

32.6%

36.4%

29.3%

26.9%

22.8%

26.1%

70.2%

62.6%

61.0%

73.2%

37.4%

32.1%

30.3%

33.5%

27.8%

26.6%

21.7%

26.5%

92.2%

87.6%

87.9%

102.4%

36.4%

32.6%

27.7%

33.4%

25.5%

24.5%

20.4%

25.0%

100.5%

97.6%

99.8%

104.3%

33.8%

37.4%

34.3%

33.6%

25.7%

30.5%

25.1%

24.5%

2.8%

0.5%

-1.0%

3.1%

0.2%

-1.7%

-2.3%

-3.0%

-1.6%

-0.2%

-1.1%

0.4%

22.0%

25.0%

27.0%

29.2%

-1.0%

0.6%

-2.6%

-0.1%

-2.2%

-2.2%

-1.3%

-1.5%

8.2%

10.0%

11.9%

1.9%

-2.6%

4.8%

6.6%

0.3%

0.2%

6.1%

4.7%

-0.5%

ประเภทรถ ไตรมาสที่

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)

2556

(1)

2557

(2)

2558

(3)

2559

(4)

2557/2556

(5)=(2)-(1)

2558/2557

(6)=(3)-(2)

2559/2558

(7)=(4)-(3)

เปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกัน
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ตารางที่ 3 (ต่อ) ตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนในช่วงไตรมาสเดียวกันในแต่ละปี

รถประเภทอื่น 1

2

3

4

49.4%

45.2%

42.1%

47.4%

42.5%

40.3%

48.5%

40.7%

36.8%

41.2%

41.0%

38.2%

44.8%

36.9%

35.4%

39.0%

45.7%

43.0%

40.7%

44.2%

42.7%

41.0%

49.6%

50.0%

-0.9%

-4.5%

-5.3%

-6.2%

-1.5%

-2.1%

-3.6%

-3.8%

-1.4%

-2.1%

4.7%

4.7%

-4.2%

7.3%

7.3%

2.0%

3.8%

7.1%

ประเภทรถ ไตรมาสที่

ไตรมาสที่

2556

(1)

2557

(2)

2558

(3)

2559

(4)

2557/2556

(5)=(2)-(1)

2558/2557

(6)=(3)-(2)

2559/2558

(7)=(4)-(3)

ไตรมาสที่

รวม

รวม เฉพาะ Q2-Q3

หมายเหตุ ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

 ความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims Frequency) มีฤดูกาล และรถจักรยานยนต์มีค่าความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนสงูกว่ารถประเภทอืน่ เนือ่งจากโดยลกัษณะแล้วรถจกัรยานยนต์มคีวามเสีย่งในการเกดิอบุตัเิหตมุากกว่า แต่กม็คีวามรนุแรงของค่าสนิไหม

ทดแทน (Claims Severity) ที่น้อยกว่ารถประเภทอื่น

 ภายหลงัจากทีไ่ด้ปรบัเพิม่วงเงนิความคุม้ครองเมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม 2557 ความรนุแรงของค่าสนิไหมทดแทนของรถจกัรยานยนต์เพิม่

ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเพิ่มขึ้น 29%–35% ในขณะที่รถประเภทอื่นเพิ่มขึ้นเพียง 2%–7% ซึ่งส่งผลให้อัตราค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) 

ของรถจักรยานยนต์เพิ่มข้ึน 22%-29% ในขณะท่ีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนของรถประเภทอื่นนั้นไม่ได้เพิ่มอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งแม้ว่า 

ความรนุแรงของค่าสนิไหมทดแทนจะสงูขึน้แต่ความถีใ่นการเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนนัน้มแีนวโน้มลดลง ประกอบกบัอตัราเบีย้ประกนัภัยของ

รถประเภทอื่นสูงกว่าอัตราเบ้ียประกันภัยของรถจักรยานยนต์มาก จึงส่งผลให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนยังคงอยู่ระดับเดิม และโดยภาพรวม

อัตราค่าสินไหมทดแทนของรถทุกประเภทเพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% 

 จากผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนค่าสินไหมทดแทน (Loss Cost) ของรถจักรยานยนต์เริ่มสูงกว่ารถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่งและ 

รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3 ตัน ในขณะที่เบี้ยประกันภัยของรถจักรยานยนต์ต�า่กว่ารถทั้ง 2 ประเภทเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า อัตราเบี้ย

ประกันภัยของรถจักรยานยนต์นั้นต�า่กว่าความเสี่ยงที่แท้จริง

 ภายหลังจากที่นายทะเบียนเพิ่มวงเงินความคุ้มครองในวันที่ 1 เมษายน 2559 ส่งผลให้ความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทนของ 

รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 5%–6% ในขณะที่รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่งเพิ่มขึ้น 20%–25% และรถประเภทอื่นเพิ่มขึ้น 29%–33% ซึ่งส่งผลให้อัตรา

ค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ของรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 10%-12% และรถประเภทอื่นเพิ่มขึ้น 5%-7% และโดยภาพรวมอัตราค่าสินไหม

ทดแทนของรถทุกประเภทเพิ่มขึ้นประมาณ 7.1%

สรุปผลการศึกษาผลกระทบจากการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
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ประเทศไทยให้ความส�าคัญกับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

เช่น ใช้การขนส่งสนิค้าจากไร่นาหรอืโรงงานอตุสาหกรรมทางถนน

ไปต่อด้วยรถไฟเข้าท่าเรอืเพือ่ส่งออก จะประหยดัต้นทนุการขนส่ง

มากกว่าใช้การขนส่งโดยใช้ถนนอย่างเดียว

5. เขตเศรษฐกิจพิเศษหลาย ๆ เขต ขาดโครงสร้างพื้นฐานและขาด

การเชือ่มโยงด้านการขนส่งในรปูแบบต่อเนือ่ง เช่น มแีต่ถนนเชือ่ม

กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ไม่มีระบบราง ระบบการขนส่งทางน�า้ 

6. ท่าเรอืชายฝ่ังทัง้ด้านอ่าวไทยและฝ่ังอนัดามนัไม่ได้พฒันาปรบัปรงุ

ให้เกิดประโยชน์ต่อการขนส่งทางน�้า การขนส่งสินค้าระหว่าง

จงัหวดั แทนทีจ่ะใช้การขนส่งทางเรอืผ่านท่าเรอืชายฝ่ัง แต่กลบัใช้

การขนส่งทางถนน ซึ่งต้นทุนสูงกว่า

7. ท่าเรอือย่างน้อยสองแห่ง สร้างแล้วไม่ได้ใช้ เช่น ท่าเรอืนครสวรรค์ 

บางแห่งสร้างแล้วใช้ประโยชน์ไม่เตม็ที ่เช่น ท่าเรอืระนอง ในขณะ

เดยีวกนัสนามบนิหลายแห่งในหลายจงัหวดัสร้างแล้วไม่ได้ใช้ หรอื

ใช้ไม่คุ้มค่าการลงทนุ เพราะสร้างตามความต้องการของนกัการเมอืง

ท้องถิ่น

8. ไม่มีระบบ IT ในการจัดเก็บติดตามเชื่อมโยงข้อมูลด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานและโลจสิตกิส์ ข้อมลูจงึกระจดักระจายไปในทกุหน่วยงาน

และไม่ตรงกัน

9. ไม่มรีะบบตดิตามยานพาหนะและสนิค้าเข้าออก ณ ด่านชายแดน 

ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

10. การเสยีชีวติจากอบุตัเิหตบุนถนนของไทยสูงมากเป็นอนัดบั 2 ของ

โลก

ท�ำไมประเทศไทย
ต้องมีส�ำนักงำนโลจิสติกส์แห่งชำติ (2)

โดย สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์  

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด และ

ประธานคณะท�างานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ

ด้านอุตสาหกรรมและบริการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

 ดังที่กล่าวไปในวารสารประกันภัยฉบับที่แล้วว่า นอกจาก

ความไม่เป็นเอกภาพด้านการบรหิาร จดัการ ควบคมุ ประเมนิยทุธศาสตร์

โลจิสติกส์ของชาติ เพราะระบบโลจิสติกส์กระจัดกระจายไปอยู่กับ 

หน่วยงานภาครัฐมากกว่า 16 หน่วยงาน ยงัมปัีญหาด้านต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 

กับโลจิสติกส์ ดังนี้

1. ต้นทุนโลจิสติกส์สูงถึง 14.1% ต่อ GDP

2. ไม่มีศูนย์รับ-ส่ง จัดเก็บ กระจายสินค้าเกษตร ท�าให้เกษตรกรต้อง

แบกรับต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น จากการประเมินของ สปช. พบ

ว่าค่าขนส่งข้าวเปลือกจากท้องนาไปโรงสีในแต่ละปีประมาณ 

9,600 ล้านบาท 

3. พ่อค้าและนกัลงทนุต่างชาตริวมถึงบรษิทัขนาดใหญ่มอีทิธพิลและ

มอี�านาจเหนอืตลาดในการรบัซือ้และก�าหนดราคา  สภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติ (สนช.) จัดท�ารายงานเรื่อง “การตั้งโรงคัดบรรจุผลไม้ 

(ล้ง) ของผู้ประกอบการชาวต่างชาติในจังหวัดจันทบุรี” โดยมีข้อ

สรปุทีน่่าสนใจข้อหนึง่ว่า “หากไม่มกีารด�าเนนิการใด ๆ  เพือ่แก้ไข

ปัญหาดงักล่าว อาชพีการท�าสวนผลไม้ของเกษตรกรของไทยอาจ

หมดไป ส่งผลให้ธุรกิจค้าผลไม้ของไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ

ด้านราคาและตลาดได้  และต่อไปประเทศไทยจะอยูใ่นฐานะผูร้บั

จ้างปลูกผลไม้  ซึ่งนับว่าเป็นความเสี่ยงของประเทศ”

4. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในหลายจุดของประเทศ ทั้งถนน 

รถไฟ เครื่องบิน เรือ ท่อ ขาดความต่อเนื่อง แต่เน้นและให้ความ

ส�าคัญกับการขนส่งทางถนนมากถึง 82% ทั้ง ๆ ที่การขนส่งทาง

ถนนมต้ีนทนุสงูสดุ เมือ่เทยีบกบัค่าขนส่งทางน�า้และทางราง หาก
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 มีส�านักงานโลจิสติกส์แห่งชาติจะช่วยได้อย่างไร ?
 การมีส�านักงานโลจิสติกส์แห่งชาติจะช่วยให้ยุทธศาสตร์และ

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ดังนี้

1. มีหน่วยงานหลักระดับประเทศ หรือคือมีเจ้าภาพในการก�าหนด

ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศในการก�ากับดูแล ติดตาม 

ประเมินผลยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศ

2. หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือมีกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ จะโอน

ย้ายหรือรวบรวมอยู่ภายใต้ส�านักงานโลจิสติกส์แห่งชาติ การ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านโลจิสติกส์จะ

ต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงานท่ีก�าหนดโดยส�านักงาน 

โลจิสติกส์แห่งชาติ

3. ส�านกังานโลจสิตกิส์แห่งชาตจิะสงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ีมคีณะ

กรรมการจากภาครัฐ 60% ภาคเอกชน 30% นักวิชาการและ 

ผู้ช�านาญการด้านโลจิสติกส์ 10%

4. งบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจสิตกิส์ยงัคงเป็นไปตาม

การอนมุตัขิองคณะรฐัมนตรแีต่จะต้องด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ 

