
            สมาคมประกันว�นาศภัยไทย

เขาใจ “การประกันภัยตอ” : บร�บทที่จำเปนตอธุรกิจประกันภัยไทย

ORSA – การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเง�นของบร�ษัทประกันภัย

ความสำคัญของ Data Analytics และการประยุกตใช ในธุรกิจประกันภัย 

(ตอนที่ 1: ความทาทายใหมของธุรกิจประกันภัย)
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เรื่องเด่น
เข้าใจ “การประกันภัยต่อ”: บริบทที่จ�าเป็นต่อธุรกิจประกันภัยไทย
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ORSA – การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย

รอบรู้ประกันภัย
ครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ระเบียงภาพ

วิชาการ IPRB
ความส�าคัญของ Data Analytics และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันภัย 

(ตอนที่ 1: ความท้าทายใหม่ของธุรกิจประกันภัย)

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
การประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตอน Insurance & Micro

รอบรั้วประกันภัย
ข่าวบริษัทประกันภัย 

ประกาศ

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
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สวัสดีครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 วารสารประกันภัยฉบับน้ีเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่  

ปีจอ 2561 ซึ่งฉบับนี้เรามีเรื่องเด่น คือ กิจกรรมการฉลอง “ครบรอบ 50 ปี  

สมาคมประกันวินาศภัยไทย” ท่ีในวาระโอกาสอันดีน้ี ทางสมาคมฯ เราได้จัด

กิจกรรม CSR หลายกิจกรรมเพื่อหารายได้สบทบทุนเข้าการกุศล ช่วยเหลือ 

หน่วยงานและมูลนิธิต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสมาชิกเป็นอย่างดี 

ถือได้ว่าเป็นการแสดงพลังความร่วมมือร่วมใจ (Power of Insurance) ในการท�า

กิจกรรมเพื่อสังคมของพี่น้องผองเพื่อนชาวประกันวินาศภัยครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งก็ 

ว่าได้

 ในฉบับนี้ เรายังมีบทความท่ีน่าสนใจจาก ส�านักวิจัยและสถิติ บมจ.  

ไทยรบัประกนัภยัต่อ และ บมจ. ไทยรปีระกันชีวติ เรือ่ง “เข้าใจ “การประกนัภยัต่อ”: 

บริบทที่จ�าเป็นต่อธุรกิจประกันภัยไทย” และบทความจาก ส�านักงานอัตราเบี้ย

ประกันวินาศภัย (IPRB) เรื่อง “ความส�าคัญของ Data Analytics และ 

การประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันภัย (ตอนที่ 1: ความท้าทายใหม่ของธุรกิจ 

ประกันภัย)”  

 ส�าหรับคอลัมน์ประจ�าอื่น ๆ ในฉบับ เราก็ยังมีเรื่องราวที่เต็มไปด้วย

เนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาน�าเสนอเหมือนเช่นเคย พบกันอีกครั้งปีหน้าฟ้าใหม่  

ปี 2561 ครับ

บก.แถลง

กี่เดช อนันต์ศิริประภา
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โทรศัพท์: 0 2256 6032-8
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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

รูปที่ 1: แผนภาพแสดงการท�าประกันภัยและการท�าประกันภัยต่อ/ต่อช่วงและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เข้าใจ “การประกันภัยต่อ”:  
บริบทที่จ�าเป็นต่อธุรกิจประกันภัยไทย

 ผู้ที่คร�่าวอดในวงการประกันภัยคงพอจะทราบกันดีว่าเบื้องหลังการรับประกันภัยยังมีกระบวนการหนึ่งที่มีความส�าคัญและเกิดควบคู่

กันไป นั่นก็คือ “การประกันภัยต่อ” ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจประกันภัยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่ก็เชื่อว่ายัง

มีผู้อ่านอีกหลายท่านที่เพ่ิงจะได้มีโอกาสก้าวเข้ามาสู่วงการนี้ จึงอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับหลักการดังกล่าว และเชื่อว่าน่าจะมีค�าถาม ที่ว่า “การ

ประกันภัยต่อ” คืออะไร ส�าคัญและมีประโยชน์อย่างไรบ้าง บทความนี้จึงได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ความกระจ่างแก่ทุกคนที่ยังไม่คุ้นชินกับเรื่องราว

ของการประกันภัยต่อ เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ถูกน�าเสนอนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความอยากรู้เรื่องราวของการประกันภัยต่อ

เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก

 “การประกันภัยต่อ” คืออะไร?

 หากจะสรุปสั้น ๆ “การประกันภัยต่อ”  (Reinsurance Ceded) คือ การถ่ายโอนความเสี่ยงภัยบางส่วนหรือทั้งหมดไปให้บริษัทผู้รับ

ประกนัภยัต่อนัน่เอง โดยจะมกีารท�าข้อตกลง/สญัญาร่วมกนัระหว่างบรษิทัรบัประกนัภัยโดยตรง (ในฐานะผู้เอาประกนัภัยต่อ – Ceding Company/

Reinsured) กับบริษัทรับประกันภัยต่อ (ในฐานะผู้รับประกันภัยต่อ - Reinsurer) ว่าผู้รับประกันภัยต่อจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ 

ผูเ้อาประกนัภยัต่อตามสดัส่วนหรอืมลูค่าทีไ่ด้ตกลงกนัไว้ โดยมค่ีาตอบแทนการเอาประกนัภยัต่อในรปูแบบของเบีย้ประกนัภยัต่อ นอกจากนีแ้ล้ว 

บรษิทัรบัประกนัภยัต่อยงัสามารถทีจ่ะท�าประกนัภยัต่อไปยงัผูร้บัประกนัภยัต่อช่วง (บรษิทัรบัประกนัภยัต่อช่วง - Retrocessionaire) ได้อีกทอด

หนึ่งด้วยเช่นกัน กระบวนการหลังนี้เป็นที่เรียกกันทั่วไปว่า “การประกันภัยต่อช่วง” (Retrocession)  

 เพ่ือให้เกดิความกระจ่างกบัค�านยิามข้างบนมากยิง่ข้ึน ขออธบิายกระบวนการประกนัภัยต่อด้วยแผนภาพง่าย ๆ ดงัทีจ่ะได้แสดงต่อไปนี้  

กระบวนการทั้งหมดเริ่มต้นจากการที่ผู้เอาประกันภัย (1) ได้ท�าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัยกับบริษัทรับประกันภัยโดยตรง (2) ซึ่งหากบริษัท

พิจารณาเห็นควรก็จะพิจารณาเอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ (3) ซึ่งบริษัทรับประกันภัยต่อเองก็สามารถที่จะด�าเนินการจัดท�า 

ประกันภัยต่อไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อช่วง (4) อีกทอดหนึ่งได้เช่นกัน ในเชิงปฏิบัติแล้วบริษัทรับประกันภัยโดยตรงสามารถพิจารณาเลือกท�า

ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อได้มากกว่าหน่ึงแห่ง นอกจากนี้แล้ว บริษัทรับประกันภัยโดยตรงยังสามารถเล่นบทบาทเป็นได้ท้ัง 

บริษัทรับประกันภัยโดยตรงและบริษัทรับประกันภัยต่อ/ต่อช่วงได้อีกด้วย และหากเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กลับคืนไปยังผู้เอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยต่อเป็นทอด ๆ อีกด้วย

ท�าประกันภัย

จ่ายค่าสินไหมทดแทน
จากรับประกันภัย

ท�าประกันภัยต่อ

จ่ายค่าสินไหมทดแทน
จากรับประกันภัยต่อ

ท�าประกันภัยต่อช่วง

จ่ายค่าสินไหมทดแทน
จากรับประกันภัยต่อช่วง

(1)
ผู้เอาประกันภัย

(3)
บริษัทรับประกันภัย

ต่อ

(4)
บริษัทรับประกันภัย

ต่อช่วง

(2)
บริษัทรับประกันภัย

โดยตรง

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 1374
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รูปที่ 2: มูลค่าเงินเอาประกันภัยโดยรวมของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 - 2559 (ล้านบาท)

 “การประกันภัยต่อ” ให้ประโยชน์อย่างไร?

 ในเมื่อการถ่ายโอนความเสี่ยงของบุคคลไปยังบริษัทประกันภัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย ดังน้ัน 

การเอาประกันภัยต่อของบริษัทประกันภัยก็มีตรรกะที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งความจ�าเป็นหรือประโยชน์ของ “การประกันภัยต่อ” หากว่ากันไปตาม

จริงแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายประเด็น แต่ที่ส�าคัญ ๆ พอจะสรุปได้ดังนี้

 1. เพือ่เพิม่ศกัยภาพและความสามารถในการรบัประกนัภยั บรษิทัประกนัภยัโดยทัว่ไปต่างกม็ุง่เน้นให้ธรุกจิมกีารเตบิโต แต่เนือ่งจาก

ทรัพยากรทางการเงินที่จ�าเป็นส�าหรับการรองรับความเสี่ยงมีต้นทุนสูงและมีจ�านวนจ�ากัด บริษัทจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องใช้การประกันภัยต่อ

เข้ามาช่วยถ่ายโอนความเสี่ยงบางส่วนออกไป เพื่อให้บริษัทสามารถมีศักยภาพที่เพียงพอที่จะรับประกันภัยได้มากขึ้น สามารถรับประกันภัย 

รายใหญ่หรือที่มีความเสี่ยงสูงได้ โดยเลือกรูปแบบ/วิธีการท�าประกันภัยต่อให้เหมาะสมตามความเสี่ยงนั้น ๆ อีกทั้งยังสามารถขยายธุรกิจใน 

การรับประกันภัยส�าหรับผลิตภัณฑ์/ช่องทางใหม่ ๆ หรือขยายตลาดให้กว้างขวางขึ้นได้ เพื่อที่จะท�าให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคง 

เป็นไปตามนโยบายที่ผู้บริหารได้ก�าหนดไว้ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปี 2550-2559 ธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับธุรกิจ

ประกันวินาศภัยมีมูลค่าเงินเอาประกันภัยเติบโตโดยเฉลี่ย 8% ต่อปี ส�าหรับธุรกิจประกันชีวิตคิดเป็น 16% ต่อปี (รูปที่ 2)

 2. เพือ่เพิม่ความมัน่คงทางการเงนิ การทีบ่รษิทัมกีารท�าประกนัภยัต่อเพือ่ถ่ายโอนความเสีย่งบางส่วนออกไปนอกจากจะสามารถเพิม่

ศักยภาพในการรับประกันภัยได้มากขึ้นแล้ว หากบริษัทมีการบริหารจัดการประกันภัยต่อที่ดี หรือมีนโยบายหรือกลยุทธ์การท�าประกันภัยต่อท่ี

เหมาะสม ก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์อื่น ๆ ตามมา ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์มหันตภัย ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ 

การประกนัภยัต่อกจ็ะมาช่วยบรรเทาความเสยีหายทางการเงนิจากการรบัประกนัภยั เนือ่งจากบรษิทัจะได้การรบัชดใช้ค่าสนิไหมกลบัคืนมาตาม