แผนงาน กรอบเวลา ที่ก�าหนดโดยส�านักงานโลจิสติกส์แห่งชาติ 

เพื่อความเป็นเอกภาพ ตรวจสอบ ประเมินได้

 แล้วระบบโลจิสติกส์จะดีขึ้นได้อย่างไร ?
1. มีองค์กรหลักซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และ

ผูช้�านาญการ เป็นกรรมการในการก�าหนดยทุธศาสตร์และแผนงาน

โลจิสติกส์ของประเทศ

2. ข้อมลูต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกับโลจสิตกิส์ถูกจดัเกบ็เป็นระบบ ต่อเนือ่ง

และเชื่อมโยงถึงกัน เช่น ปริมาณข้าว ยางพารา แยกเป็นแต่ละ

หมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ภาค ท�าให้จัดท�ายุทธศาสตร์และ

แผนงานโลจิสติกส์ได้แม่นย�า ถูกต้อง รวดเร็ว

3. มศีนูย์รบั-ส่ง จดัเกบ็ กระจายสนิค้าเกษตรในระดบัหมูบ้่าน ต�าบล 

อ�าเภอ จังหวัด ภาค ท�าให้ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง ระบบโลจิสติกส์

มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ขจัดอิทธิพลครอบง�าจากต่างชาติและ

บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศ

4. ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง ท�าให้ต้นทุนสินค้าและบริการลดลง ได้

เปรยีบในเชิงการแข่งขนัระหว่างประเทศ และพร้อมรบัมอืกบั AEC 

ใน ASEAN

 ประเทศจะเอางบประมาณมาจากไหนในการจัดตั้งส�านัก
งานโลจิสติกส์แห่งชาติ ?
 ไม่ต้องใช้งบประมาณพิเศษอะไรเลย เพราะ

1. คณะกรรมการส�านักงานโลจิสติกส์แห่งชาติมาจากภาคราชการ

และเอกชน ไม่ต้องมีเงินเดือน

2. สภาพัฒน์ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขาธกิารส�านกังานได้ เพราะมสี�านกังาน

โลจิสติกส์ในสภาพัฒน์อยู่แล้ว

3. เจ้าหน้าทีใ่นส�านกังานโอนย้ายจากหน่วยงานทีม่กีจิกรรมโลจสิตกิส์

4. การก่อสร้างและกิจกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงกิจกรรม 

โลจิสติกส์ต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ยังคงเป็นการใช้จ่ายและ

ด�าเนินการของแต่ละหน่วยงานตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

รัฐมนตรี

 หากด�าเนินการเช่นน้ี ประเทศไทยมีข้อเสียหายด้าน
ยุทธศาสตร์และระบบโลจิสติกส์ตรงไหน อย่างไร ?
 ถ้าไม่รีบเร่งด�าเนินการจัดตั้งส�านักงานโลจิสติกส์แห่งชาติใน

ยุคสมัย คสช. หรือในยุครัฐบาลชุดปัจจุบัน จะแน่ใจว่านักการเมืองที่ 

มาจากการเลือกตั้งในอนาคต จะให้ความส�าคัญกับเรื่องยุทธศาสตร์ 

โลจิสติกส์ของชาติและจัดตั้งส�านักงานโลจิสติกส์แห่งชาติ ?

 เพราะหากมสี�านกังานโลจสิตกิส์แห่งชาต ิส�านกังานนีจ้ะเป็น

องค์กรหลักในการก�าหนดยุทธศาสตร์โครงการ แผนงานโลจิสติกส์ 

 นักการเมืองก็จะมีอิทธิพลต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

และกิจกรรมโลจิสติกส์น้อยลง !!!
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ร่วมใจปลูกดาวเรือง ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
 นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหาร

สมาคมประกันวินาศภัยไทย น�าคณะผู้บริหารและพนักงาน

ร่วมใจปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล 

แสดงความจงรกัภกัด ีและน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อม

ประดบัตกแต่งอาคารทีท่�าการของสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย

ด้วยดอกดาวเรอืงสเีหลอืง จนถงึงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิ

พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ปลูกดาวเรืองน้อมเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙
 ชมรมประชาสมัพนัธ์ประกนัภัย จดังาน “ชมรมประชาสมัพนัธ์

ประกันภัย ปลูกดาวเรือง น้อมเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙” โดย

มีฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทประกันภัย และสื่อมวลชน ร่วมกันปลูกต้น

ดาวเรือง จ�านวน 1,499 ต้น เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร�าลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ 

สวนลุมพินี 

ประกันภัยร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัย จังหวัดสกลนคร
 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย

ไทย ร่วมบรจิาคเงนิจ�านวน 100,000 บาท เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบ

ภัยน�า้ท่วมจังหวัดสกลนคร ใน “โครงการประกันภัยร่วมใจ ช่วยผู้

ประสบภัยน�า้ท่วม” โดยม ีดร. สุทธพิล ทวชียัการ เลขาธกิาร คปภ. 

เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ส�านักงาน คปภ. 

จังหวัดสกลนคร

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัยร่วมกับสภาทนายความ
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ และชมรม 

นักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดประชุมร่วมกับผู้แทนจาก 

สภาทนายความเพ่ือหารอืและแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็เรือ่งกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการแลกเปล่ียนข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย ระหว่าง  

สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทประกันวินาศภัย ตามโครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในการจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ส�านักงาน คปภ.

โครงการการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ส�าหรับชาวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพ�านักระยะยาว (Long Stay 
Visa)
 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดช้ีแจง 

“โครงการการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล ส�าหรับชาวต่างชาติที ่

เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพ�านักระยะยาว (Long Stay Visa) 

และระบบสมาคมฯ เพื่อเชื่อมโยงการจ�าหน่ายและการน�าส่งข้อมูลของ 

บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัย โครงการ Long Stay Visa”  

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ  

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

กรมธรรมป์ระกนัภยัเพือ่การใชเ้รอืกลเดนิทะเลเฉพาะเขต
ที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า
 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดชี้แจง 

“กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่

ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า” เม่ือวันที่ 18 

กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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ประชุมชี้แจงประกาศและการประกันภัยขนส่งวัตถุอันตราย
 คณะกรรมการประกันภยัยานยนต์ จดัท�าเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความ

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.)  

ใช้ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เพื่อรองรับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง  

การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559 และจัดประชุมชี้แจงเพื่อ

ท�าความเข้าใจกับบริษัทสมาชิก และผู้แทนจากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย เมื่อ 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การเชื่อมข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เพื่อด�าเนินการทางพิธีศุลกากร ผ่านระบบ National Single Window
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเรื่อง “การเชื่อมข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เพื่อ

ด�าเนินการทางพิธีศุลกากร ผ่านระบบ National Single Window” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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แนวทางการลดความสูญเสียจากการ
โจรกรรมรถข้ามแดน
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ 

และ The Vehicle Theft Reduction Council 

of Malaysia Bhd (VTREC) จัดประชุมหารือ 

และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 

การลดความสญูเสยีจากการโจรกรรมรถข้ามแดน

ร่วมกนั เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคม

ประกันวินาศภัยไทย

แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2560-2562
 คณะกรรมการประกันภยัยานยนต์ จดัประชมุชีแ้จงแนวทางการปฏบิตัติามประกาศส�านกังาน คปภ. เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไข

การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบรษิทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2559 และการปฏบิตัติามบนัทกึความร่วมมอืเรื่อง 

ความร่วมมือเพื่อใช้ระบบการประกันภัยแก้ไขปัญหาจราจร โครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

พิธีมอบวุฒิบัตรและรางวัลโครงการอบรม
หลกัสูตรการจัดการสนิไหมทดแทนรถยนต์ 
รุ่นที่ 1 
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์  

จัดโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหม

ทดแทนรถยนต์ รุ ่นที่ 1 โดยอบรมระหว่าง 

วันที่ 12 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560 รวมระยะ

เวลา 39 ชั่วโมง ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

และจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและรางวัลโครงการ

อบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทน

รถยนต์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ 

โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ 

20 วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 136

ระเบียงภาพ



Incoterms 2010 ส�าคัญอย่างไรกับการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเรื่อง “Incoterms 2010 ส�าคัญอย่างไรกับการประกันภัยขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

Cyber Threat and Insurance
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สถาบันประกันภัยไทย 

และ The Malaysian Insurance Institute (MII) จดัอบรมเรือ่ง “Cyber 

Threat and Insurance” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียม

ความพร้อมด้านการบริหารความเสี่ยงและผลกระทบต่อธุรกิจอันเนื่อง

มาจากภัยคุมคามไซเบอร์ให้กับผู้บริหารของบริษัทประกันภัย โดยมี  

ดร. สทุธิพล ทวีชยัการ เลขาธกิาร คปภ. เป็นประธานเปิดการอบรม และ

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ กรรมการบริหาร สถาบันประกันภัยไทย  

และนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้ 

การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัย

ไทย 

พระราชบัญญัติ แก ้ ไข เพิ่ม เติมประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่  30) พ.ศ. 2560  
(การบังคับคดีตามกฎหมายใหม่)
 ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดสัมมนา

เรื่อง “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 (การบังคับคดีตาม

กฎหมายใหม่)” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรม

เจ้าพระยาปาร์ค 
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ประชุมชี้แจงและท�าความเข้าใจการกรอกแบบประเมินความเสี่ยง
ของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบยีบ จดัประชมุช้ีแจงและ

ท�าความเข้าใจการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงของส�านักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ศึกษาดูงานโรงงานผลิตรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย
 คณะท�างานจัดท�าราคากลางรถยนต์ จัดการศึกษาดูงาน

โรงงานผลิตรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 

ณ บริษัท สุธี แท็งค์เกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จ�ากัด จังหวัดระยอง 

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 23
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ

ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 26 พฤศจิกายน 2560 โดยมีพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย และจัดอบรมหัวข้อ “การวิเคราะห์ตนเอง การเสริมสร้างภาวะผู้น�าและการพัฒนาทีมงาน” เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ  

โรงแรมเรดิสันบลู จังหวัดเพชรบุรี
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การจัดการสินไหมทดแทนเบื้องต้น ส�าหรับการประกันภัยทรัพย์สิน
 ชมรมสนิไหมทดแทน จดัอบรมเรือ่ง “การจดัการสนิไหมทดแทนเบือ้งต้น ส�าหรบัการประกนัภัยทรพัย์สิน” เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2560 

ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประกาศ คปภ. เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการก�าหนด
มาตรฐานข้ันต�า่ในการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัประกนั
วินาศภัย พ.ศ. 2560
 ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย จัด

ประชุมชี้แจงเรื่อง “ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ สมาคม

ประกันวินาศภัยไทย

การประเมินความเสี่ยงภัย เพื่อการพิจารณารับ
ประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 ชมรมบรหิารความเสีย่งภยั จดัสมัมนาเรือ่ง “การ

ประเมนิความเส่ียงภยั เพือ่การพจิารณารบัประกนัภยัอย่าง

มปีระสทิธภิาพ” พร้อมศกึษาดงูานการบรหิารความเสีย่งภยั

ของสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2560 ณ 

โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช จังหวัดชลบุรี
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แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน
 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. นายอานนท์ วังวสุ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคม

ประกันวินาศภัยไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ประจ�าปี 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับ

ประชาชน ให้สามารถน�าระบบการประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงและเป็นหลักประกันความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินให้

กับตนเองและครอบครัวได้ โดยน�าร่องโครงการที่ชุมชนตลาดน�้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน เป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ชุมชน

ตลาดน�้าคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน

การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและ
การฉ้อฉลประกันภัย
 ชมรมสินไหมยานยนต์ จัดสัมมนาเรื่อง 

“การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและ

การฉ้อฉลประกันภัย” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ 

โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ 

สดุยอดผู้น�าประสทิธภิาพสงู (Leading Yourself)
 ชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.)  

จัดสัมมนาหัวข้อ “สุดยอดผู้น�าประสิทธิภาพสูง 

(Leading Yourself)” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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Emerging Risk 
– ความเสี่ยงอุบัติใหม่

โดย ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 ผูอ่้านหลายท่านอาจจะได้ยนิค�าว่า “VUCA World” กนับ่อย

ครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา “VUCA World” หมายถึง โลกในปัจจุบันซึ่ง

เหตกุารณ์ต่าง ๆ  มคีวามเชือ่มโยงกนัมากขึน้ และอยูใ่นสภาวะของค�า 4 

ค�าที่น�าตัวย่อมาเรียงต่อกันว่า “VUCA” ดังนี้ค่ะ 

 Volatile (ความผันผวน) – การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ยาก ไม่มีรูปแบบหรือแนวโน้มของการเกิด

ที่ชัดเจน 

 Uncertain (ความไม่แน่นอน) – การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

เกิดขึ้นโดยฉับพลัน และเกิดแตกต่างไปจากที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

 Complex (ความซับซ้อน) – การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมี

สาเหตมุาจากปัจจยัทีห่ลากหลายและเชือ่มโยงเกีย่วพนักนั ปัจจยัหลาก

หลายเหล่านี้ที่เรียกย่อกันว่า STEEP ประกอบด้วยปัจจัยทางสังคม 

(Social) เทคโนโลยี (Technological) เศรษฐกิจ (Economics) สิ่ง

แวดล้อม (Environmental) และการเมือง (Political) 

 Ambiguous (ความไม่ชดัเจนของผลลพัธ์) – การเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นนั้นมีความคลุมเครือ และยากต่อการคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิด

ขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน

 VUCA จึงถือเป็นหน่ึงในความท้าทายท่ีผู้ก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยและผู้บริหารบริษัทประกันภัยต้องให้ความส�าคัญและสร้าง

ความตระหนักแกผู่้ทีเ่กี่ยวขอ้ง เพราะสภาวะ VUCA จะก่อใหเ้กิดความ

เสี่ยงที่เรียกว่า “ความเสี่ยงอุบัติใหม่” ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น

ในปัจจุบันแต่อาจจะเกิดได้ในอนาคต โดยอาจเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ยากที่

จะระบุได้ มีความถี่ของการเกิดต�่า แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรง 

 การเกิดขึ้นของความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) ส่งผล

ให้การบริหารความเสี่ยงทวีความส�าคัญมากข้ึน เพราะการบริหาร 

ความเสี่ยงถือเป ็นเครื่องมือส�าคัญที่ช ่วยให ้ผู ้ก� ากับดูแลและ 

บริษัทประกันภัยสามารถจับสัญญาณความเส่ียงอุบัติใหม่ได้ หากเรามี

ความเข้าใจเกีย่วกบัความเสีย่งใหม่จากสภาวะ VUCA เพิม่มากขึน้เท่าไร 

ความสามารถในการประเมนิผลกระทบและก�าหนดมาตรการเพือ่รบัมอื

กับความเส่ียงอุบัติใหม่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทและ

การอยู่รอดในระยะยาวก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

 การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย STEEP แต่ละปัจจัย อาจก่อให้

เกิดความเสี่ยงอุบัติใหม่ได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

ความเสี่ยงอุบัติใหม่จากปัจจัยทางสังคม (Social)

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networks)

 ข้อมลูจาก Smart Insights แสดงให้เหน็ถงึพฤตกิรรมบนโลก

ออนไลน์ที่น่าสนใจ ลองมาดูว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นบนโลก online ในปี 

2559 ที่ผ่านมานะคะ

 ตลอดระยะเวลา 1 ปี มีผู้อัพโหลดวิดีโอ 263 ล้านชั่วโมงขึ้น 

Youtube มีการส่งข้อความผ่าน Whatsapp 15.2 ล้านล้านข้อความ มี

การ Tweet 2 แสน 4 หมื่นล้านครั้ง มีการอัพโหลดรูปขึ้น Instagram 

35 ล้านรูป มีการใช้ Google Search เกือบ 2 ล้านล้านครั้ง มีการโพสต์

ขึ้น Facebook 1.7 ล้านล้านครั้ง และมีการส่งอีเมล 7 หมื่น 8 พันล้าน

ครั้ง

 อานภุาพของสงัคมออนไลน์ท�าให้นกัการตลาดและธรุกจิต่าง ๆ  

นยิมใช้ Online Platform ต่าง ๆ เพือ่การท�าวจิยั การโฆษณา การท�า 

การตลาด การให้ข้อมูล และการขายสินค้า ในขณะที่ผู้บริโภคก็ใช้ 

Online Platform เพื่อค้นหาข้อมูล ซื้อสินค้าและบริการ หรือเพื่อ

อัพเดตความรู้หรือแนวโน้มความเป็นไป 
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 เหรียญมี 2 ด้าน ดาบมี 2 คม เครือข่ายสังคมออนไลน์ก็เช่น

กันค่ะ นอกจากประโยชน์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การเติบโตของเครือข่าย

สังคมออนไลน์และอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของเราซ่ึงเพิ่มมากขึ้นทุก

วนัน�ามาซึง่ความเสีย่งทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเทคโนโลย ีไม่ว่าจะเป็นความเสีย่ง

ด้านไซเบอร์ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลลูกค้าของ

องค์กร ตลอดจนการหยุดชะงักของธุรกิจ และภาพลักษณ์ของบริษัท 

และส่งผลให้ค่าสนิไหมทดแทนจากการรบัประกนัภยัไซเบอร์เพิม่สงูขึน้

อย่างแน่นอนในอนาคต 

เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy)

 เศรษฐกิจแบ่งปันน้ันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

พฤติกรรมที่มีผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�าให ้

ผู ้บริโภคไม่จ�าเป็นต้องครอบครองทรัพย์สินเป็นของตนเองเพื่อใช้

ประโยชน์ หรอืสามารถจะน�าทรพัย์สนิทีม่แีละใช้ส่วนตวัมาแบ่งปันหรอื

ให้บริการผู้อื่นเพื่อเพิ่มรายได้ ดังจะเห็นได้จากการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ของ Uber ซึ่งเป็นการน�ารถยนต์ส่วนตัวมาให้บริการรับส่งผู้โดยสาร 

หรือ AirBnB ซึ่งเจ้าของที่พักอาศัยแบ่งหรือน�าที่พักของตนมาให้เช่าหา

รายได้ 

 เศรษฐกิจแบ่งปันจะท�าให้ความเสี่ยงของวัตถุท่ีน�ามาท�า

ประกันภัยเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากรูปแบบการใช้งานเปลี่ยนแปลงไป 

ส่งผลให้การก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยท�าได้ยากกว่าเดิม การแบ่งปัน

ทรพัย์สนิยงัจะท�าให้ปรมิาณการซือ้ทรพัย์สนิเป็นของตนเองน้อยลง ส่ง

ผลให้เบี้ยประกันภัยเหล่านี้มีอัตราการเติบโตที่ลดลง

ความเสี่ยงอุบัติใหม่จากปัจจัยทางเทคโนโลยี 

(Technological)

ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk)

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนยคุโลกาภิวตัน์ส่งผลให้บรษิทั

ต่าง ๆ  พึง่พาการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในการ

ท�าธุรกิจ รวมถึงการ outsource บุคคลภายนอกในการจัดการฐาน

ข้อมูลและการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ธุรกิจเปลี่ยนไปเก็บข้อมูลบน 

Cloud เพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของ 

Global Cloud Market Storage ที่ 25% – 30% 

 การโจมตีทางไซเบอร์อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงในการหยุด

ชะงักของห่วงโซ่อุปทานในการด�าเนินงาน โดยเฉพาะองค์กรหรือผู้ให้

บริการ outsource ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือเกิดการรั่วไหล การ

สญูหายของข้อมลู หรอืการเรยีกค่าไถ่ข้อมลูทีส่�าคญั ทัง้ข้อมลูลกูค้าราย

บคุคลและข้อมลูทางการค้า ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความ

เชื่อมั่น ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการโจมตีในอนาคต รวมถึงระยะเวลาท่ีใช้ใน 

การกู้คืนข้อมูลเพื่อให้ธุรกิจกลับมาด�าเนินงานได้ตามปรกติ

ความพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruptions)

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดความพลิกผันทาง

ดิจิทัลอย่างรวดเร็วและรุนแรง และก่อให้เกิดการเข้ามาของคู่แข่งท่ีมี 

รปูแบบการท�าธรุกจิทีต่่างไปจากเดมิและเป็นคูแ่ข่งทีใ่ช้เทคโนโลยเีป็นฐาน
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ในการสร้างนวตักรรมและความได้เปรยีบในการแข่งขันให้เกดิขึน้ ส่งผล

ให้ต้นทุนในการด�าเนินงานต�่า สินค้าหรือบริการมีความหลากหลาย 

สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้างขึ้น สามารถให้บริการลูกค้าได้

รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดความผิดพลาดในการด�าเนินการ การผลิต หรือ

การให้บริการ ความพลกิผนัทางดจิทิลัอาจส่งผลกระทบและคกุคามรปูแบบ

และวธิกีารท�าธรุกจิแบบดัง้เดมิตัง้แต่ต้นน�า้จนถึงปลายน�า้อย่างคาดไม่ถงึ 

และอาจท�าให้รปูแบบการด�าเนนิธรุกจิทีเ่คยประสบความส�าเรจ็ในอดตี

ไม่สามารถด�าเนินต่อไปได้ในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการปิดตัวลง 

ของธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจสิ่งพิมพ์ 

ร้านหนังสือ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

หลอดไฟ LED (Light Emitting Diodes: LEDs)

 หลอดไฟ LED เป็นไดโอดชนิดเปล่งแสง ที่ให้ความสว่างได้ดี

กว่าหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนซ์และหลอดทังสเตน (หลอดไส้) เป็น

หลอดไฟทีม่อีายกุารใช้งานนาน มอีตัราการกนิไฟต�า่ และก่อให้เกดิความ

ร้อนค่อนข้างต�่ามาก เนื่องจากหลอดไฟ LED ไม่ท�าให้สภาพแวดล้อม

โดยรอบเกิดความร้อนจากแสงไฟ จึงช่วยลดการท�างานของเครื่องปรับ

อากาศในการท�าความเย็น ส่งผลให้สามารถประหยัดไฟได้ดี ด้วย

คุณสมบัติดังที่กล่าวมา จึงท�าให้หลอด LED ถูกน�าไปใช้อย่างแพร่หลาย 

ทัง้ในจอคอมพิวเตอร์ จอโทรศพัท์มอืถอื ป้ายโฆษณา สญัญาณไฟจราจร 

ไฟส่องสว่างบนถนน ป้ายไฟ ไฟตกแต่งอาคาร ไฟรถยนต์ ตลอดจนไฟ

ส่องสว่าง

 โดยปรกติแล้วหลอด LED จะถูกเคลือบพื้นผิวด้วยฟอสเฟอร์ 

(Phosphor) ซึ่งท�าให้แสงสีฟ้ากลายเป็นแสงสีขาว แต่การใช้อุปกรณ์ที่

มีหลอดไฟ LED เป็นเวลานาน เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ จะท�าให้การ