สัญญา/ข้อตกลงที่ได้ท�ากันไว้ ซึ่งก็จะช่วยลดความผันผวนของอัตราค่าสินไหมทดแทนได้ โดยหากมีการควบคุมอัตราค่าสินไหมทดแทนประกอบ

กับอัตราค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็จะเป็นปัจจัยส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินตามมา 

 ประโยชน์ของการประกันภัยต่อมิได้จ�ากัดอยู่แค่ภาคธุรกิจเพียงเท่าน้ัน หากแต่ยังมีผลกระทบเชิงบวกต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมโดย

รวมด้วยเช่นกัน เนื่องจากจะเพิ่มโอกาสให้เงินค่าสินไหมทดแทนถึงมือของผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ

กรณทีีบ่รษัิทประกนัภยัไม่มนีโยบายการท�าประกนัภยัต่อ ซึง่กจ็ะท�าให้การฟ้ืนฟแูละบรรเทาความเสยีหายต่อภาคเศรษฐกจิโดยรวมเป็นไปได้อย่าง

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 3. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเงินกองทุน เนื่องจากการประกันภัยเป็นหนึ่งในธุรกิจสถาบันการเงินจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้อง

อยู่ภายใต้กฎและระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแล (ส�านักงาน คปภ.) เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้บริโภคและก่อให้เกิดความม่ันคงต่อระบบ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น ส�านักงาน คปภ. จึงได้ก�าหนดใช้กรอบการประเมินที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อที่จะท�าให้มองเห็นได้ถึงความ

มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย กรอบการประเมินที่ว่านี้คือ “กรอบการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง  

(Risk based capital framework: RBC framework)” ซึ่งถูกแปลให้อยู่ในรูปแบบของอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน หรือ Capital 

Adequacy Ratio: CAR (รูปที่ 3) หลักการคือบริษัทประกันภัยจะต้องด�าเนินธุรกิจโดยรักษาระดับเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่ง

การประกันภัยต่อก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยท�าให้การด�ารงมาตรฐานนี้ของบริษัทเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน                                         

ที่มา : ส�านักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทย และการค�านวณของส�านักวิจัยและสถิติ
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รูปที่ 3: อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน = Capital Adequacy Ratio: CAR (%)

TCR = ผลรวมของเงินกองทุนส�าหรับความเสี่ยงด้านประกันภัย 
ด้านเครดิต ด้านตลาด รวมถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัว

ที่มาจากความเสียงด้านเครดิตและด้านตลาด

เงินกองทุนที่สามารถน�ามาใช้ได้ทั้งหมด (Total Capital Available: TCA)

เงินกองทุนที่ต้องด�ารงทั้งหมด (Total Capital Required: TCR)

 4. ได้รับบริการด้านเทคนิค/สนับสนุนบริการด้านต่าง ๆ บริษัทรับประกันภัยต่อสามารถให้การสนับสนุนหรือเป็นแหล่งข้อมูลรวมถึง 

ให้บริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคนิค ทั้งด้านแนวทางพิจารณารับประกันภัย การคิดเบี้ยประกันภัย การบริหาร 

ความเสีย่งภยั การบรหิารจดัการสนิไหมทดแทน การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ รวมถงึการพฒันาช่องทางหรอืนวตักรรมใหม่ ๆ ร่วมกบับรษิทัประกนัภยั 

ซึ่งก็จะท�าให้บริษัทประกันภัยมีความได้เปรียบและพร้อมที่จะรับมือกับสภาพการแข่งขันที่นับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น

 การเอาประกันภัยต่อของประเทศไทยเป็นอย่างไร?

 ความส�าคญัของการประกนัภยัต่อได้ถกูสะท้อนจากมมุมองทีเ่ป็นตวัเลขด้วยเช่นกนั จากสถติกิารเอาประกนัภยัต่อของธรุกจิประกนัภัย

ไทย พบว่าในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (ปี 2555-2559) ธรุกจิประกนัวนิาศภยัมกีารรบัเสีย่งภยัไว้เองคดิเป็นสดัส่วนเฉลีย่ของเบีย้ประกนัภยัรบัสทุธ ิ(Net 

Retention) อยู่ที่ประมาณ 70% ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด ที่เหลืออีก 30% เป็นการรับประกันภัยต่อและต่อช่วงจากบริษัทรับประกันภัยต่อ

ภายในประเทศและต่างประเทศ (รูปที่ 4)  โดยประเภทธุรกิจที่นิยมเอาประกันภัยต่อมากที่สุด 3 อันดับแรก ก็คือ การประกันภัยความเสี่ยงภัย

ทุกชนิดและการประกันภัยทรัพย์สิน1 (ประมาณ 80% ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (ประมาณ 64% 

ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด) และการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (ประมาณ 47% ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด) สาเหตุส�าคัญที่ธุรกิจเลือก

ที่จะท�าประกันภัยต่อส�าหรับการประกันภัยประเภทเหล่าน้ี ส่วนหน่ึงเป็นเพราะภัยเหล่าน้ีโดยส่วนใหญ่ที่รับประกันภัยมาจากภาคธุรกิจ

อตุสาหกรรม/วชิาชพีมมีลูค่าของทนุเอาประกนัภยัอยูใ่นระดบัค่อนข้างสงู และการคาดการณ์ความเสยีหายเป็นไปได้ยากหรอืมคีวามผนัผวนของ

ผลการรับประกันภัยในระดับที่สูง

1 ประเภทธุรกิจตามการจัดประเภทธุรกิจแบบใหม่ (ตั้งแต่ปี 2559) ในรายงานสถิติธุรกิจประกันวินาศภัย ส�านักงาน คปภ.
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รูปที่ 4: สัดส่วนการเอาประกันภัยต่อของธุรกิจประกันภัยไทย (%)

แหล่ง/หนังสืออ้างอิง
1. กรอบการด�ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง. ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภัย

2. ณวด ีเรอืงรตันเมธ.ี ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการประกนัภยัต่อ. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภัย

3. Chandra, S. (2017). Life & Health Insurance: Role of Actuaries and Reinsurers, Aon Benfield.

4. CII (2014). P97 Reinsurance Study Text. Diploma in Insurance.

5. Munich Re (2010). REINSURANCE: A Basic Guide to Facultative and Treaty Reinsurance,

 จากสถติกิารท�าประกนัภยัต่อของประเทศไทยแสดงให้เหน็ว่า การเอาประกนัภัยต่อมคีวามส�าคัญและเป็นทีต้่องการของธรุกจิประกนัภยั 

ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจประกันวินาศภัย 

 มาถึงจุดนี้คุณผู้อ่านคงพอจะได้รู้จักและเข้าใจ “การประกันภัยต่อ” กันมากขึ้นแล้วว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร แต่หากจะกล่าวถึง

ในรายละเอียดของการประกันภัยต่อน้ัน ยังมีรายละเอียดกันอีกมากเลยทีเดียว ทั้งในเรื่องของวิธีการหรือประเภทของสัญญาที่หลากหลาย  

ความแตกต่างทัง้ในเร่ืองของหลกัการและความเหมาะสมในการการน�าไปใช้ ข้อดข้ีอเสยีหรอืประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัออกไป จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้อง

ท�าความเข้าใจอย่างลกึซึง้จงึจะน�าไปใช้ในการก�าหนดกลยทุธ์หรอืก�าหนดแนวทางในการบรหิารจดัการการประกนัภยัต่อเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อธุรกิจได้ ในครั้งหน้าเราจะค่อย ๆ มาท�าความรู้จักกับการท�าประกันภัยต่อในแต่ละวิธี/ประเภทว่ามีอะไรบ้าง  มีข้อดีและข้อเสียเป็นอย่างไร  

ซึ่งก็จะท�าให้คุณผู้อ่านได้รู้จักและมีความเข้าใจ “การประกันภัยต่อ” มากยิ่งขึ้น

ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต

เบี้ยเอาประกันภัยต่อ

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ70.3

29.7

98.4

1.6

ที่มา: ส�านักงาน คปภ. และการค�านวณของส�านักวิจัยและสถิติ

 ส�าหรับธุรกิจประกันชีวิตในช่วงเวลาเดียวกัน (ปี 2555-2559) ก็มีการท�าประกันภัยต่อเช่นกัน แต่อยู่ในสัดส่วนที่ต�า่กว่ามากหรือโดย

เฉลี่ยเพียงประมาณ 1.6% ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด (รูปที่ 4) สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะการรับประกันชีวิตมีสัดส่วนของการออมทรัพย์มากกว่า

สัดส่วนของการคุ้มครองชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะเก็บความเสี่ยงในส่วนการลงทุนเพื่อจะกันผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์ไว้เอง โดยจะนิยม

เอาประกันภัยต่อเฉพาะในส่วนของความคุ้มครองด้านการเสียชีวิตการเจ็บป่วย และการประกันอุบัติเหตุเป็นส�าคัญ
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ORSA – การประเมินความเสี่ยง
และความมั่นคงทางการเงิน

ของบริษัทประกันภัย
ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน บทความฉบับส่งท้ายปี 2560 ของ

คอลมัน์ Risk Intelligence ขอน�าเสนอประเดน็ทีบ่รษิทัประกนัภัยก�าลัง

ให้ความส�าคญักนัในเวลานี ้นัน่กค็อื “การประเมนิความเสีย่งและความ

มั่นคงทางการเงิน (Own Risk and Solvency Assessment)” ซึ่งเรา

เรียกชื่อกันโดยย่อว่า “ORSA” ค่ะ

 ORSA ถือเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินการของส�านักงาน 

คปภ. ในการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเข้ารับการประเมินภาค 

การเงิน (FSAP) ที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ และเป็นการด�าเนินการต่อยอด

จากประกาศมาตรฐานขัน้ต�่าในการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทั

ประกันวินาศภัย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดย ORSA 

จะช่วยปิดช่องว่างระหว่างกฎระเบยีบของส�านกังาน คปภ. ทีม่ผีลบงัคบั

ใช้อยูใ่นปัจจบุนักบัเกณฑ์การก�ากบัดแูลตามมาตรฐาน Insurance Core 

Principles (ICPs) ซึง่จะถกูใช้เป็นเกณฑ์อ้างองิส�าหรบัการประเมนิภาค

ประกันภัย โดย ORSA จะช่วยตอบโจทย์ ICP 16 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

บริหารความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยค่ะ  

 เนือ่งจาก ORSA ถอืเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบัภาคธรุกจิประกนัภัยไทย 

ส�านักงาน คปภ.จึงได้มอบหมายให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส

เซส จ�ากัด ท�าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาในการก�าหนดแนวทางการจัดท�า 

ORSA โดยการด�าเนนิการโครงการ ORSA นีถู้กแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน 

ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์และค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร

ความเสี่ยงและ ORSA ในประเทศต่าง ๆ ว่ามีการด�าเนินการและมีการ

ออกกฎหมายทีเ่กีย่วข้องอย่างไรบ้าง ขัน้ตอนที ่2 เป็นการก�าหนดกรอบ

และกระบวนการในการท�า ERM/ORSA ส�าหรับบริษัทประกันภัยไทย 

ขั้นตอนที่ 3  เป็นการก�าหนดให้บริษัทประกันภัยจัดท�ารายงาน ORSA 

และน�าส่งส�านักงาน คปภ. เพื่อที่ส�านักงาน คปภ จะได้น�าข้อมูลที่ได้รับ

มาท�าความเข้าใจและประเมินความพร้อมเรื่อง ORSA ของบริษัท 

ประกนัภยั ส่วนขัน้ตอนสุดท้าย เป็นการก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการ

ของส�านกังาน คปภ. เพือ่ทีจ่ะ Implement ระบบ ORSA และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในอนาคต  

 ส�านกังาน คปภ มุง่หวงัว่า ORSA จะเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยท�าให้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยเป ็นระบบและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับ

แผนธรุกจิและแผนการด�ารงเงนิกองทนุ เพือ่ให้บรษิทัประกนัภยัสามารถ

บริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง 

ทางเทคโนโลย ีการใช้ชวีติและพฤตกิรรมของผู้บรโิภคทีเ่ปล่ียนแปลงไป 

มหันตภัย รวมถึงภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิม ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ORSA คืออะไร ต่างกับ ERM อย่างไร

 การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) 

หรอืทีเ่รยีกย่อว่า ERM นัน้ หมายถงึกระบวนการและวธิกีารท่ีองค์กรใช้

ในการแสวงหาโอกาสในการท�าธรุกจิและบรหิารความเสีย่งท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นในอนาคตซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของ

องค์กร โดย ERM จะเป็นการเชือ่มโยงการบรหิารความเสีย่ง การบรหิาร

เงินกองทุน และกลยุทธ์ทางธุรกิจเข้าด้วยกัน
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 การประเมินความเสี่ยงและความม่ันคงทางการเงิน (Own 

Risk and Solvency Assessment) หรือ ORSA นั้น เป็นกระบวนการ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเพื่อที่จะ

ประเมนิความเพยีงพอของการบรหิารความเสีย่งทีม่อียู ่ตลอดจนความ

มั่นคงทางการเงินและเงินกองทุนของบริษัทในปัจจุบันและในอนาคต

ภายใต้สภาวะวิกฤตที่อาจเกิดข้ึน เพื่อท่ีจะประเมินว่าความเส่ียงของ

บริษัทนั้นมีเงินกองทุนมารองรับอย่างเพียงพอและมีการจัดสรรเงิน

กองทุนอย่างเหมาะสมหรือไม่ หรือกล่าวโดยย่อก็คือ ORSA เป็นการ

บริหารความเส่ียงที่เน้นความเส่ียงซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อ

ความเพยีงพอของเงนิกองทนุและฐานะการเงนิของบรษิทัประกนัภยัใน

อนาคตเป็นหลักนั่นเองค่ะ

กรอบและกระบวนการในการท�า ERM/ORSA ส�าหรับบริษัทประกันภัย

 ส�านกังาน คปภ และ EY ได้ก�าหนดกรอบในการท�า ERM/ORSA ส�าหรบับรษิทัประกนัภยัซึง่ประกอบด้วยบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ของผู้บริหารและผู้ก�ากับดูแล กระบวนการ ERM/ORSA และการให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการ ORSA และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ดังนี้ค่ะ
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1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร

 บรษัิทประกนัภยัจะต้องมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิทัและ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ให้เป็นผูท้ีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั

ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีความรับผิดชอบดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

* อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความ

เสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ ORSA Report

* ก�าหนดกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบักรอบและ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

* ทบทวนกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปี

ละครั้ง

* ก�ากับดูแลให้บริษัทมีเงินกองทุนท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับการ

ด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ผู้บริหาร

* รับผดิชอบให้การด�าเนนิธรุกจิประจ�าวนัสอดคล้องกบักลยทุธ์

ในการด�าเนนิธรุกจิ รวมถงึกรอบและนโยบายการบรหิารความ

เสี่ยง

* จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง

* ก�ากับดูแลการจัดท�า ORSA Report ให้มีความครบถ้วน ถูก

ต้องตามความเป็นจริง และสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ

กฎหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

* รายงานความเสี่ยงหลักและการเปลี่ยนแปลงของภาพความ

เสี่ยงรวมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ

หนึ่งครั้ง

* ก�ากับดูแลทุกกิจกรรมของบริษัทที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

* ก�ากับดูแลให้บริษัทด�าเนินงานตามขอบเขตของการบริหาร

ความเสี่ยง

* เตรียมแผนการในการลดผลกระทบจากความเสี่ยงในกรณีที่

เกิดเหตุฉุกเฉิน

2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ก�ากับดูแล

* ตรวจสอบและวิเคราะห์การบริหารความเส่ียงของบริษัท ทั้ง

การตรวจสอบ ณ ที่ท�าการและการตรวจสอบจากข้อมูลและ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

* สั่งการให้บริษัทเพิ่มเงินกองทุนหากมีความจ�าเป็น

* จดัท�าแผนการก�ากบัดแูลและระดบัการก�ากบัดแูลความมัน่คง

ทางการเงินของบริษัทประกันภัย

* ให้ข้อมูลป้อนกลับและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของ

บริษัทประกันภัย

* ทบทวนและติดตามกระบวนการท�า ORSA ของบริษัท 

ประกันภัย

3. กระบวนการ ORSA 

 กระบวนการในการท�า ORSA แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอนดังนี้

 1. การจัดท�านโยบายบริหารความเสี่ยง 
  (Risk Policies)
 นอกเหนอืจากกฎหมายในปัจจบุนัทีก่�าหนดให้บรษิทัประกนัภยั 

ต้องมีนโยบายการประกันภัยต่อและนโยบายการลงทุนแล้ว บริษัท

ประกันภัยควรต้องมีนโยบายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรส�าหรับการ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การ

พจิารณารบัประกนัภยั การจดัการค่าสนิไหมทดแทน การประกนัภยัต่อ 

การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และการใช้บริการจากบุคคล

ภายนอก เป็นอย่างน้อย และส�าหรับบริษัทประกันภัยที่ถูกจัดว่าเป็น

บรษิทัประกนัภยัทีม่คีวามส�าคญัต่อระบบประกนัภยั ควรต้องมนีโยบาย

การบริหารเงินกองทุน และนโยบายการลงทุนที่มีนั้นควรครอบคลุมถึง

การจัดการสินทรัพย์และหนี้สินด้วย
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 2. การก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  (Risk Appetite)
 ในการจดัท�ากรอบของระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้นัน้ บรษิทั

ควรจะต้องพิจารณาถงึแผนธรุกิจของบรษิทัและความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิ

ขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและขีดจ�ากัดความเส่ียงที่

เกี่ยวข้อง มีการก�าหนดความเสี่ยงท่ีบริษัทต้องการจะรับ/ไม่รับ มีการ

ก�าหนดระดับเบี่ยงเบนของความเสี่ยงท่ียอมรับได้ มีการสื่อสารระดับ

ความเสีย่งทีย่อมรบัได้ไปยงัทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง มกีารก�าหนดดชันี

ที่ใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และมีการรายงานผล

การด�าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงผ่านทางดัชนีชี้วัดความเสี่ยง 

หากกิจกรรมใดของบริษัทอาจท�าให้เกิดการฝ่าฝืนระดับความเสี่ยงที่

ยอมรบัได้ กจิกรรมนัน้จะต้องได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั

 3. การระบุความเสี่ยงและแหล่งที่มา 
  (Risk Exposure and Identification)
 บริษัทประกันภัยควรระบุความเสี่ยงและแหล่งที่มาของ 

ความเสีย่งทัง้ความเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบด้านการเงนิและด้านอืน่ ๆ  และ

ทบทวนความเสีย่งเหล่านีอ้ย่างน้อยปีละ 1 ครัง้หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 

ของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง นอกจากน้ี ยังต้องมีการประเมิน 

ความเชื่อมโยงของความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และ

ประเมินความเสี่ยงที่อาจประเมินเป็นมูลค่าได้ยาก (ความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงจากธุรกิจแบบรวมกลุ่ม มหันตภัย และ 

ความเส่ียงอุบัติใหม่) และก�าหนดมาตรการหรือกลยุทธ์ในการบริหาร

จัดการความเส่ียง รวมถึงรายงานประสิทธิภาพของมาตรการหรือ

กลยุทธ์ดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

 4. เงนิกองทนุทีต้่องด�ารงไว้และการบรหิารเงนิกองทนุ 
  (Capital Requirement and Management)
 ในการค�านวณเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงตามกรอบที่

ส�านักงาน คปภ ได้ก�าหนดไว้แล้วนั้น บริษัทประกันภัยต้องก�ากับดูแล

ให้เงินกองทุนของบริษัทมีความเพียงพอและสอดคล้องกับระดับ 

ความเส่ียงที่ยอมรับได้ของบริษัท และหากบริษัทพิจารณาแล้วว่า 

การค�านวณเงินกองทุนตามวิธีการในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนถึงภาพ 

ความเส่ียงรวมและสถานะความเส่ียงที่แท้จริงของบริษัท บริษัทอาจ 

พิจารณาค�านวณเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Capital) 

เพิ่มเติม
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 5. การทดสอบภาวะวิกฤต 
  (Stress Testing)
 นอกเหนือจากการทดสอบภาวะวิกฤตโดยการก�าหนด

สถานการณ์ทดสอบร่วม (Common Risk Scenarios) และสถานการณ์

ทดสอบซึ่งท�าให้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต�่ากว่า 140% 

(Stress-to-failure) ซึ่งถูกก�าหนดโดยส�านักงาน คปภ แล้ว บริษัท

ประกนัภยัควรท�าการทดสอบภาวะวกิฤตโดยก�าหนดสถานการณ์เริม่ต้น

และสถานการณ์ทดสอบทีก่�าหนดขึน้เอง ซึง่ประกอบด้วยการเปล่ียนแปลง

ของปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเกิดวิกฤตทางการเงิน การเกิดโรคระบาด 

การเกิดมหันตภัย และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักภายใต้กรอบ 

การบริหารความเสี่ยงและ ORSA โดยท�าการทดสอบอย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้และรายงานผลไปยงัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและคณะกรรมการ

บริษัทเพื่ออนุมัติผลการทดสอบ

 6.  การประเมินความมั่นคงทางการเงิน 
  (Solvency Assessment)
 บรษัิทประกนัภยัควรต้องมกีารประเมนิความเพยีงพอของเงนิ

กองทุนที่ต ้องด�ารงไว ้ตามกรอบการด�ารงเงินกองทุนตามระดับ 

ความเสี่ยงของส�านักงาน คปภ และจัดท�าแผนการบริหารจัดการเงิน

กองทุนซึ่งได้น�ากลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจท้ังระยะกลางและระยะยาว

และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ  

มาพิจารณาประกอบการจัดท�าแผนดังกล่าว

 7. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
  (Risk Monitoring)
 บริษัทสามารถติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา

จากผลการทดสอบภาวะวิกฤตและผลการวัดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง 

หวัหนา้หนว่ยงานบรหิารความเสีย่งควรรายงานสถานะความเสีย่ง การ

เปลีย่นแปลงของภาพความเสีย่งรวม และการเปลีย่นแปลงของนโยบาย

และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง บริษัทควรต้องทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงของกลยทุธ์ทางธรุกจิหรอืความเสีย่งหลกั

อย่างมีนัยส�าคัญ

 8. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
   (Risk Reporting)
 ในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและหัวหน้า

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

การเปลี่ยนแปลงภาพความเสี่ยงรวมของบริษัท รวมถึงกรอบและ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนธุรกิจ ตลอดจนหลักฐานว่าบริษัท

ได้มีการติดตามสถานะความเสี่ยงส�าหรับความเสี่ยงหลัก อาทิ  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการวัดดัชนีช้ี

วัดความเสี่ยง ไปยังผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และน�าส่งกรอบ

และนโยบายบริหารความเส่ียงรวมถึงแผนธุรกิจ 3 ปีให้กับส�านักงาน 

คปภ นอกจากนี้ ยังต้องมีการด�าเนินการตามกระบวนการ ORSA และ

จัดท�า ORSA Report อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมน�าส่งให้ส�านักงาน 

คปภ ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4. การให้ข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการ ORSA 

และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

 บรษิทัควรต้องพจิารณาผลทีไ่ด้จากการท�ากระบวนการ ORSA 

ว่า ผลการบริหารความเส่ียงน้ันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสอดคล้อง

กับกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ี

ก�าหนดไว้หรือไม่ บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและมีอัตราส่วน 

ความเพียงพอของเงินกองทุนในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ และ 

การเปล่ียนแปลงของกลยุทธ์ทางธุรกิจจะส่งผลกระทบใดต่อภาพ 

ความเสีย่งรวมและสถานะความเสีย่งของบรษิทั จะท�าให้เกดิการฝ่าฝืน

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วน 

ความเพียงพอของเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 

มากน้อยเพียงใด และควรต้องมีการด�าเนินการอย่างไรบ้างเพื่อให้ 

ความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในที่สุด 

 ส�านักงาน คปภ ได้ก�าหนดให้บริษัทประกันภัยจัดท�าและน�า

ส่ง ORSA Report ตามรปูแบบทีก่�าหนดให้ พร้อมทัง้แสดงความคดิเหน็

ต่อกรอบและกระบวนการ ERM/ORSA และตอบแบบสอบถามเกี่ยว

กับความพร้อมของบริษัทประกันภัยที่มีต่อกรอบและกระบวนการ 

ERM/ORSA ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 นี้ และน�าส่งหนังสือรับรอง

การรับทราบของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทดสอบ ORSA 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หรือภายใน 1 สัปดาห์หลังจากน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่ส�านักงาน คปภ. จะได้น�า 

ข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์และก�าหนดแนวทางการด�าเนินการในการ 

Implement ระบบ ORSA รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ  
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 เมื่อปี 2510 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ถือก�าเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาคมประกันภัย 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมบริษัท 

ประกันภัยไทย สมาคมบริษัทประกันภัยจีน และสมาคมบริษัทประกันภัยต่างประเทศ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2510 และเปิดด�าเนินงานอย่าง 

เป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2510 นับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา จึงได้ถือเอาวันที่ 16 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันก่อตั้งสมาคม 

ประกันวินาศภัยไทยอย่างเป็นทางการ  

 ตลอดระยะเวลา 50 ปีทีผ่่านมา ได้ก่อให้เกดิผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์มากมาย เสรมิเตมิองค์ความรูภู้มปัิญญาให้กบับคุลากรในธรุกจิประกนัภยั  

ที่เป็นเสมือนแสงสว่างน�าทางให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเดินหน้า ก้าวไปอย่างม่ันคง ระยะเวลา 50 ปี จึงถือเป็นบทพิสูจน์และสะท้อนให้เห็นถึง 

ความเข้มแข็งและแข็งแกร่งของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ที่ก่อตั้งขึ้นและได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากบริษัทสมาชิกในการร่วมกัน

พัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

 กิจกรรมหลักเนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในปี 2560 นี้ คือการรวมพลังของภาคธุรกิจประกันภัย

ในการท�าความดี เพื่อประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคม และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย คณะกรรมการบรหิารฯ จงึได้จดั

โครงการ “Power of Insurance ประกันภัย รวมพลังเพื่อสังคม” ขึ้นเพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนบริจาคให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ 

และ มูลนิธิชัยพัฒนา ซึง่ได้รบัความร่วมมอืด้วยดจีากบรษิทัประกนัภยัทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมฯ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ร่วมกนับรจิาค รวมเป็นเงนิ

ทัง้สิน้ 5,000,000 บาท ผ่านกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย ดังนี้

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย  
นายอรัญ ศรว่ีองไทย ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ มอบเงินจ�านวน 

2,500,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี นางภากมล รัตตเสรี รองเหรัญญิก  
มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ มูลนิธิชัยพัฒนา 

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย  
คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารสมาคมฯ ร่วมมอบเงินจ�านวน 2,500,000 บาท  

ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ โดยมี ศ.คลินิก นพ.พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ 
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดปทุมธานี

นายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานมอบรางวัล
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ทีมผู้เข้าแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย

งานเลี้ยงครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย “50th Anniversary The Journey of TGIA”

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงานเลี้ยง

ฉลองครบรอบ 50 ปี ภายใต้ชื่องาน “50th  

Anniversary The Journey of TGIA” โดย

เชิญบรษิทัสมาชิกและผู้ประกอบธรุกจิประกนัภยั 

เข้าร่วมงานเพื่อร่วมร�าลึกถึงประวัติศาสตร์และ

การเดินทางอันยาวนานของสมาคมประกัน

วินาศภัยไทย ที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของ

ภาคธุรกิจประกันวินาศภัย โดยได้รับเกียรติจาก 

นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คปภ. เป็น

ประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพเิศษ และได้

รับเกียรติจาก นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อดีต

อธิบดีกรมการประกันภัย รวมถึงอดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยหลาย ๆ สมัยเข้าร่วมงาน อาทิ นายสุจินต์ หวั่งหลี นายชัย โสภณพนิช 

นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ และนายประสาน นิลมานัตต์ นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภัย ผู้บริหารส�านักงาน คปภ. 

และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าร่วมงานกว่า 700 คน โดยมี นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะ

กรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ

 การจัดงานครบรอบ 50 ปี สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ในครัง้นี ้ถอืได้ว่าเป็นการรวมพลงัความร่วมมอืกนัของภาคธรุกจิประกนัวนิาศภยั

ไทยครัง้ส�าคญั ทีไ่ด้แสดงถงึพลงัความสามคัค ีเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของสมาชกิสมาคมฯ ในการช่วยเหลอืสงัคมและร่วมกนัพฒันาธรุกจิประกนั

วินาศภัยไทยให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า มั่นคงเคียงคู่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ 

 จากวันที่เริ่มก่อตั้ง ในปี 2510 นั้น สมาคมฯ และภาคธุรกิจประกันวินาศภัยได้ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านอุปสรรคร่วมกันมามากมาย พบ

กบัวกิฤตการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คงของธรุกจิหลายครัง้ ทีม่าทดสอบความแขง็แกร่งของธรุกจิประกนัวนิาศภยั ซึง่ในแต่ละครัง้เราสามารถ

ก้าวข้ามผ่านวิกฤตินั้น ๆ มาได้ และเดินหน้าธุรกิจของเราได้อย่างมั่นคงตลอดมา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของ

ไทยได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จาก
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นายอานนท์ วังวสุ  
เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย 

กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 

นายชูฉัตร ประมูลผล 
รองเลขาธิการ คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ The New Insurance Challenges 

นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
และได้รับเกียรติจากนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช อดีตอธิบดีกรมการประกันภัย และอดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายสุจินต์ หวั่งหลี นายชัย โสภณพนิช 

นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ และ นายประสาน นิลมานัตต์ ร่วมพิธีเปิดและถ่ายภาพที่ระลึกบนเวที

• ปัจจุบันธุรกิจประกันวินาศภัย เรามีส่วนแบ่งของเบ้ียประกันภัยรวมที่ใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ 

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ เรามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน

• เราเป็นผู้บริหารความเสี่ยงให้กับโครงการของภาครัฐ โดยเฉพาะ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ในพื้นที่กว่า 25 ล้านไร่ ซึ่งมีมูลค่า 

เบี้ยประกันภัยรวมกว่า 2,500 ล้านบาท 

• ในด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน เราสามารถบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ กรณีมหาอุทกภัย ปี 2554 จ�านวนกว่า 

4 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพและความสามารถของธุรกิจประกันภัยได้เป็นอย่างดี

 ดงันัน้ การทีส่มาคมฯ ได้ด�าเนนิงานมาได้จนถงึ 50 ปี เป็นผลมาจากความมุง่มัน่ ทุม่เท ทัง้ของภาครฐัและภาคธรุกจิ ทีร่่วมกนัขบัเคลือ่น

ให้ธรุกจิเตบิโตมาจนถงึทกุวนันี ้และพร้อมทีจ่ะก้าวต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้ เพือ่เป็นฟันเฟืองร่วมกนัขบัเคลือ่นธรุกจิประกนัวนิาศภยัของไทยให้มัน่คง 

แข็งแกร่ง เคียงคู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
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Mdm. Ibu Evelina, Secretary-General, ASEAN Insurance Council, Mr. Ito, Managing Director, and Mr. Otsubo, General Manager of the International Business 
Planning Department, The General Insurance Association of Japan (GIAJ), Mr. Mark Lim, CEO, Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM),  

Mr. A.K. Cher, President, and Mr. Ho Kai Weng, Chief Executive, General Insurance Association of Singapore (GIAS) ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงาน 

มินิคอนเสิร์ตจาก แก้ม วิชญาณี (แก้ม The Star 4)การแสดงศิลปะวาดทราย (Sand Art by Bell)
ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในรอบ 50 ปี 

 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย จดัพธิที�าบญุทางศาสนาเพือ่ความเป็นศริมิงคลเนือ่งในโอกาส “ครบรอบ 50 ปี สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย” 

โดยมี นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ผู ้บริหาร  

บริษัทสมาชิก หน่วยงานในภาคธุรกิจประกันภัย และพนักงานสมาคมฯ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

พิธีท�าบุญทางศาสนา ครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สัมมนา เรือ่ง “ข้อควรปฏบิตัติามประกาศทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัเกณฑ์ 
วธิกีารและเงือ่นไข การชดใช้เงนิหรอืค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญา
ประกันภัย ส�าหรับการประกันภัยทรัพย์สิน”
 ชมรมสินไหมทดแทน จัดสัมมนา เรื่อง “ข้อควรปฏิบัติตาม

ประกาศทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงือ่นไข การชดใช้เงนิหรอื

ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ส�าหรับการประกันภัย

ทรัพย์สิน" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข ้อคิดเห็นเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกันภัยร่วมกับสภาทนายความ 

 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ และชมรม

นักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนจาก

สภาทนายความเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 

2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมัมนา เรือ่ง “พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 (การบังคับคดีตาม
กฎหมายใหม่)”
 ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดสัมมนา เรื่อง 

“พระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 

(ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 (การบังคับคดีตามกฎหมายใหม่)” เมื่อวันที่ 19 

กันยายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

การน�าเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา
 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดช้ีแจง

การน�าเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

โดยเริ่มมีผลใช้บังคับในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้มีแนวทาง

ปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในทางเดียวกัน จึงได้มีการจัดชี้แจง 

รายละเอียด และแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่บริษัทสมาชิก  

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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อบรม เรือ่ง “หลกัเกณฑ์การประเมนิค่าซ่อม และค่าอะไหล่รถยนต์
ส�าหรับพนักงานสินไหมรถยนต์ และศึกษาดูงานโครงสร้าง  
ส่วนประกอบของรถยนต์ (รถเก๋ง และรถกระบะ) และกระบวนการ
จัดซ่อมรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุเสียหายหนัก”
 ชมรมสินไหมยานยนต์ จัดอบรม เรื่อง “หลักเกณฑ์การ

ประเมนิค่าซ่อม และค่าอะไหล่รถยนต์ส�าหรบัพนกังานสนิไหมรถยนต์” 

ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมทั้งศึกษาดูงานโครงสร้าง ส่วน

ประกอบของรถยนต์ (รถเก๋ง และรถกระบะ) และกระบวนการจัดซ่อม

รถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุเสียหายหนัก ณ บริษัท เดียร์ บอดี้ แอนด์  

เพ็นท์ จ�ากัด เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 

สัมมนา เรื่อง “การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อธุรกิจ
ประกันภัยไทย”
 ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนา เรื่อง 

“การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัยไทย” เมื่อ

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ 

สปา จังหวัดชลบุรี

โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6
 ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดโครงการ

ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 (Young Non-Life  

Insurer Camp) เมื่อวันท่ี 4-6 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม 

เดอะ รอยัล เจมส์ กอลฟ์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
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สัมมนา เรื่อง “มหันตภัยไซเบอร์และโอกาสของธุรกิจ 
ประกันภัย”
 ชมรมประกันภยัเบด็เตลด็ จดัสมัมนา เรือ่ง “มหนัตภยั

ไซเบอร์และโอกาสของธรุกิจประกันภยั” เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 

2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

สัมมนา เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทาง 
การเงิน”
 ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย จัด

สัมมนา เรื่อง “การประเมินความเส่ียงและความมั่นคงทางการเงิน” 

(Own Risk and Solvency Assessment: ORSA) เมือ่วนัที ่10 ตลุาคม 

2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด 

สัมมนา ERM 101
 ชมรมบรหิารและจดัการความเสีย่งของบรษิทัประกนัภยั จดั

สัมมนา ERM 101 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย

อบรมหัวข้อเกมการจัดการธุรกิจ และพิธีปิดการอบรมพร้อม
มอบวุฒิบัตร
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดอบรม

หัวข้อเกมการจัดการธุรกิจ และพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรให้

กับผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) 

รุ่นที่ 23 เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอัตตา เลคไซค์ 

รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 
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สัมมนา เรื่อง “Challenges and  
Opportunities from Disruptive 
Technology for Insurance Business” 
 ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจ

ประกันภัย จัดสัมมนา เรื่อง “Challenges 

and Opportunities from Disruptive 

Technology for Insurance Business” 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม

สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด 

สัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ 
 ชมรมไอทีประกันภัย จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ Thailand  

Insurance CIO Forum 2017 – Digital Transformation for Insurance 4.0 เมื่อวันที่ 

17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

สัมมนา เรื่อง “Boost Up Yourself through Digital 4.0”
 ชมรม Young Insurer Club จัดสัมมนา เรื่อง “Boost 

Up Yourself through Digital 4.0” เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิายน 2560 

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 

สมัมนา เรือ่ง “ความรูเ้ก่ียวกับการประกันภยัรถยนต์ คร้ังที ่1”
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบยีบ และชมรมนกักฎหมาย

ประกันภัยยานยนต์ จัดสัมมนา เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย

รถยนต์ ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
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สัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของบริษัท
ประกันวินาศภัยกับ CG Code ใหม่”
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัด

สมัมนา เร่ือง “การเตรยีมความพร้อมของบรษิทัประกนั

วนิาศภยักบั CG Code ใหม่” เมือ่วนัที ่12 ตลุาคม 2560 

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  

สัมมนา เรื่อง “IFRS 9: Investment (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน)”
 คณะกรรมการการบญัช-ีการเงนิ และการลงทนุ จดัสมัมนา เรือ่ง “IFRS 

9: Investment (มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ฉบบัที ่9 เรือ่ง 

เครื่องมือทางการเงิน)” ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีและด้านการลงทุน  

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยแบ่งเป็น  

2 รอบ (รอบเช้า และรอบบ่าย)

สมัมนา มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ ฉบบัที ่17 เรือ่ง 
สัญญาประกันภัย (IFRS 17)
 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน จัดสัมมนา มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 

17) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว 

สัมมนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมรองรับ e-Tax 
invoice & e-Receipt และ e-Document”
 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการ

ลงทุน จัดสัมมนา เร่ือง เตรียมความพร้อมรองรับ 

e-Tax invoice & e-Receipt และ e-Document 

เมือ่วนัที ่21 ธนัวาคม 2560 ณ โรงแรมสวสิโซเทล เลอ 

คองคอร์ด 

สัมมนา เรื่อง “GEIT and Cybersecurity for Insurance Industry”
 ชมรมไอทีประกันภัย จัดสัมมนา เรื่อง “GEIT and Cybersecurity for 

Insurance Industry” เมือ่วนัที ่20 ตลุาคม 2560 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
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สัมมนา How to underwrite Hull Insurance for the  
beginner เรื่อง “การพิจารณารับประกันภัยตัวเรือ”
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส ์  

จดัสัมมนา How to underwrite Hull Insurance for the beginner 

เรื่อง “การพิจารณารับประกันภัยตัวเรือ” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รางวลัสมาคมการค้ายอดเยีย่ม ประจ�าปี 2560 ต่อเน่ืองเป็นปีที ่2
 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

รับรางวัล สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจ�าปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

จากนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงพาณิชย์  

ในพธิมีอบรางวลั “โครงการประกวดสมาคมการค้าดเีด่น ประจ�าปี 2560” 

ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดส�าหรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศทุกด้าน  

จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม 2560 ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท เซน็ทรลัเวลิด์

พิธีบวงสรวงขึ้นเสาเอก อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่
 นายจรีพนัธ์ อศัวะธนกลุ นายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย พร้อมด้วย

คณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงานสมาคมฯ ร่วมท�าพิธีบวงสรวง

ขึ้นเสาเอก อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่ บนถนนสุขุมวิท ซอย 

64/1 - 64/2 ซึ่งได้เริ่มท�าการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 เมื่อวันที่ 

10 ตุลาคม 2560

อบรมและแข่งขันการป้องกันทางไซเบอร์ ด้วยระบบจ�าลองยุทธ์
ทางไซเบอร์
 ชมรมไอทีประกันภัย จัดอบรมและแข่งขันการป้องกันทาง

ไซเบอร์ ด้วยระบบจ�าลองยุทธ์ทางไซเบอร์ โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 4-6 

ตุลาคม 2560 และจัดแข่งขันการป้องกันทางไซเบอร์ เมื่อวันที่ 19 

ตุลาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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มอบสนิไหมโครงการประกันภยัข้าวนาปี
 นายกีเ่ดช อนนัต์ศริปิระภา ผูอ้�านวยการบรหิาร สมาคมประกนั

วนิาศภยัไทย พร้อมด้วย ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการ ส�านักงาน 

อัตราเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบเงนิ

ค่าสนิไหมทดแทน คร้ังที ่1 ในโครงการประกนัภยัข้าวนาปี ปีการผลติ 2560 

ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยใน

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จ�านวน 224,000,000 บาท 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมอ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ปีใหม่เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ
 นายจรีพนัธ์ อศัวะธนกลุ นายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ร่วม

แถลงข่าวเปิดตวั โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 2561 ภายใต้ค�าขวญั “ปีใหม่เดนิทางปลอดภัย ประกนัภัยห่วงใยคณุ” 

โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. นายอานนท์ วังวสุ  

ประธานสภาธรุกจิประกนัภยัไทย และนางนสุรา (อสัสกลุ) บญัญตัปิิยพจน์ 

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

2560 ณ ส�านักงาน คปภ. 

โครงการสมัมนา 4 ภาค เรือ่ง “แนวทางการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านการประกนัภยัจากผลการวเิคราะห์ประเดน็ปัญหาเรือ่งร้องเรียน”
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ร่วมกับส�านักงาน คปภ. จัดโครงการสัมมนา 4 ภาคภายใต้ “โครงการสัมมนาแนวทางการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทด้านการประกันภัยจากผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน” ดังนี้

 ครั้งที่ 1 ภาคกลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

 ครั้งที่ 2 ภาคใต้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

 ครัง้ที ่3 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2560 ณ โรงแรม อวานขีอนแก่นแอนด์คอนเวนชนัเซน็เตอร์ จงัหวดัขอนแก่น

 ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

พร้อมด้วย นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานคณะกรรมการประกันภัย

อุบัติเหตุและสุขภาพ นายสรรเสริญ ประเสริฐสุด ประธานชมรมประกัน

ภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และ รศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รอง

คณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วม

แถลงข่าว โครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

“Healthy & Happy Run 2018” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 

ณ สวนลุมพินี โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายน�าไปบริจาคสมทบทุนให้แก่ 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

มอบคอมพวิเตอร์ สนบัสนุนการปฏิบัตงิาน
 นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

มอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จ�านวน 2 ชุด มูลค่า 63,344 บาท ให้แก่  

นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตส�านักงานเกษตรอ�าเภอ 

ล�าสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของส�านักงานเกษตร จังหวัดลพบุรี  

ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และบันทึกข้อมูลความเสียหายเพื่อประโยชน์ในโครงการ

ประกันภัยข้าวนาปี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน  
ครัง้ที ่13
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ให้

ความรู้เกีย่วกบัการประกนัวนิาศภยั ในงาน สมัมนาวชิาการระดบัชาติ 

เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “ลงทุนเพื่อความปลอดภัย 

ทางถนนที่ยั่งยืน” โดยมี นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู ้ช่วยเลขาธิการ  

สายส่งเสริม ส�านักงาน คปภ. เข้าเยี่ยมชมบูธ เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 

2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

งานพีเ่พือ่น้อง จากผองเพือ่นชาวประกนัและมวลมติรธรุกจิเพือ่
สงัคม ปีที ่14
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมสนับสนุนงบประมาณการ

ต่อเติมอาคารโรงอาหาร โรงเรยีนบ้านท่าแย้ จงัหวดักาญจนบรุ ีจ�านวน

เงนิ 30,000 บาท ในงาน “พีเ่พือ่น้อง จากผองเพือ่นชาวประกันและ 

มวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 14” โดยมี นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง  

ผู ้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 เป็นผู ้แทนในการมอบเงิน และ 

ร่วมกิจกรรมทาสีตกแต่งอาคารเรียน พร้อมน�าขนม นม และน�้าดื่ม  

แจกให้กับเด็กในพื้นที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ  

โรงเรียนบ้านท่าแย้ จังหวัดกาญจนบุรี
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โดย ชุลีกร แต่โสภาพงษ์ 

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ความส�าคัญของ Data Analytics 
และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันภัย 
(ตอนที่ 1: ความท้าทายใหม่ของธุรกิจประกันภัย)

 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท�าให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เข้ามามีบทบาทมากมายในทุกภาคธุรกิจ รวมถึง

ธรุกจิประกนัภยั ซึง่การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลกึสามารถช่วยฝ่ายคณติศาสตร์ประกนัภยัและฝ่ายรบัประกนัภยั ในการก�าหนดราคาให้ตรงกบัความเสีย่ง 

ประมาณการเงินส�ารอง และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ loss Ratio ให้ถูกต้องยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เข้าใจลูกค้า สร้างโอกาส 

การรกัษาลกูค้ารายเดมิไว้ได้ โดยการเปรยีบเทยีบต้นทนุ ความเสีย่ง การตัง้ราคาและค่าความผนัแปรอืน่ ๆ  การวเิคราะห์ข้อมลูค่าสนิไหมทดแทน

ช่วยให้ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสั้นลงได้ เน่ืองจากลดเวลาการตัดสินใจและท�าให้มีความผิดพลาดน้อยลง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ

จัดการค่าสินไหมทดแทน (Loss Adjustment Expenses) และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 จากการเปลีย่นแปลงทางด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีกฎหมาย และข้อบงัคบั ท�าให้ธรุกจิประกนัภยัพบกบัความท้าทายใหม่ ๆ 

สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 1

ความท้าทายใหม่ของธุรกิจประกันภัย

ผลก�าไรลดลง

ความถี่และความรุนแรง
ของภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น

การตั้งราคาให้แม่นย�าตรงกับ
สถานการณ์และปัจจัยตามจริง

กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับใหม่

ความเสียหายจากการฉ้อฉล
ในธุรกิจประกันภัย

ช่องทางใหม่ในการติดต่อกับลูกค้า
โดยตรง ด้วย Digital Technology

อัตราดอกเบี้ยต�่าและผลตอบแทน
จากการลงทุนลดลง

การรักษาความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน

กฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

รูปที่ 1 ความท้าทายที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย
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1. ผลก�าไรลดลง 

 ผลก�าไรที่ลดลงนั้น สาเหตุส�าคัญมาจากต้นทุนของธุรกิจประกันภัยที่เพิ่มขึ้น มีหลายปัจจัยได้แก่ ความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติ

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลภัยพิบัติในสหรัฐอเมริกาของ National States Geographic Information Council (NSGIC) แสดง

จ�านวนการเกดิภยัพิบตัแิละต้นทนุความเสยีหายในช่วง 35 ปี (ค.ศ. 1980-2014) ตามรปูที ่2 และต้นทนุจากการฉ้อฉลในประกนัภยั โดย Insurance 

Information Institute ได้ประมาณการการฉ้อฉลในประกนัภยัคดิเป็นร้อยละ 10 ของค่าความเสยีหายและค่าใช้จ่ายในการจดัการสนิไหมทดแทน

ของแต่ละปี ในช่วงปี ค.ศ. 2011 ถึง 2015 การฉ้อฉลในประกันภัยมีมูลค่าถึง 34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,200 พันล้านบาท) ต่อปี การฉ้อฉลใน

ประกันภัยนี้ส่งผลให้ก�าไรของบริษัทประกันภัยลดลง loss ratio และ combined ratio เพิ่มขึ้น และยังไปจ�ากัดความสามารถในการแข่งขันของ

ธุรกิจประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ก็ต้องประสบภาวะการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่แพงขึ้น นอกจากปัญหาต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมประกันภัยยัง

ต้องเจอกบัผลตอบแทนจากการลงทนุทีล่ดลง และอตัราดอกเบีย้ต�า่ ดงัเช่นในตวัอย่างภาพที ่3 แสดงอตัราผลตอบแทนจากการถอืพนัธบตัรรฐับาล

ในช่วง 10 ปี ของประเทศเยอรมนัน ีประเทศในกลุม่ Eurasian Patent Organization เช่น สหพนัธรฐัรสัเซยี ประเทศองักฤษ และประเทศสหรฐัอเมรกิา

ที่มีแนวโน้มลดลง จากปัญหาต้นทุนของประกันภัยและการลงทุนสร้างความน่าวิตกกังวลต่อบริษัทประกันภัยในการสร้างผลก�าไร ดังนั้น บริษัท

ประกันภัยควรทบทวนการด�าเนินงานและการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเริ่มตั้งค�าถามว่า “เราได้ตั้งราคาครอบคลุมความเส่ียงทุกอย่างแล้ว 

หรือยัง” ถ้าค�าตอบคือ “ใช่” ค�าถามต่อไปคือ “เราควรตั้งราคาที่เท่าไร”

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงข้อมูลจ�านวนการเกิดภัยพิภัยและค่าความเสียหายจากภัยพิบัติในสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่หนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ปี ค.ศ. 1980 ถึง 2014

แหล่งข้อมูล: National States Geographic Information Council’s Continuum of Natural Disasters Projects
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รูปที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์อัตราผลตอบแทนจากการถือพันธบัตรรัฐบาล (%) ของประเทศเยอรมันนี 
ประเทศในกลุ่ม Eurasian Patent Organization ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ. 1980 ถึง 2015

แหล่งข้อมูล: ECB, Deutsche Bundesbank, Bank of England และ Federal Reserve Board (www.ecb.europa.eu)

2. การรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

 จากปัญหาต้นทนุทีส่งูขึน้ บรษิทัประกนัภยัจ�าเป็นต้องเพิม่เบีย้ประกนัภยั แต่กไ็ม่สามารถเพิม่ได้อย่างต่อเนือ่งหรอืไมส่ามารถแข่งขนัได้

อย่างเต็มที่ ท�าให้เบี้ยประกันภัยจากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วในบริษัทไม่เติบโต ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องตั้งราคาเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงให้

แม่นย�ากว่าทีเ่คย เพือ่เพ่ิมความมัน่ใจว่าสามารถสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนื อย่างไรกต็าม การตัง้ราคาให้ได้แม่นย�าน้ัน จ�าเป็น

ต้องจ�าลองสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน มีตัวแปรตามปัจจัยต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลจึงซับซ้อนมากขึ้นตาม การด�าเนินธุรกิจ 

รูปแบบเดิม ๆ ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป นอกจากนี้ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีได้เข้ามาแทนที่การด�าเนินธุรกิจประกันภัยแบบเดิม ด้วยช่องทาง

ที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น เช่น การเลือกซื้อประกันภัยทางออนไลน์ด้วยตนเอง หรือผ่านทาง online chat เป็นต้น ดังนั้น บริษัท

ประกันภัยควรปรับปรุงระบบการรับประกันภัยให้สอดคล้องกับความรวดเร็วของโลกออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นทุกขณะ

3. กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

 มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับใหม่ ๆ เช่น Solvency II เกี่ยวกับการเพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

นักคณติศาสตร์ประกนัภยัและ Solvency Modernization Initiative (SMI) ของสมาคมนายหน้าประกนัภยั (National Association of Insurance 

Commissioners: NAIC) โปรแกรมประเมินความเสี่ยงภัยก่อการร้าย (Terrorism Risk Assessment Program: TRIA) ที่ต้องการให้บริษัท 

ประกันภัยรับพิจารณาประกันภัยตามระดับความร้ายแรงของภัย ขณะที่ U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) 

ตั้งกฎป้องกันบริษัทประกันภัยในการรับประกันภัยบนพื้นฐานดังนี้ ปริมาณการแข่งขัน เพศ ถิ่นที่อยู่ สถานะครอบครัว หรือชนชาติ

(โปรดติดตามตอนจบฉบับหน้า)
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โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย / 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จ�ากัด

การประกันภัยรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์) 

ตอน Insurance & Micro

 “การประกันภัยรายย่อย” มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว ่า  
“ไมโครอินชัวรันส์ (Micro insurance)” โดยจากชื่อของมันนั้น  
เราสามารถแตกความหมายออกมาได้เป็นค�าว่า Micro (รายย่อย) กับ 
ค�าว่า Insurance (การประกันภัย)
 1. Insurance หรอืการประกนัภยัเป็นการบรหิารความเสีย่ง
อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงของผู้ซื้อประกัน (เรียกว่าผู้เอาประกัน
ภัย) ไปสู่ผู้ขายประกัน (ซ่ึงก็คือบริษัทประกันภัย) โดยเม่ือเกิดความ 
เสียหายขึ้นบริษัทประกันภัยก็จะจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน
สัญญา ทั้งนี้ก็เพื่อชดเชยความสูญเสียทางการเงินของผู้เอาประกันภัย
นั่นเอง และโดยทั่วไปแล้ว เราสามารถบอกได้ว่า “การประกันภัย” คือ
การวางแผนทางการเงินชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการวางแผนทางการเงินใน
สถานการณ์ที่เลวร้ายหรือเกิดความสูญเสียข้ึนกับคนท่ีต้องการท�า
ประกนัภยั ภาครฐัจงึตระหนกัถงึความส�าคญัของการท�าประกนัภัยของ
ประชาชนในประเทศเป็นอย่างมาก เพราะน่ันหมายถึงฟันเฟืองเพื่อ
เสถียรภาพของสวัสดิการทางสังคมของประเทศ 
 2. Micro หรอืรายย่อย ในทีน่ีห้มายถงึ ลกูค้ารายย่อย ซึง่อาจ
จะไม่สามารถซือ้ประกนัภยัในท้องตลาดทัว่ไปได้เนือ่งจากลกูค้ารายย่อย
เหล่านี้อาจจะมีก�าลังซื้อไม่พอ หรือเรียกได้อีกนัยหนึ่งว่าลูกค้ารายย่อย
ในทีน่ีก้ค็อืกลุม่ตลาดรากหญ้าทีภ่าครฐัต้องการให้คนกลุม่นีม้สีวสัดกิาร
ทางสงัคมทีด่พีอผ่านการวางแผนทางการเงนิเพือ่การจดัการความเสีย่งทีด่ี 
 ดังนั้น Micro insurance หรือ ประกันภัยรายย่อย จึงได้
ออกแบบขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเข้าไปสู่กลุ่ม
ตลาดรากหญ้าได้ทั่วถึง และนี่เองที่เป็นที่ว่ามาท�าไมหน่วยงานภาครัฐ
ในแต่ละประเทศถงึมนีโยบายสนบัสนนุให้ภาคธรุกจิน�าแบบประกนัภยั
รายย่อยออกมาสูท้่องตลาด เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารจดัการความเส่ียงระดบั
ครัวเรือนขึ้นในประเทศ 