เคลอืบผวินัน้หลดุลอก ท�าให้สายตาต้องเผชญิกบัแสงสฟ้ีาโดยตรง และ

อาจก่อให้เกดิผลกระทบด้านสขุภาพและการเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทน

จากประกันสุขภาพและประกันความรับผิดจากผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้น 

เนือ่งจากแสงสฟ้ีานัน้จะส่งผลกระทบต่อการผลติเมลาโตนนิและนาฬิกา

ชีวภาพ (Circadian Rhythms) ในร่างกายมนุษย์ ส่งผลท�าให้เกิดการ

นอนหลับไม่ต่อเนื่องและหลับไม่สนิท ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว 

นอกจากนี้แล้ว แสงสีฟ้ายังอาจส่งผลกระทบต่อจอประสาทตาซึ่งเป็น

อวัยวะที่รับและแปลสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณประสาท ส่งผลต่อ

ความสามารถมองเหน็ภาพในทีส่ดุ และเป็นอนัตรายมากส�าหรบัเดก็ซึง่

จอตายังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่

เยาวชนและมลภาวะทางเสียง (Young People and Noise)

 การอยู่ในสภาวะที่มีเสียงดังเป็นระยะเวลานานเป็นสาเหตุ

หลักที่ก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน และก่อให้เกิดการเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทนจากผลกระทบของเสียงในหลายอุตสาหกรรม การใช้

อุปกรณ์ช่วยส�าหรับการฟัง (Personal Listening Device) ที่เพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะการดูหนังฟังเพลงของเยาวชนในช่วงระยะเวลา 10 ปีหลังนี้

ท�าให้สถานการณ์การสูญเสียการได้ยินหรือภาวะการได้ยินบกพร่องใน

เยาวชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ หากเยาวชนที่อายุต�่ากว่า 18 ปีใช้

อปุกรณ์ช่วยส�าหรบัการฟังทีม่เีสียงดงัมากอย่างทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั คาด

การณ์ว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะอยู่ในภาวะการสูญเสียการได้ยินเมื่ออายุ 20 

กว่า ๆ ประมาณการว่า 16% ของเยาวชนในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน

เริ่มแสดงอาการเริ่มต้นของภาวะการสูญเสียการได้ยินแล้วในปัจจุบัน 

 ถึงแม้ผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังในรูปแบบต่าง ๆ จะมีการเตือน

เกี่ยวกับระดับความดังที่เหมาะสมส�าหรับการฟังและมีการผลิตเครื่อง

มือที่ช่วยจ�ากัดความดังของเสียงในอุปกรณ์ที่ผลิตก็ตาม การเผชิญกับ

เสียงดงัในระดบัปลอดภัยในแต่ละวนัเป็นระยะเวลานานกส่็งผลกระทบ

เทียบเท่ากับการฟังเสียงดังในระยะเวลาอันสั้น บริษัทประกันภัยท่ีรับ

ประกนัผู้ผลิตอปุกรณ์ส�าหรบัการฟังดงักล่าวจงึควรก�าหนดให้ผูผ้ลติต้อง

มป้ีายเตอืนเกีย่วกบัวธิกีารใช้และระดบัการใช้งาน และการให้ข้อมลูอ่ืน

ประกอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน 

ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous Vehicles)

 การเกิดขึ้นของยานพาหนะกึ่งไร้คนขับ/ไร้คนขับ ท้ังรถยนต์ 

รถไฟ และ Drones ในปัจจุบันจะน�าไปสู่ยานพาหนะแบบไร้คนขับเต็ม

รูปแบบในที่สุด และจะก่อให้เกิดความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไป

จากเดิม อาจก่อให้เกิด Supply Chain ของธุรกิจรถยนต์รูปแบบใหม่ 

และส่งผลให้การประกนัภยัรถยนต์จะหดตวัลงในขณะทีก่ารประกนัภัย

ความรับผิดจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น การระบุผู้ที่รับผิดจากอุบัติเหตุจะ

ยากและซบัซ้อนมากขึน้ ว่าจะมสีาเหตมุาจากบรษิทัผลิตรถยนต์ บรษิทั

ผูพ้ฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ หรอืผูโ้ดยสาร การพึง่พาเทคโนโลยขีอง

ยานพาหนะไร้คนขบัยงัจะก่อให้เกดิความเสีย่งด้านไซเบอร์ตามมา เนือ่ง

มาจากการพยายามเจาะเข้าระบบเพือ่ขโมยข้อมลูหรอืก่ออาชญากรรม 

หรอืท�าให้เกดิการหยดุชะงกัของระบบคอมพวิเตอร์ควบคมุยานพาหนะ 

หรือการใช้ Drones เป็นเครื่องมือในการสอดแนม จารกรรม หรือก่อ

อาชญากรรม
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การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

 การแพทย์ทางไกลหมายถึงการบริการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ห่างไกลโดยบุคลากรผู้เช่ียวชาญ

ทางการแพทย์ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

โทรคมนาคมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมิน การ

วินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค

 การน�าเทคโนโลยีมาใช้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของ

การรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวและประวัติการรักษาของคนไข้ การล้ม

เหลวของระบบการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างการรักษาที่วิกฤต หรือ

ความผดิพลาดในการสือ่สาร อาจก่อให้เกดิประเดน็การฟ้องร้องเพือ่หา

ผู้รับผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากน้ีแล้ว ผู้ที่ให้บริการ

ทางการแพทย์ผ่านทางการแพทย์ทางไกลจ�าเป็นต้องมีความรู้และ

ประสบการณ์ทีเ่พียงพอ มคีวามเข้าใจในเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง และคนไข้

จ�าเป็นต้องให้ความยนิยอมในการรกัษาในรปูแบบดงักล่าวว่ามปีระโยชน์

อย่างไรและอาจเกิดความเสี่ยงในรูปแบบใดได้บ้าง 

 ด้วยเหตุนี ้ผูใ้ห้บรกิารทางการแพทย์ (Healthcare Provider) 

และบรษัิทประกนัภยัจงึต้องมคีวามตระหนกัและมคีวามเข้าใจทีถ่กูต้อง

เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เป็นไปได้และความรับผิดท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้

การแพทย์ทางไกลในอนาคต รวมถงึความคุม้ครองและอตัราเบีย้ประกนั

ภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าว 

การแพทย์แบบแม่นย�าและจ�าเพาะ (Precision Medicine) 

 การแพทย์แบบแม่นย�าและจ�าเพาะเป็นรปูแบบของการรกัษา

ทางการแพทย์ซึง่ใช้ข้อมลูทางพนัธกุรรมและข้อมลูพฤตกิรรมของแต่ละ

บคุคลมาก�าหนดแผนการรกัษาการเจบ็ป่วยและโรคเฉพาะบคุคล วธิกีาร

ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดต้นทุนการรักษาพยาบาลที่สูงในระยะสั้น แต่จะ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลได้ในระยะยาว

 เนื่องจากการแพทย์แบบแม่นย�าและจ�าเพาะจะเกี่ยวพันกับ

การเกบ็ข้อมลูจ�านวนมากเพือ่น�ามาใช้วเิคราะห์และสร้างแผนการรกัษา

เฉพาะราย จงึอาจก่อให้เกดิความเสีย่งเกีย่วกบัการเกบ็รกัษาข้อมลูความลับ

ของผูป่้วยและการน�าข้อมลูไปใช้ ตลอดจนการถูกโจมตทีางไซเบอร์เพือ่

ขโมยข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยและประวัติการรักษาพยาบาล

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

 นาโนเทคโนโลย ีหมายถงึเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการ 

การสร้าง การสังเคราะห์วัสดุหรืออุปกรณ์ในระดับของอะตอม โมเลกุล

หรือชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร ซึ่งจะท�าให้วัสดุหรือ

อุปกรณ์เหล่านี้มีคุณสมบัติท่ีพิเศษขึ้นท้ังทางด้านกายภาพ เคมี และ

ชวีภาพ สามารถเป็นสือ่น�าไฟฟ้าและสามารถถ่ายเทความร้อนได้ ส่งผล

ให้เกิดการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในนวัตกรรมด้านต่างๆ อาทิ

อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เกษตร ส่ิงแวดล้อม เส้ือผ้าและสิ่งทอ 

การแพทย์ เวชส�าอาง เครื่องส�าอาง กีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้

ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ การก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์ สีและสารเคลือบ 

พลังงาน วิศวกรรมอากาศยาน

 ด้วยคณุสมบตัขิองการเป็นอนภุาคทีม่ขีนาดเลก็มากในระดบั

อะตอม/โมเลกลุ นาโนเทคโนโลยจีงึถกูมองว่าอาจส่งกระทบต่อสขุภาพ

และชวีอนามยัของมนษุย์และส่ิงมชีวีติได้ หากเข้าไปสะสมในร่างกายใน

ปรมิาณมากในระยะเวลานาน เฉกเช่นผลกระทบของแร่ใยหนิ (Asbestos) 

ทีเ่คยเกดิขึน้ในอดตี นอกจากนีแ้ล้ว การน�านาโนเทคโนโลยไีปใช้ในการ

ผลติหรอืสงัเคราะห์วสัดหุรอือปุกรณ์ต่าง ๆ  อาจส่งผลกระทบในเรือ่งของ

ความรับผิดจากผลิตภัณฑ์มูลค่ามหาศาลได้ในอนาคต

การพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing)

 การพิมพ์ 3 มิติเป็นการสร้างโมเดลของวัตถุเสมือนจริงหรือ

การขึ้นรูปช้ินงาน เครื่องพิมพ์ 3 มิติถูกพัฒนาด้านเทคนิคและ

กระบวนการเพือ่ให้เหมาะกบัวตัถทุีต้่องการขึน้รปู มกีารใส่สารเตมิแต่ง

ในกระบวนการพิมพ์เพื่อให้งานที่ได้มีคุณภาพดี มีความละเอียดสูง  

มคีวามคงทนแขง็แรง แขง็ตวัได้เรว็ ใช้ระยะเวลาในการผลิตสัน้ สามารถ

สร้างแบบจ�าลองได้อย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดการปฏิวัติการผลิต 

สินค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร เสื้อผ้า  

เครื่องประดับ รองเท้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอวัยวะ อะไหล่

อาวุธปืน ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ เครื่องบินบังคับ และ

เทคโนโลยีอากาศยาน 

 เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความ

รับผิดอันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ถึงสาเหตุ

ของความรบัผิดว่ามาจากผู้ผลิตเครือ่งพมิพ์ 3 มติ ิผู้ขาย หรอืผูอ้อกแบบ

โมเดล นอกจากนีแ้ล้ว หากแบบโมเดลถกูโจรกรรมหรอืคดัลอกท�าส�าเนา

และถูกน�าไปใช้ในการผลิตวัตถุออกสู่ตลาด ก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง

ที่สินค้าที่ถูกลอกเลียนแบบจะมีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน และอาจ

เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายจากการใช้วัตถุเหล่านั้น ทั้งยัง

อาจก่อให้เกดิการฟ้องร้องและการเรยีกคืนผลิตภัณฑ์ซึง่จะส่งผลกระทบ

ต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของผู้ผลิตสินค้าซ่ึงไม่ได้ผลิตสินค้านั้นด้วย

ตนเองแต่ถูกผลิตเลียนแบบ

ความเสี่ยงอุบัติใหม่จากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

(Economics)

การจ้างงานในยคุอตัโนมตั ิ(Employment in the Automated Age)

 การพัฒนาหุ่นยนต์ที่ฉลาดขึ้นอย่างมากหรือการเรียนรู้โดย

เครื่อง (Machine Learning) ที่ล�้าหน้าในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการ
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ท�างานรูปแบบใหม่ทีเ่ป็นอตัโนมตัแิละไม่มพีนกังานเพิม่มากขึน้ นอกจาก

ต้นทุนที่ลดลง ความเร็วและมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นแล้ว หุ่นยนต์หรือระบบ

อัตโนมัติถูกน�ามาใช้เพิ่มข้ึนในงานท่ีมีอันตรายและความเสี่ยงสูง หรือ

งานที่เป็นการท�าซ�า้ Boston Consulting Group คาดการณ์ว่า 1 ใน 

4 ของงานจะถูกหุ่นยนต์หรือซอฟต์แวร์แทนที่ภายในปี 2568 ในขณะ

ที่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดคาดการณ์ว่า คร่ึงหน่ึงของ

งานในสหรัฐอเมริกาและ 35% ของงานในอังกฤษ จะถูกแทนที่ด้วยหุ่น

ยนต์หรือระบบอัตโนมัติใน 20 ปีข้างหน้า

 การน�าหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั ิรวมถงึแอปพลเิคชนัต่าง ๆ 

มาใช้จะท�าให้การท�างานด้วยมนุษย์ลดลง ส่งผลให้การประกันภัยส่วน

บุคคลและการประกันความรับผิดชอบของนายจ้างและลูกจ้างลดน้อย

ลง ในขณะที่การประกันภัยไซเบอร์ การประกันภัยความรับผิดจาก

ผลติภณัฑ์ และการประกนัภยัธรุกจิหยดุชะงกัของการผลติทีใ่ช้หุน่ยนต์

จะเพิ่มสูงขึ้น ภาวะการว่างงานท่ีสูงข้ึนจากการถูกแทนท่ีด้วยหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง

และสังคมซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ธุรกิจหยุดชะงัก 

หรอืการเกดิ Fraud Claim ทีส่งูขึน้ ส่งผลให้ค่าสนิไหมทดแทนจากการ

รับประกันภัยดังกล่าวสูงขึ้นกว่าเดิมมาก

ความเสี่ยงอุบัติใหม่จากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 

(Environmental)

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change)

 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศก่อให้เกิดน�้าท่วม ภัย

แล้ง พายุเฮอร์ริเคน หรือแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าที่เคย

เป็นมา ส่งผลให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่และการเพิ่มขึ้นของค่า

สนิไหมทดแทน ทัง้ยงัก่อให้เกดิการขาดแคลนปัจจยัการผลติหรอืวตัถดุบิ

ในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบ Supply Chain ทั่ว

โลก และการหยุดชะงักทางทางธุรกิจ

Hydraulic Fracturing

 Hydraulic Fracturing เป็นการใช้เทคโนโลยีในการขุดเจาะ

น�้ามันโดยใช้น�้าผสมสารเคมีและทรายจ�านวนมากอัดเข้าไปใต้ดินด้วย

แรงดันสูงเพื่อให้เกิดรอยแตกในชั้นหิน ท�าให้แก๊สธรรมชาติซึ่งถูกกักอยู่

ในชั้นหินดินดานที่แก๊สไหลผ่านยากนั้นสามารถไหลออกมาได้โดยง่าย 

 Hydraulic Fracturing ส่งผลให้แก๊สมีเทนซึมขึ้นมาจากรอย

แตกของชั้นหินและละลายเข้าไปผสมกับน�้าใต้ดินซึ่งเมื่อออกไปสู่ชั้น

บรรยากาศแล้วจะสามารถติดไฟได้ ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของดินและ

น�้า และส่งกระทบต่อแหล่งน�้า ส่ิงแวดล้อม การเกษตรกรรม และ

กระบวนการผลิตน�้ากินน�้าใช้ นอกจากนี้แล้ว รอยแตกในชั้นหินลึกจาก

กระบวนการดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อการเรยีงซ้อนกนัของชัน้หนิ และ

อาจเป็นสาเหตขุองแผ่นดนิไหวได้ บรษิทัทีข่ดุเจาะน�า้มนัจงึมคีวามเสีย่ง

ต่อการถูกฟ้องร้องทั้งความรับผิดต่อสาธารณะ ความรับผิดต่อสิ่ง

แวดล้อม และความรบัผดิจากผลติภณัฑ์ทีถ่กูใช้ในกระบวนการขดุเจาะ

น�้ามันดังกล่าว

ความเสีย่งอบุตัใิหม่จากปัจจยัทางการเมือง (Political)

การก่อการร้าย (Terrorism)

 รปูแบบและวธิกีารในการก่อการร้ายเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 

มกีารใช้ Social Media ในการ recruit ผู้ก่อการร้ายและโฆษณาชวนเชือ่

ในการก่อการร้าย หรือก่อการร้ายในรูปของ Cyber Warfare นอกจาก

นี้แล้ว การก่อการร้ายในปัจจุบันจะเป็นเหตุการณ์ขนาดเล็กที่ไม่มีรูป

แบบการเกิดที่กระจัดกระจาย ไร้รูปแบบหรือแนวโน้มที่สามารถคาด

การณ์ได้ และเกิดขึ้นสถานที่ที่ต่างไปจากเดิม เช่น สถานที่ท่องเที่ยว 

สนามกีฬา ที่ท�างาน หรือไนต์คลับ การก่อการร้ายจะส่งผลกระทบต่อ

ชีวิต ทรัพย์สิน และการหยุดชะงักของธุรกิจที่ได้ท�าประกันภัยไว้

 จะเห็นได้ว่า ในบรรดา 5 ปัจจัยซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงอุบัติ

ใหม่นัน้ ปัจจยัด้านเทคโนโลยแีละปัจจยัทางสงัคมเป็น 2 สาเหตหุลกัซึง่

จะน�าพามาซึง่ความเสีย่งอบุตัใิหม่ทีห่ลากหลายและส่งผลกระทบต่อการ

ประกอบธุรกิจและรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตที่ยากต่อการคาดเดา 

เราจึงควรท�าความเข้าใจและเฝ้าระวังแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ

ปัจจัยเหล่าน้ีและจับสัญญาณการเปล่ียนแปลงให้เร็ว เพื่อท่ีจะก�าหนด

มาตรการรับมือกับความเส่ียงอุบัติใหม่นี้ได้อย่างทันท่วงทีและสามารถ

น�าพาบริษัทให้อยู่รอดและเจริญเติบโตได้ในอนาคตค่ะ
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โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย / 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จ�ากัด

กำรประกันภัย
รำยย่อย

(ไมโครอินชัวรันส์)

 คงมีบางคนยังสงสัยว่าไมโครอินชัวรันส์คืออะไรกันแน่ แล้ว
ท�าไมถึงต้องตื่นตัวผลักดันอยากให้มีกันนัก ซ่ึงเราจะเห็นว่าในต่าง
ประเทศกม็กีารรณรงค์ให้บรษิทัประกนัขายไมโครอนิชวัรนัส์กนัอยูม่าก 
และก็มีหลายประเทศที่เห็นว่าท�าได้จนประสบความส�าเร็จกันอย่าง
ล้นหลาม
 ไมโครอนิชวัรันส์ จรงิ ๆ  แล้วกค็อืการประกนัภยัทีม่ใีห้เหน็กนั
อยู่ในท้องตลาดเท่านั้นเอง แต่สิ่งที่แตกต่างกันกับการประกันภัยทั่วไป
ก็คือ “เบี้ยประกันภัยที่ต�่าและถูก” ทั้งนี้เพื่อท�าให้คนทั่วไปสามารถเข้า
มาจับจ่ายเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันภัยกับเขาได้บ้าง
 เพราะการประกันภยันัน้ไม่ได้เป็นหนึง่ในปัจจยัสีใ่นการด�ารง
ชวีติของเรา ท�าให้คนทัว่ไปมกัมองไม่เหน็ความส�าคญัของการท�าประกนั
ภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันภัยเป็นอะไรที่วัวหายล้อมคอก ถ้าไม่เจอ
กับตัวเองจริง ๆ ก็คงไม่คิดที่จะซื้อ โดยที่คนที่มีรายได้น้อยและต้องหา
เลีย้งปากท้องนัน้คงจะเหน็การท�าประกนัภยัเป็นเรือ่งรองเป็นแน่ ดงัจะ
เห็นได้ชัดว่าถ้ากระดาษทิชชู่กับกรมธรรม์ประกันภัยให้เลือก คนส่วน
ใหญ่จะเลือกทิชชู่กันมากกว่า
 ซ่ึงก็จริงอยู่ที่ไมโครอินชัวรันส์นั้นเป็นประกันภัยส�าหรับคนมี
รายได้น้อย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีรายได้มากจะซื้อไม่ได้ เพียง
แต่การประกันภัยที่มีเบี้ยต�่าแบบนี้ ได้ถูกออกแบบให้สามารถเข้าถึงคน
ทีม่รีายได้น้อยโดยเฉพาะ เพือ่ให้ความคุม้ครองเบือ้งต้นได้ ซึง่กห็มายถงึ
คนทั่วไปก็สามารถหาซื้อได้
 แต่ส่ิงที่เป็นอุปสรรคส�าคัญส�าหรับการออกแบบประกันให้มี
เบีย้ประกนัภยัต�า่มาก ๆ  กค็อื ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานต่อ 1 กรมธรรม์
นั่นเอง เพราะว่าการพิจารณารับประกันภัยต่อรายนั้นจะมีต้นทุนอยู่ไม่
น้อย โดยการตรวจสุขภาพบางรายน้ันจะมีค่าใช้จ่ายเป็นพัน ท�าให้ไม่
เหมาะกับการออกแบบให้เบี้ยประกันภัยต�า่เป็นแน่ ดังนั้น การประกัน
ภัยแบบนี้จึงควรตัดขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัยออกไป ซึ่งถ้า