 และส่ิงที่ท�าให้ประกันภัยรายย่อยน้ันเข้าถึงลูกค้ารายย่อยได้
ก็คือ “เบ้ียประกันภัยที่ถูก” เพื่อให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับ
แบบประกนัภยัตวันี ้ดงันัน้ จะเหน็ได้ว่า อปุสรรคหลกัของการประกนัภยั
รายย่อยกค็อื “ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานต่อหน่วย” และ “ค่าใช้จ่าย
จากช่องทางการจัดจ�าหน่าย” นั่นเอง 
 1. ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานต่อหน่วยจะต้องต�า่มาก ซึง่ท�าได้
โดยการตดัขัน้ตอนทียุ่ง่ยากในการด�าเนนิงานและออกแบบแบบประกนั
ให้มีความง่ายไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งภาคธุรกิจจะต้องเน้นปริมาณยอด
ขายให้สูงมาก เพื่อคงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยให้ต�า่ไว้
 2. ค่าใช้จ่ายจากช่องทางการจัดจ�าหน่ายจะต้องต�่ามาก ซึ่ง
ท�าได้โดยเปล่ียนกลยุทธ์จากการที่สินค้าประกันภัยนั้นต้องมีไว้ขาย ให้
เป็นสนิค้าประกนัภยัทีใ่ห้คนวิง่เข้ามาซือ้ เพือ่จะลดต้นทนุในการท�าธรุกจิ
และสรรหาช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่เหมาะสม
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 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วย นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการ 
ผู้จัดการ และนางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ส่งมอบเสื้อ
สะท้อนแสง จ�านวน 200 ตัว ให้แก่ นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อ�านวยการเขตพระนคร เพื่อน�าไปใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่
เทศกิจ โดยมีคณะผู้บริหารของส�านักงานเขตพระนคร ร่วมรับมอบด้วย ณ อาคารเทเวศประกันภัย 2

 กรุงเทพประกันภัย โดยนายอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลยะลา  
เพื่อใช้รักษาและช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องในวาระพิเศษที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 โดยมีนายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์  
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลยะลา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา

 นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (SAGI) พร้อมด้วยคณะ 
ผู้บริหาร และผึ้งอาสา ร่วมมอบจักรยาน จ�านวน 45 คัน แก่โรงเรียนวัดวรภูมิ โรงเรียนบ้านบางนางลี่ และโรงเรียนวัดประชาโฆษิตาราม อ.อัมพวา  
จ.สมุทรสงคราม ตามโครงการ “จักรยานนี้เพื่อน้อง จากผองพี่ SAGI” โดยมีผู้อ�านวยการโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ  
โรงเรียนวัดวรภูมิ จ.สมุทรสงคราม

 นายธรรมนูญ จิระนภารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้สิน บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) น�าทีมวิริยะจิตอาสา จัดกิจกรรม “แสง
แห่งความหวัง สานสัมพันธ์ห่วงใยน้อง” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยภายในกิจกรรมได้มีการมอบทุนการศึกษา 
อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา จ�านวน 50,000 บาท แก่ นางผุสดี หวายน�า ผู้อ�านวยการโรงเรียนประเสริฐอิสลาม จ.นนทบุรี พร้อมปรับปรุง 
ภูมิทัศน์โรงเรียนด้วย

 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด โดยนายประสิทธิ์ ค�าเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกิจกรรมงานวันโลกร�าลึกถึงผู้สูญเสีย
จากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจ�าปี 2560 ในหัวข้อ “เป้าหมายปี 2563 : ลดการเสียชีวิต
และการบาดเจบ็ทีร่นุแรงจากอบุตัเิหตทุางถนนลง 50 เปอร์เซน็ต์” ซึง่จดัโดยกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) เลขานกุาร
ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จ�ากัด สาขาประเทศไทย และ ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดสมุทรปราการ  
ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน และมอบหมวกนิรภัย จ�านวน 100 ใบ  
ให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียน วิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ

 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน) คว้ารางวัลธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล จากหอการค้าไทยในงานประกาศเกียรติคุณ
จรรยาบรรณดเีด่น หอการค้าไทย ประจ�าปี 2560 (ไทยเท่ท�าด ีวถิยีัง่ยนื) เพือ่ยกย่องเชญิชเูกยีรต ิและเป็นขวญัก�าลงัใจให้ภาคธรุกจิเอกชน ท่ีประกอบ
การค้าด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

เทเวศประกันภัย มอบเสื้อสะท้อนแสงให้แก่ส�านักงานเขตพระนคร

กรุงเทพประกันภัยมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ รพ.ยะลา

SAGI “มอบจักรยานนี้ เพื่อน้อง” ปี 4

วิริยะประกันภัย รวมพลังท�าความดีเพื่อสังคม สร้างรอยยิ้ม แบ่งปันสุข เพื่อเด็กด้อยโอกาส

บริษัท กลางฯ ร่วมกิจกรรมวันโลกร�าลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ มอบหมวกนิรภัย

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติธุรกิจมีจรรยาบรรณและธรรมมาภิบาล
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รอบรั้วประกันภัย



ประกาศ
 วารสารฉบับนี้ได้รวบรวม ค�าสั่ง ประกาศที่ส�าคัญ ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 น�าเสนอ

ให้ผู้อ่านได้รับทราบ ดังนี้

ค�าสั่งนายทะเบียน

 ค�าสั่งนายทะเบียนมี 2 ฉบับ ดังนี้

 1. ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 91/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาล

สุขใจ (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 91/2560 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโคร

อินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัยส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย

 ข้อ 2 ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ที่แนบท้ายค�าสั่งนี้

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

 ข้อ 4 ค�าสั่งนี้ให้ใช้ส�าหรับการท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 และรวมถึงกรณี

ผู้เอาประกันภัยท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัทเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ภายใน 30 วัน นับจาก

วันสิ้นสุดความคุ้มครอง

 2. ค�าสัง่นายทะเบยีนที ่93/2560 ลงวนัที ่14 ธนัวาคม 2560 เรือ่ง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตปีุใหม่สขุใจ 

พลสั (ไมโครอนิชวัรนัส์) และอตัราเบีย้ประกนัภยั ส�าหรบับรษิทัประกนัวนิาศภยั

 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเส่ียงจากอุบัติเหตุได้สะดวก 

เข้าถงึได้ง่ายและรวดเรว็ยิง่ขึน้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการประกนัภยัและประเทศโดยรวม อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 

30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงออกค�าสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ค�าสั่งนี้เรียกว่า ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 93/2560 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่สุขใจ พลัส (ไมโคร

อินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัยส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย

 ข้อ 2 ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่สุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) ที่แนบท้ายค�าสั่งนี้

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

 ข้อ 4 ค�าสั่งนี้ให้ใช้ส�าหรับการท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 และรวมถึงกรณี

ผูเ้อาประกนัภยัท�าสญัญาประกนัภยักบับรษิทัเพือ่ต่ออายกุรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตปีุใหม่สขุใจ พลสั (ไมโครอนิชวัรนัส์) ภายใน 30 วนันบัจาก

วันสิ้นสุดความคุ้มครอง

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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ประกาศนายทะเบียน

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

 ประกาศนายทะเบียน มี 1 ฉบับ ดังนี้

 ก�าหนดแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถเสนอขายได้ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธรุกจิประกนัภยั เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีารเสนอขาย และการปฏบิตัหิน้าทีข่องตวัแทนประกนัวนิาศภยั นายหน้าประกนัวนิาศภยั หรอืพนกังาน

ของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก

รถ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 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 แห่งประกาศคณะกรรมการก�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 6) พ.ศ. 2560

 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (8) ของข้อ 3 แห่งประกาศนายทะเบียน เรื่อง ก�าหนดแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถ

เสนอขายได้ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการปฏิบัติหน้าที่

ของตวัแทนประกนัวนิาศภยั นายหน้าประกนัวนิาศภยัหรอืพนกังานของบรษิทัในการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยั 200 ส�าหรบัรายย่อย (ไมโคร

อินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
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ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่

โจทก์

จ�าเลย

3723/2555

บริษัท ม. อินชัวรันซ์ จ�ากัด

บริษัท โปรแอคทีฟ โลจิสติกส์ จ�ากัด กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 616
ฎีกาย่อ

 คดนีีม้มีลูเหตจุากการทีบ่รษิทั ย. ในประเทศไทย สัง่ซือ้เครือ่ง
อดัฉดีพลาสตกิจากประเทศญีปุ่น่ สนิค้าถกูขนส่งทางทะเลจากท่าเรอืเมอืง
โยโกฮาม่าถงึท่าเรือกรงุเทพ และผูซ้ือ้ได้เอาประกนัภยัความเสยีหายหรอื
สูญหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งจากโรงงานของผู้ขายจนถึง
โรงงานของผูซ้ือ้ไว้กบัโจทก์ เมือ่สนิค้าเดนิทางมาถึงท่าเรอืกรงุเทพ ผูซ้ือ้
ว่าจ้างจ�าเลยที ่1 ให้ขนส่งสนิค้าดงักล่าวจากท่าเรอืกรงุเทพไปยงัโรงงาน
ของผู้ซื้อรวมทั้งติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าว กระบวนการขนส่งสินค้าจาก
ท่าเรือกรุงเทพไปยังโรงงานของผู้ซื้อจึงเป็นส่วนหนึ่งของการขนส่ง
ระหว่างประเทศ จ�าเลยที ่1 ให้การต่อสูว่้าโจทก์ไม่มสีทิธปิระกอบกจิการ
ประกนัภยัในราชอาณาจกัรไทย จงึมปีระเดน็ข้อพพิาททีต้่องวนิจิฉยัว่า
โจทก์เป็นผู ้รับประกันภัยทางทะเลโดยรับประกันภัยสินค้าตลอด 
เส้นทางการขนส่งตั้งแต่โรงงานของผู้ขายที่ประเทศญี่ปุ่นจนกว่าสินค้า
จะถงึโรงงานของผูซ้ือ้ในประเทศไทยหรอืไม่ เมือ่ความเสยีหายของสนิค้า 
เกดิขึน้ในระหว่างการขนส่งทางบกก่อนสนิค้าจะถกูส่งถงึมอืผูซ้ือ้ โจทก์
จึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าดังกล่าวตามเงื่อนไขใน 
กรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ และโจทก์ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทน 
ความเสียหายของสนิค้าให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัไป โจทก์จะเข้ารบัช่วงสทิธิ
เรียกร้องเอาเงินจ�านวนดังกล่าวคืนจากผู้ท่ีต้องรับผิดในความเสียหาย 
ดังกล่าวได้หรือไม่ ดังนั้น การที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องฟ้องจ�าเลยทั้งสอง
ในฐานะร ่วมกันขนส่งสินค ้าแล ้วท�าให ้สินค ้าเสียหายเป ็นคดีนี้  
จึงไม่มีข้อสงสัยว่าคดีนี้อยู ่ในอ�านาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ 
การค้าระหว่างประเทศ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางรับพิจารณาพิพากษาคดีชอบแล้ว
 จ�าเลยที่ 1 ท�าสัญญารับจ้างจากผู้เอาประกันภัยจัดการน�า
สินค้าออกจากท่าเรือกรุงเทพ ผ่านพิธีศุลกากรและขนส่งสินค้าจาก
ท่าเรือกรุงเทพไปยังโรงงานของผู้เอาประกันภัยรวมทั้งการเคลื่อนย้าย
เครื่องจักรดังกล่าวไปติดตั้งในโรงงานของผู้เอาประกันภัยโดยจ�าเลยที่ 
1 เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เอาประกันภัย การที่จ�าเลยที่ 1 ไปติดต่อเช่า