ต้องการให้เบี้ยประกันภัยถูกมาก ๆ แล้วจะท�าให้ไม่สามารถออกแบบ
ประกนัชวีติและประกนัสขุภาพลงไปในกลุม่นีไ้ด้ แบบประกนัทีส่ามารถ
ตัดขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัยไปได้บ้างก็คือแบบประกัน
อุบัติเหตุนั่นเอง
 ส่วนค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์ต่อหน่วยนัน้กเ็ป็นอีกเรือ่ง
ทีต้่องให้ความส�าคญั และถ้ายอดขายทีเ่ข้ามานัน้มมีากพอสมควรแล้วก็
จะท�าให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยถูกลงมาได้
 ปัจจุบันน้ี ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้พยายามผลักดันไมโครอินชัวรันส์
ให้มเีบีย้ประกนัภยัต�า่อยูท่ี ่200 บาทต่อปี ทีอ่อกแบบมาพเิศษเพือ่ตอบ
สนองต่อความต้องการของประชาชนที่ผู้มีรายได้น้อย โดยคปภ. ช่วย
สนับสนุนในเรื่องการให้ออกใบรับรองการประกันภัยแทนกรมธรรม์ 
(โดยรายละเอียดให้ศึกษาในเว็บไซต์บริษัท) และขยายช่องทางการ
จ�าหน่าย ที่สามารถเลือกซื้อได้ผ่านร้านสะดวกซื้อที่ได้รับใบอนุญาต 
นายหน้านิติบุคคล อาทิ Counter Service ที่อยู่ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
ทกุสาขา เคาน์เตอร์เทสโก้โลตสั โบรกเกอร์ประกนัภยัในห้างเทสโก้โลตสั 
เคาน์เตอร์เซนทรัลสมาร์ทอินชัวร์ในห้างเซนทรัล โรบินสัน ท็อปส์
 กรมธรรม์ประกันภัยชนิดนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย ความคุ้มครองไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนที่ไม่ยุ่งยาก โดยเป็นประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นความคุ้มครอง
พื้นฐานแก่ประชาชน คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา และ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 การประกันภัยรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์นี้จะส�าเร็จหรือ
ไม่กข็ึน้กบัยอดขายทีม่มีากพอทีจ่ะท�าให้ควบคมุค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ
งานต่อหน่วยให้น้อยที่สุดได้ ซ่ึงก็หวังว่าคอลัมน์น้ีจะช่วยโครงการนี้ให้
ประสบความส�าเร็จอีกทางหนึ่งบ้างไม่มากก็น้อย
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มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย



 พนักงานจิตอาสา บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “บริจาคหนังสือเพื่อน้อง ๆ” สร้างรากฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยรบับรจิาคหนงัสอืส่งต่อความรูใ้ห้แก่น้อง ๆ  ผ่านโครงการอ่านสร้างชาต ิมลูนธิกิระจกเงา ทัง้นี ้กจิกรรมดงักล่าวเป็นการสร้างจติส�านกึของการเป็น 
“ผู้ให้” แก่หนุ่มสาวรุ่นใหม่วัยท�างานในรูปแบบการท�างานจิตอาสาเพื่อสังคม ซึ่งกลุ่มแอกซ่าได้จัดสัปดาห์ “แอกซ่า ซีอาร์วีค” ทั่วโลก หรือ AXA 
Global Corporate Responsibility Week เพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว

 พนัเอก ธเนตร จลุโนนยาง เสนาธกิารมณทลทหารบกที ่29 รบัมอบถงุยงัชพี จ�านวน 200 ถงุ จาก นายณฐัพงศ์ บญุเยน็ ผู้จดัการฝ่ายปฏบิตักิาร
ภาค 2 (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) บรษิทั วริยิะประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) ภายใต้โครงการ “ธารน�า้ใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�า้ท่วมจงัหวดัสกลนคร” 
เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ณ ค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร

 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด น�าโดย นายประสิทธิ์ ค�าเกิด รองกรรมการผู้จัดการ จัดท�า
ถุงยังชีพ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมด้วยความห่วงใยจากบริษัทกลางฯ” จ�านวน 500 ชุด เพื่อน�าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ 
ผู้ประสบภัยน�้าท่วมในหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 บรษิทั กรุงเทพประกันภยั จ�ากัด (มหาชน) โดย นายสชุาต ิจริายวุฒัน์ ผู้อ�านวยการธรุกจิสาขาและการร่วมทนุ ร่วมกบัมลูนธิกิรงุเทพประกนัภยั 
พร้อมด้วยพนกังานจติอาสา และนกัเรยีนทนุมลูนธิกิรงุเทพประกนัภยั ลงพืน้ทีช่่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั โดยน�าถงุยงัชพีทีไ่ปมอบให้แก่พีน้่องประชาชน 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น�า้ท่วมฉับพลัน ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนม

 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) น�าโดย นายแมททิว กรอส ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพ
บริการ จัดกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยสัตว์น�้า ณ อุทยานแห่งชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วม
กว่า 100 คน ทั้งนี้ เพื่อคืนชีวิตสู่ธรรมชาติด้วยการปลูกป่า พร้อมปล่อยปลาและปูทะเลกลับสู่ระบบนิเวศน์

 นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี
มอบต้นกล้าดอกดาวเรือง น้อมเกล้าฯ ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุในหลวงรชักาลที ่9 เพือ่ให้คณะผูบ้รหิารและพนกังานน�าไปปลกูทีบ้่านซึง่จะน�ากลบัมา
รวมกันอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมเพื่อใช้ตกแต่งบริเวณพิธีแสดงความอาลัยในช่วงการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลท่ี 9 
เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาราษฎร์ทั่วประเทศตลอดพระชนม์ชีพอย่างหาที่สุดมิได้

 นายชินคิจิ ไมค์ มิกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และ นายริวสุเกะ ฟูตามูระ 
กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท โตเกยีวมารนีประกนัชวีติ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) พร้อมคณะผูบ้รหิารระดบัสงู มอบทนุการศกึษาประจ�าปี พ.ศ. 2560 
แก่เด็กนักเรียนสังกัดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

แอกซ่า ประเทศไทย จัดกิจกรรม “บริจาคหนังสือเพื่อน้อง ๆ” ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ “แอกซ่า ซีอาร์วีค” ทั่วโลก

วิริยะจิตอาสาทั่วไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมด้วยความห่วงใยจากบริษัทกลางฯ

กรุงเทพประกันภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม

เอ็ม เอส ไอ จี จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยสัตว์น�้า

มิตรแท้ รวมใจปลูกดอกดาวเรือง ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีน มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 13
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รอบรั้วประกันภัย



ประกาศ
 วารสารฉบับนี้ได้รวบรวม ค�าสั่ง ประกาศที่ส�าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560  

น�าเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบ ดังนี้

ค�าสั่งนายทะเบียน

 ค�าสั่งนายทะเบียนมี 2 ฉบับ ดังนี้

 1. ค�าสัง่นายทะเบยีนที ่51/2560 ลงวนัที ่24 สงิหาคม 2560 เรือ่ง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตวุนัประกนัภยั

สุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย

 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเส่ียงจากอุบัติเหตุได้สะดวก 

เข้าถงึได้ง่ายและรวดเรว็ยิง่ขึน้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการประกนัภยัและประเทศโดยรวม อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 

30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงออกค�าสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ค�าสั่งนี้เรียกว่า ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 51/2560 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ พลัส 

(ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัยส�าหรับบริษัทประกันภัย

 ข้อ 2 ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) ที่แนบท้ายค�าสั่งนี้

 ข้อ 3 ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) ที่แนบท้ายค�าสั่งนี้

 ข้อ 4 ค�าสั่งนี้ให้ใช้ส�าหรับการท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 และรวมถึงกรณี

ผูเ้อาประกนัภยัท�าสญัญาประกนัภยักบับรษิทัเพือ่ต่ออายกุรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตวุนัประกนัภยัสขุใจ พลสั (ไมโครอนิชวัรนัส์) ภายใน 30 วนั

นับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง

 2. ค�าสัง่นายทะเบยีนที ่55/2560 ลงวนัที ่25 สงิหาคม 2560 เรือ่ง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตวุนัประกนัภยั

สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย

 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเส่ียงจากอุบัติเหตุได้สะดวก 

เข้าถงึได้ง่ายและรวดเรว็ยิง่ขึน้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการประกนัภยัและประเทศโดยรวม อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 

30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 นายทะเบียนจึงออกค�าสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ค�าสัง่นีเ้รยีกว่า ค�าสัง่นายทะเบยีนที ่55/2560 เรือ่งให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตวุนัประกนัภยัสขุใจ (ไมโคร

อินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัยส�าหรับบริษัทประกันภัย

 ข้อ 2 ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ที่แนบท้ายค�าสั่งนี้

 ข้อ 3 ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ที่แนบท้ายค�าสั่งนี้

 ข้อ 4 ค�าสั่งนี้ให้ใช้ส�าหรับการท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2560 และรวมถึงกรณี

ผู้เอาประกันภัยท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัทเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ภายใน 30 วันนับ

จากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง

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

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

รายละเอียดประกาศ ท่านสามารถ  Download ได้จากเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (www.oic.or.th)

 ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมี 1 ฉบับ ดังนี้

 ก�าหนดแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยท่ีสามารถเสนอขายได้ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันนาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยหรือพนักงาน

ของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก

รถ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

 เพ่ือก�าหนดแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถเสนอขายได้ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย หรือพนักงาน

ของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นการส่งเสริมการจ�าหน่ายและตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงพัฒนาช่องทางการจ�าหน่าย

ให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศ คณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน

วนิาศภยั หรอืพนกังานของบรษิทัในการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยั 200 ส�าหรบัรายย่อย (ไมโครอนิชวัรนัส์) และกรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายทะเบียนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ก�าหนดแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถเสนอขายได้ตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกันภยั เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีารเสนอขาย และการปฏบิตัหิน้าทีข่องตวัแทนประกนัวนิาศภยั 

นายหน้าประกันวินาศภัยหรือ พนักงานของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์

ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
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ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่

โจทก์

จ�าเลย

2917/2555

บริษัท ท.ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เมโกลบ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ป.พ.พ. มาตรา 8, 616
ฎีกาย่อ

 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ�าเลยช�าระเงิน 402,411.75 บาท 
พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงนิ 385,917.73 บาท 
นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จให้แก่โจทก์
 จ�าเลยให้การและแก้ไขค�าให้การขอให้ยกฟ้อง
 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
พพิากษายกฟ้อง แต่ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนยีมแทนจ�าเลย โดยก�าหนด
ค่าทนายความ 10,000 บาท
 โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศวนิจิฉยัว่า ปัญหาทีต้่องวนิจิฉยัตามอทุธรณ์ของโจทก์ในข้อแรก
มีว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
วนิจิฉยัว่า ความเสยีหายของสนิค้าเกดิจากเหตสุดุวสิยั จ�าเลยจงึไม่ต้อง
รับผิดในความเสียหายของสินค้านั้น เป็นการพิพากษานอกประเด็นข้อ
พิพาทหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องบรรยายสภาพและข้ออ้างที่อาศัย
เป็นหลักแห่งข้อหาว่า จ�าเลยได้รับมอบสินค้าพิพาทไว้เพื่อขนส่งไปยัง
จดุหมายปลายทาง แต่ระหว่างการขนส่งสนิค้าพพิาทได้รบัความเสยีหาย
เพราะมีแมลงเข้าไปในสินค้าพิพาท จ�าเลยจึงต้องรับผิดชอบในความ 
เสยีหายของสนิค้าพพิาท จ�าเลยให้การปฏเิสธความรบัผดิว่า การทีแ่มลง
เข้าไปในสนิค้าพิพาทมไิด้เกดิจากการขนส่งของจ�าเลย เนือ่งจากผู้ส่งเป็น
ผู้บรรจุและหีบห่อสินค้าพิพาท เม่ือขนส่งสินค้าพิพาทไปถึงด่านสินค้า
ขาเข้าของประเทศมาเลเซยีถกูเจ้าหน้าทีข่องประเทศมาเลเซยีบังคบัให้
เก็บสินค้าไว้ที่คลังสินค้าของจ�าเลยท่ีประเทศมาเลเซียเพื่อตรวจ มีการ
พบแมลงอยู่บริเวณหีบห่อส่วนที่เป็นพลาสติก ดังนี้ประเด็นข้อพิพาท
ย่อมเป็นไปตามข้ออ้างและข้อเถยีงตามค�าฟ้องและค�าให้การนัน้ว่ามข้ีอ
กฎหมายหรือข้อเท็จจริงท่ียังโต้แย้งกันและเก่ียวเน่ืองกับประเด็น การ
ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณา

ค�าฟ้องและค�าให้การแล้วตั้งประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดใน
ความเสยีหายของสนิค้าไว้ว่า สนิค้าพพิาทเสียหายในระหว่างอยูใ่นความ
ดูแลของจ�าเลย และจ�าเลยต้องรับผิดชอบหรือไม่ ประเด็นข้อพิพาทดัง
กล่าวย่อมครอบคลมุถงึข้อเทจ็จรงิว่า การทีม่แีมลงเข้าไปในสนิค้าพพิาท
มิได้เกิดจากการกระท�าหน้าที่ขนส่งของจ�าเลย แต่ถูกบังคับโดย 
เจ้าหน้าที่ของประเทศมาเลเซียที่ให้เก็บสินค้าพิพาทไว้ในโกดังสินค้า 
ของจ�าเลย ห้ามเคล่ือนย้ายในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ี  
ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า 
ความเสียหายของสินค้าพิพาทเกิดจากเหตุสุดวิสัย การที่มีแมลงเข้าไป
ในถงุสนิค้าพพิาทท�าให้สนิค้าพพิาทเสยีหายมไิด้เกดิจากการกระท�าของ
จ�าเลย หรือจ�าเลยท�าการขนส่งโดยไม่ใช้ความระมัดระวัง ถือว่าข้อเท็จ
จรงิทีศ่าลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางหยบิยก
ขึน้วนิจิฉัยเป็นข้อเทจ็จรงิทีจ่�าเลยยกขึน้กล่าวอ้างไว้ในค�าให้การ จงึมไิด้
เป็นการพิพากษานอกประเด็นข้อพิพาทแต่อย่างใด อุทธรณ์ของโจทก์
ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปมีว่า ความ
เสยีหายของสนิค้าพพิาทเกดิจากเหตสุดุวสิยัหรอืไม่ เหน็ว่า ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 ได้ให้ความหมายของเหตุสุดวิสัย
ไว้ว่า หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็น
เหตทุีไ่ม่อาจป้องกนัได้แม้ทัง้บคุคลผูต้้องประสบหรอืใกล้จะต้องประสบ
เหตนุัน้ จะได้จดัการระมดัระวงัตามสมควรอนัพงึคาดหมายได้จากบคุคล
ในฐานะและภาวะเช่นนั้น ความเสยีหายของสนิค้าพพิาทเกดิจากการที่
มแีมลงเข้าไปปะปนอยูใ่นถงุสนิค้าพพิาท ขณะทีสิ่นค้าพพิาทถกูขนออก
จากตูค้อนเทนเนอร์เกบ็ไว้ทีโ่กดงัสนิค้าของจ�าเลยเพือ่ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจ
สอบคุณภาพอาหารของประเทศมาเลเซียตรวจสอบ ขณะน�าไปตรวจ
สอบไม่ปรากฏตัวแมลงปะปนอยู่ในสินค้าพิพาทหรือแทรกอยู่บริเวณ

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 13634

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ



หบีห่อของสนิค้าพพิาทแต่อย่างใด แสดงว่าแมลงได้เข้าไปปะปนในสนิค้า
พพิาทในช่วงเวลาทีส่นิค้าพพิาทถกูเกบ็ไว้ในโกดงัสนิค้าของจาเลยตัง้แต่
วันที่ 11 พฤษภาคม 2549 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ก่อนที่บริษัท
เคอรี ่อนิกรเีดยีนท์ (มาเลเซยี) จ�ากดั ผูซ้ือ้จะได้รบัมอบสนิค้าพพิาท แม้
การเก็บสนิค้าพพิาทไว้ในโกดงัสนิค้าของจ�าเลยจะถกูบงัคบัโดยเจ้าหน้าที่
ของประเทศมาเลเซีย แต่จ�าเลยก็มีหน้าที่น�าสินค้าผ่านเข้าประเทศ
มาเลเซียด้วย ดังนั้น การดูแลรักษาสินค้าพิพาทยังคงอยู่ในความ 
รับผิดชอบของจ�าเลยอยู่ จ�าเลยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการขนส่งสินค้า
ย่อมมีหน้าที่ดูแลสินค้าพิพาทในช่วงเวลาขนส่งมิให้เกิดความเสียหาย
สูญหาย การมีแมลงเข้าไปตอมสินค้าพิพาทโดยแทรกสิ่งห่อหุ้มสินค้า
พพิาทเข้าไป ย่อมเป็นเหตกุารณ์ทีส่ามารถป้องกนัมใิห้เกดิขึน้ได้ นางสุมาลี 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของจ�าเลย พยานจ�าเลยเบิกความตอบค�าถาม
ค้านของทนายโจทก์ว่า สินค้าพิพาทมีการหีบห่อเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้
มกีารคลมุสนิค้าพิพาทอกีชัน้หนึง่ แสดงให้เหน็ว่า การป้องกนัมใิห้แมลง
เข้าไปที่สินค้าพิพาทสามารถป้องกันได้โดยใช้ผ้าใบหรือสิ่งห่อหุ้มคลุม
สินค้าพิพาทไว้อีกชั้นหนึ่ง เพียงแต่จ�าเลยมิได้คาดคิดหรือคาดไม่ถึงว่า
จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้ึน เหตุท่ีสินค้าพิพาทมีแมลงเข้าไปที่สินค้า
พพิาทเกดิความเสยีหายจงึไม่ได้เกดิขึน้จากเหตสุดุวสิยั เมือ่สนิค้าพพิาท
เกดิความเสยีหายขณะทีส่นิค้าพพิาทอยูใ่นความดแูลของจ�าเลยผูข้นส่ง 
จ�าเลยจึงต้องรับผิดในความเสียหายของสินค้าพิพาท ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น
 มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ความเสียหายของสินค้าพิพาท
มีเพียงใด ปัญหาข้อนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางยังมิได้วินิจฉัย แต่เห็นว่าคู่ความได้น�าพยานหลักฐานเข้า
สบืถงึปัญหาข้อนีค้รบถ้วนแล้ว เพือ่ให้การพจิารณาพพิากษาคดเีสรจ็ไป
โดยรวดเร็ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศเหน็สมควรวนิจิฉยัปัญหาข้อนีไ้ปเสยีเลย โดยไม่ย้อนส�านวนไป
ให้ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวนิจิฉยัเสีย
ก่อน ข้อเทจ็จรงิได้ความตามพยานหลกัฐานทีโ่จทก์น�าสบืว่า เมือ่บรษิทั
เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (มาเลเซีย) จ�ากัด ผู้ซื้อไม่ยอมรับสินค้าโซเดียม  
คาร์ซเินต เอน็เอ เอช็ว ีจ�านวน 39 ถงุ และผงเครือ่งเทศปาปรกิา จ�านวน 
8 ถงุ โดยอ้างว่าสนิค้าได้รบัความเสยีหาย โจทก์ได้ว่าจ้างบรษิทัครอฟอร์ด 
แอนด์ คอมพาน ีแอดจสัเตอร์ส (มาเลเซีย) จ�ากัด เข้าส�ารวจและประเมนิ
ความเสยีหาย ผลการตรวจสอบพบว่าสนิค้าพพิาทดงักล่าวมแีมลงเข้าไป
ในสินค้า ทาให้สินค้าพิพาทเสียหายทั้งหมดเพราะปนเปื้อนเช้ือโรค  
ไข่แมลง และซากแมลง ไม่สามารถน�าไปผลิตเป็นอาหารมนุษย์ได้และ
ต้องท�าลายทิ้งเพราะไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ซึ่งจ�าเลย
ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบหักล้างหรือโต้แย้งเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่าสินค้าพิพาทดังกล่าวได้รับความเสียหายท้ังหมด คิดเป็นราคา
สินค้าที่เสียหาย 9,254.40 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ตามสัญญาประกันภัยมี
การตกลงราคาประกันภัยโดยคิดตามราคาสินค้าบวกด้วยร้อยละ 10 

รวมเป็นเงิน 10,179.84 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแม้คู่สัญญาประกันภัย
สามารถตกลงกันได้เพราะผู้เอาประกันภัยอาจได้รับความเสียหาย
มากกว่ามลูค่าสินค้าทีเ่อาประกนัภยัโดยมค่ีาใช้จ่ายต่าง ๆ  ทีผู่เ้อาประกนั
ภัยต้องเสียไป เช่น ค่าหีบห่อและค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วย ซึ่งถือเป็น
ความเสียหายที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัยได้ก็ตาม แต่การที่โจทก์ซึ่ง
เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย
ซ่ึงต้องจ่ายตามเงื่อนไขแห่งสัญญาประกันภัยแล้วรับช่วงสิทธิจากผู้เอา
ประกันภัยมาเรียกร้องเอาจากผู้ต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยนั้น โจทก์
ย่อมมีสิทธิเรียกร้องในความเสียหายได้เพียงเท่าที่ผู้เอาประกันภัยจะ
เรียกร้องเอาจากผู้ต้องรับผิด คือ จ�านวนตามสัญญารับขน ซึ่งได้แก่ค่า
เสียหายเท่าที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจริงเท่านั้น และต้อง
พจิารณาตามพยานหลกัฐานทีโ่จทก์น�าสบืมา มใิช่จะถอืเอาว่าความเสยีหาย
ที่แท้จริงจะต้องเป็นราคาสินค้าที่เสียหายบวกร้อยละ 10 ตามสัญญา
ประกันภัยซึ่งจ�าเลยไม่ได้เป็นคู่สัญญาที่จะต้องผูกพันด้วยแต่อย่างใด 
และตามพยานหลกัฐานของโจทก์กป็รากฏว่าบรษิทัเคอร์รี ่อินกรเีดยีนท์ 
(มาเลเซีย) จ�ากัด ผู้ซ้ือสินค้าได้มีหนังสือเรียกร้องความเสียหาย เป็น 
ค่าสินค้าที่เสียหาย 34,175.57 ริงกิต หรือ 9,254.40 ดอลลาร์สหรัฐ  
รวมกบัค่าภาษด้ีวยแล้วรวมเป็นเงนิ 35,961.59 รงิกติ เท่านัน้ ซึง่เฉพาะ
ราคาสินค้าเป็นจ�านวนเดียวกับราคาสินค้าที่ยังไม่บวกร้อยละ 10 ตาม
ที่โจทก์น�าสืบมา แต่ส่วนเพิ่มที่เป็นภาษีมีเพียง 1,786.02 ริงกิต ไม่ถึง
ร้อยละ 10 ของราคาสินค้า 34,175.57 ริงกิต แต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่า
ค่าเสียหายที่แท้จริงมีเพียง 35,961.59 ริงกิต เท่านั้น โดยคิดเป็นเงิน
ไทยได้ตามอตัราแลกเปลีย่นเงนิรงิกติ เป็นเงนิดอลลาร์สหรฐัดงักล่าว 1 
ดอลลาร์สหรฐัเท่ากบั 3.6929 รงิกติ แล้วเปลีย่นเงนิดอลลาร์สหรฐัทีค่ดิ
ได้เป็นเงนิบาทตามอตัราแลกเปลีย่นทีโ่จทก์ใช้คดิค�านวณเพือ่การชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนไป 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 37.91 บาท ซึ่งค�านวณ
ได้เป็นเงิน 369,168.91 บาท ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางพพิากษายกฟ้อง ศาลฎกีาแผนกคดทีรพัย์สนิทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ 
ฟังขึ้นบางส่วน
 พิพากษากลับ ให้จ�าเลยช�าระเงิน 369,168.91 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 27 ตุลาคม 
2549 จนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่เกิน 
16,494.02 บาท ให้จ�าเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ 
โดยก�าหนดค่าทนายความ 20,000 บาท

(สรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย - อร่าม เสนามนตรี - ธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร)
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ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่
เรื่อง

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า

2397/2559
ประกันภัยรถยนต์
จ่ายซ�า้

ย่อค�าชี้ขาด

 ข้อเทจ็จรงิในข้อพพิาทนีม้ว่ีา ผูเ้สนอข้อพพิาทเป็นผูร้บัประกนั
ภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กฉ-400 พระนครศรีอยุธยา ตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ส่วนคู่กรณีที่ 1 เป็นผู้รับ
ประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ฒข-6600 กรุงเทพมหานคร 
และคูก่รณทีี ่2 เป็นผูรั้บประกนัภยัรถยนต์คนัหมายเลขทะเบยีน กต-5102 
พระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.40 ผู้ขับรถคันที่คู่กรณี
ที่ 1 และคู่กรณีที่ 2 รับประกันภัยไว้ขับรถโดยประมาทเมื่อมาถึงที่เกิด
เหตุต�าบลหนองจิก ได้เฉี่ยวชนรถยนต์คันที่ผู้เสนอข้อพิพาทรับประกัน
ภัยไว้เป็นเหตุให้ผู้โดยสารมากับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนได้ออกตรวจที่เกิดเหตุเห็นว่าเป็นความ
ประมาทของผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีท้ังสอง และศาลพิพากษาลงโทษจ�าคุก
ให้รอการลงโทษ ต่อมาผูเ้สนอข้อพพิาทได้จ่ายค่ารกัษาพยาบาลของนาย
พงษ์ยุทธให้โรงพยาบาลธนบุรีเป็นเงิน 50,000 บาทและจ่ายค่ารักษา
พยาบาลนายกมลศกัดิเ์ป็นเงนิ 8,823 บาท รวมเป็นเงนิทัง้หมด 58,823 
บาทไปแล้ว ผู้เสนอข้อพิพาทจึงขอใช้สิทธิไล่เบี้ยเงินดังกล่าวจากคู่กรณี
ทัง้สองขอให้ชีข้าดให้คูก่รณทีัง้สองช�าระเงนิดงักล่าวพร้อมด้วยดอกเบีย้
 ในชัน้ประนอมข้อพพิาทคูก่รณทีี ่2 ตกลงกบัผูเ้สนอข้อพพิาท
ได้โดยคู่กรณีที่2 ได้ท�าสัญญาประนอมข้อพิพาทกับผู้เสนอข้อพิพาทว่า
คู่กรณีที่ 2 ยอมช�าระเงินแก่ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน 29,911 บาท
 คงมปัีญหาตามข้อพพิาทในระหว่างผูเ้สนอข้อพพิาทกบัคูก่รณี
ท่ี 1 เท่านัน้โดยคูก่รณทีี ่1 ยืน่ค�าคดัค้านว่าค่าสนิไหมทดแทนตามกรมธรรม์
พรบ.คู่กรณีที่1 ได้จ่ายเงินเต็มความคุ้มครองให้กับผู้เสียหายแล้วโดยมี 
การจ่ายกนัทีศ่าลคูก่รณทีี ่1 จงึไม่อาจจ่ายคนืผูเ้สนอข้อพพิาทได้อกี
 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ส�าหรับปัญหาตามประเด็นข้อ
เดียวที่ว่าคู่กรณีที่ 1 จ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มความคุ้มครองตาม 
กรมธรรม์พรบ.ที่คู่กรณีที่ 1 ไม่ต้องรับผิดต่อผู้เสนอพิพาทอีกหรือไม่นั้น 
เห็นว่าการที่ผู้เสนอข้อพิพาทมีผู้รับมอบอ�านาจมาสืบประกอบเอกสาร
การจ่ายของผู้เสนอข้อพิพาทว่าผู้โดยสาร 2 คนมากับรถฝ่ายผู้เสนอข้อ
พพิาทได้รบับาดเจบ็เข้ารกัษาพยาบาลส�าหรบันายพงษ์ยทุธโรงพยาบาล
ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน 50,000 บาท ส่วน
รายนายกมลศักดิ์ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน 
8,823 บาท ตามใบเสร็จเสร็จ ส. 1 และผู้เสนอข้อพิพาทจ่ายเงินของ 
ผู้โดยสาร 2 รายนี้ไปแล้วตามส. 2 แม้ผู้ประสบภัยท้ังสองคนเป็น 
ผู้โดยสารมากับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทย่อมส�ารองจ่ายได้แต่ละราย 

ได้ไม่เกนิรายละ 50,000 บาท เมือ่ผูข้บัรถฝ่ายคูก่รณทีัง้สองต่างประมาท
ตามที่ค�าพิพากษาของศาลในคดีอาญาไปแล้วผู้เสนอข้อพิพาทยอม 
ไล่เบี้ยเงินที่จ่ายไปแล้วในแต่ละรายจากคู่กรณีที่ 1 และผู้คนที่ 2 ได้ราย
ละครึ่งหนึ่งกล่าวคือส�าหรับนายพงษ์ยุทธได้เรียกได้คืนจากคู่กรณีที่ 1 
ได้ครึง่หนึง่เป็นเงนิ 25,000 บาท รายนายกมลศักดิไ์ล่เบีย้นเรยีกคนืจาก
คูก่รณทีี ่1 ได้ 4,411.50 บาท และไล่เบีย้จากคูก่รณ ี2 ได้ตามจ�านวนที่
กล่าวมาเช่นกนั แต่การทีคู่ก่รณทีี ่1 มทีนายความทีไ่ปว่าความในคดแีพ่ง
มาให้การตามที่น�าสืบไว้ข้างต้นพอสรุปได้ว่าเม่ือนายพงษ์ยุทธได้ฟ้อง 
ผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีที่ 1 และคู่กรณีที่ 2 ในคดีแพ่งและมีการเรียกคู่กรณี
ที ่1 เข้าเป็นจ�าเลยร่วมศาลได้ไกล่เกลีย่โดยจดรายงานกระบวนพจิารณา
ไว้ตามค. 5 คอืคูก่รณทีี ่1 ในฐานะคูก่รณร่ีวมได้ช�าระเงนิให้แก่รายนีเ้ป็น
เงนิ 200,000 บาทไปแล้วนายพงษ์ยทุธได้ถอนฟ้องคู่กรณร่ีวมคอืคูก่รณี
ที่ 1 เนื่องจากนายพงษ์ยุทธทุกพลภาพ ครั้งพยานปากนี้ตอบถามค้าน
ว่าการจ่ายเงนิ 200,000 บาทได้ดรู่างกายของนายพงษ์ยทุธเป็นอัมพาต
ครึง่ตวั ยิง่มกีารส่งใบรบัรองแพทย์เพิม่เตมิภายหลงั ตามใบรบัรองแพทย์
ระบุรายละเอียดชัดว่าขณะน้ีมีอาการชาที่ขาทั้งสองข้างขาทั้งสองข้าง
อ่อนแรงไม่สามารถเดินและช่วยเหลือตนเองได้ตามปกติ ตามปกติ 
การเกดิทพุลภาพอย่างสิน้เชงิอาการจะไม่ดขีึน้เป็นปกตปิระกอบกจิการ
ไม่ได้อย่างส้ินส้ินเชงิ แม้คู่กรณทีี ่1 จากจะจ่ายนายพงษ์ยทุธไป 200,000 
บาท เป็นการจ่ายเต็มความคุ้มครองตามพ.ร.บ. ไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อ
ขณะเจรจากันที่ศาลตามรายงานกระบวนพิจารณาข้อ 5 คู่กรณีที่ 1  
น่าจะรูว่้า ผู้เสนอข้อพพิาทส�ารองจ่ายรายนีไ้ปก่อนเท่าใด เพราะมกีารฟ้อง
คดแีพ่งหลังจากผู้เสนอข้อพพิาทจ่ายไปแล้วนาน หากไม่รูก้ค็วรสอบถาม
ไปยงัผู้เสนอข้อพพิาทแต่ไม่ปรากฏว่าคู่กรณทีี ่1 ได้สอบถามไปยงัผูเ้สนอ
ข้อพพิาทยิง่ขณะทีคู่ก่รณทีี ่1 เจรจากบันายพงษ์ยทุธไม่ปรากฏว่าคูก่รณี
ที่ 1 ได้มีการแถลงให้ศาลรู้ว่าต้องกันเงินของรายนี้เพื่อคืนแก่ผู้เสนอข้อ
พพิาทไว้เท่าใด แล้วจ่ายส่วนทีเ่หลอืแก่นายพงษ์ยทุธผูป้ระสบภยัไป เช่น
นี้คู่กรณีที่ 1 จะมาอ้างว่าคู่กรณีที่ 1 ต้องจากคืนแก่ผู้เสนอข้อพิพาท 
29,411.50 บาท เป็นการจ่ายเกินความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วหา
ได้ไม่เช่นนี้คู่กรณีที่ 1 ยังต้องรับผิดค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัย 2 
รายนี้รายละกึ่งหนึ่งรวมเป็นเงิน 29,411.50 บาท แก่ผู้เสนอข้อพิพาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ย
 อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้คู่กรณีที่ 1 ชดใช้เงินตามค�าเสนอ
ข้อพิพาทพร้อมทั้งดอกเบี้ย
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บริษัท น�าสินประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2911 4567, 0 2911 4488 
โทรสาร: 0 2911 4477
URL: www.namsengins.co.th
E-mail: email@namsengins.co.th

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

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

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

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

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

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

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

บรษิทั เจนเนอราลีป่ระกนัภยั (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0-2685-3828
โทรสาร: 0-2685-3829
URL: www.generali.co.th
E-mail: info@generalithailand.com
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บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2119 3000
โทรสาร: 0 2636 2340-1
URL: www.sompo.co.th
E-mail: info@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)
โทรศัพท์: 0 2630 9055, 0 2630 9111 Hotline: 1352
โทรสาร: 0 2237 4621, 0 2237 4624
URL: www.tsi.co.th
E-mail: webmaster@tsi.co.th
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บรษิทั เอไอเอ จ�ากดั (ประกนัวนิาศภยั) สาขาประเทศไทย 
โทรศัพท์: 0 2352 5888
โทรสาร: 0 2352 5889
URL: www.aianonlife.co.th
E-mail: thsc-nlc.os@aia.com

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

หมายเหตุ
บริษัท สัจจะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

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

บรษิทั 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

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

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (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 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 วริยิะประกนัภยั 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�ากัด 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

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

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

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

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



สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย ประจ�าปี 2560

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมออกบูธจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันวินาศภัยแก่ประชาชนในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจ�าปี 2560 
(Insurance Expo 2017) ภายใต้แนวคิด "เทคโนโลยีประกันภัย เชื่อมต่อโอกาสและความท้าทาย เพื่ออนาคตไทย" (InsurTech Connect: Opportunities 
and Challenges for Thailand Future) ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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