รถฟอร์คลิฟท์จากจ�าเลยที่ 2 มาด�าเนินการในส่วนของการเคลื่อนย้าย
และติดตั้งเครื่องจักร จ�าเลยที่ 2 มิได้ท�าการขนส่งเครื่องจักรแม้เพียง
ช่วงใดช่วงหนึ่ง จึงไม่อาจถือได้ว่าจ�าเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งอื่น แต่ถือว่า
จ�าเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของจ�าเลยที่ 1 ในการด�าเนินการขนย้ายและติด
ตั้งเครื่องจักร จ�าเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดกับจ�าเลยที่ 2 ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 616
 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ�าเลยทั้งสองร่วมกันช�าระเงินจ�านวน 
2,364,802.41 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้น
เงิน 2,241,373.37 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระ
เสร็จแก่โจทก์
 จ�าเลยที่ 1 ให้การขอให้ยกฟ้อง
 จ�าเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นค�าให้การ
 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จ�าเลยทั้งสองร่วมกันช�าระเงินจ�านวน 
2,218,585.63 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้น
เงนิจ�านวนดงักล่าวนบัแต่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2547 เป็นต้นไปจนกว่า
จะช�าระเสรจ็ให้แก่โจทก์ ให้จ�าเลยทัง้สองใช้ค่าฤชาธรรมเนยีมแทนโจทก์ 
โดยก�าหนดค่าทนายความ 15,000 บาท
 จ�าเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศวนิจิฉยัว่าข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้นฟังได้ว่า เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 2547 
โจทก์ได้รับประกันภัยสินค้าของบริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จ�ากัด ผู้เอา 
ประกันภัย ที่ ส่ั งซื้อ สินค ้าเครื่องอัดฉีดพลาสติกจากบริษัทใน 
ประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 17,745,000 เยน โจทก์ได้รับ
ประกันภัยในภัยพิบัติทั้งปวงของสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นถึงโรงงาน 
ของผู้เอาประกันภัยในวงเงิน 19,520,000 เยน ตามกรมธรรม์ สินค้า
บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จ�ากัด ที่โจทก์รับประกันภัยได้ขนส่งทางทะเล 
โดยเรือซัสสุกิ จากเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ถึงท่าเรือกรุงเทพ 
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ในสภาพเรียบร้อย บริษัทยูเนี่ยน นิฟโก้ จ�ากัด ผู้เอาประกันภัย ได้ว่า
จ้างจ�าเลยที ่1 เป็นผูข้นส่งสนิค้าของผูเ้อาประกนัภยัจากท่าเรือกรงุเทพ
ไปยังโรงงานของผู ้เอาประกันภัยรวมทั้งการยกสินค้าเครื่องอัดฉีด
พลาสติกเข้าติดตั้งในโรงงาน วันท่ี 18 สิงหาคม 2547 จ�าเลยที่ 1  
ได้ท�าการขนสนิค้าทีโ่จทก์รบัประกนัภยัไว้จากท่าเรอืกรงุเทพถงึโรงงาน
ของผู้เอาประกันภัย และในการยกสินค้าจากรถยนต์บรรทุกเข้าติดตั้ง
ในโรงงาน จ�าเลยที่ 1 ได้ตกลงเช่ารถยนต์ฟอร์คลิฟท์ของจ�าเลยที่ 2 
พร้อมพนกังานขบัรถ และขณะก�าลงัยกสนิค้าลงจากรถยนต์บรรทกุเพือ่
ยกเข้าตดิตัง้ในโรงงานด้วยความประมาทของพนกังานขบัรถของจ�าเลย
ที่ 2 ผู้ขับรถฟอร์คลิฟท์ท�าให้สินค้าตกลงสู่พื้นได้รับความเสียหาย 
จ�านวน 1 เครื่อง ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้โจทก์ทราบ โจทก์ได้ให ้
บริษัท เทคนิคัล อินดิเพนเด้นท์ เซอร์เวย์ จ�ากัด เข้าท�าการส�ารวจ 
ความเสยีหายของสินค้าทั้งหมด ต่อมาบริษัท เทคนิคัล อินดิเนเด้นท์ 
เซอร์เวย์ จ�ากดั ได้รายงานว่าสนิค้าได้รบัการกระแทกอย่างรนุแรง ท�าให้
อปุกรณ์ภายในและภายนอกได้รบัความเสยีหายและไม่สามารถซ่อมแซม
ได้ ถือว่าสินค้าเสียหายทั้งหมด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 โจทก์จึงได้
จ่ายค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของสินค้าแก่ผู ้เอาประกันภัย 
เป็นเงิน 2,531,093 บาท หลังจากนั้น โจทก์ได้น�าซากสินค้าที่เสียหาย
ออกประมูลขาย ได้เงินสุทธิ 289,719.63 บาท
 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจ�าเลยที่ 1 ในข้อแรกว่า
คดีนี้อยู่ในอ�านาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้มีมูลเหตุมาจากการที่บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จ�ากัด 
ประเทศไทย สั่งซื้อเครื่องอัดฉีดพลาสติกจากประเทศญ่ีปุ่น สินค้าถูก
ขนส่งทางทะเลโดยเรอืซสัสกุจิากท่าเรอืเมอืงโยโกฮาม่าถงึท่าเรอืกรงุเทพ 
และผูซ้ือ้ได้เอาประกนัภยัเป็นสญัญาเดยีวครอบคลมุความเสยีหายหรอื
สูญหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งจากโรงงานของผู้ขายจนถึง
โรงงานของผู้ซื้อไว้กับโจทก์ เมื่อสินค้าเดินทางมาถึงท่าเรือกรุงเทพผู้ซื้อ
ได้ว่าจ้างจ�าเลยที่ 1 ให้ขนส่งสินค้าดังกล่าวจากท่าเรือกรุงเทพไปยัง
โรงงานของผู้ซื้อรวมทั้งติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าว กระบวนการขนส่ง
สินค้าจากท่าเรือกรุงเทพไปยังโรงงานของผู้ซ้ือจึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขนส่งระหว่างประเทศ จ�าเลยที ่1 ให้การต่อสูว่้าโจทก์ไม่มสีทิธปิระกอบ
กิจการประกันภัยในราชอาณาจักรไทย จึงมีประเด็นข้อพิพาทที่ต้อง
วินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยทางทะเลโดยรับประกันภัยสินค้า
ตลอดเส้นทางการขนส่งตั้งแต่โรงงานของผู้ขายท่ีประเทศญ่ีปุ่นจนกว่า
สินค้าจะถูกส่งถึงมือผู้ซื้อที่โรงงานของผู้ซื้อในประเทศไทยหรือไม่ เม่ือ
ความเสียหายของสินค้าเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งทางบกก่อนสินค้า
จะถูกส่งถึงมือผู้ซื้อ โจทก์จึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้า
ดังกล่าวตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ และโจทก์ได้จ่ายค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายของสินค้าให้แก่ผู้เอาประกันภัยไป โจทก์
จะเข้ารับช่วงสิทธิเรียกร้องเอาเงินจ�านวนดังกล่าวคืนจากผู้ที่ต้องรับผิด
ในความเสียหายดังกล่าวได้หรือไม่ ดังนั้น การที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้อง
ฟ้องจ�าเลยทั้งสองในฐานะร่วมกันขนส่งสินค้าแล้วท�าให้สินค้าเสียหาย

เป็นคดีนี้ จึงไม่มีข้อสงสัยว่าคดีนี้อยู่ในอ�านาจศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลางรบัพจิารณาพพิากษาคดนีีม้านัน้ชอบแล้ว อทุธรณ์
ของจ�าเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
 ปัญหาท่ีต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจ�าเลยที่ 1 ในข้อต่อไป
ว่า จ�าเลยที่ 1 ต้องรับผิดในความเสียหายของสินค้าหรือไม่ โดยในส่วน
ของจ�าเลยที่ 2 ซึ่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางวนิจิฉยัว่าสนิค้าเสยีหายจากการกระท�าด้วยความประมาทเลนิเล่อ
ของจ�าเลยที่ 2 ที่จ�าเลยที่ 2 ต้องรับผิด จ�าเลยที่ 2 ไม่อุทธรณ์ คดีในส่วน
ของจ�าเลยที่ 2 จึงเป็นอันยุติไปตามค�าพิพากษาดังกล่าว ส่วนความรับ
ผิดของจ�าเลยที่ 1 นั้น จ�าเลยที่ 1 อุทธรณ์ว่า จ�าเลยที่ 1 ว่าจ้างบริษัท
รถเครนและจ�าเลยที ่2 เพือ่เคลือ่นย้ายสนิค้าจากตูค้อนเทนเนอร์เข้าไป
ติดตั้งในโรงงานของผู้เอาประกันภัย แต่บริษัทรถเครนและจ�าเลยที่ 2 
เดินทางไปถึงจุดที่ตั้งของสินค้าก่อนก�าหนดที่นัดหมายไว้กับจ�าเลยที่ 1 
โดยจ�าเลยที่ 1 ยังเดินทางไปไม่ถึง จ�าเลยที่ 2 ด�าเนินการใช้รถฟอร์ค
ลิฟท์ ยกสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์โดยจ�าเลยที่ 1 ไม่ได้รู้เห็น การ 
กระท�าของจ�าเลยที่ 2 เป็นการกระท�าโดยพลการนอกเหนือจากการว่า
จ้างของจ�าเลยที่ 1 จ�าเลยที่ 1 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับจ�าเลยที่ 2 ด้วย
นั้น เห็นว่า จ�าเลยที่ 1 ท�าสัญญารับจ้างจากผู้เอาประกันภัยจัดการน�า
สินค้าออกจากท่าเรือกรุงเทพ ผ่านพิธีศุลกากรและขนส่งสินค้าจาก
ท่าเรือกรุงเทพไปยังโรงงานของผู้เอาประกันภัยรวมทั้งการเคลื่อนย้าย
เครื่องจักรดังกล่าวไปติดตั้งในโรงงานของผู้เอาประกันภัย โดยจ�าเลยที่ 
1 เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เอาประกันภัยจ�านวน 53,594.50 บาท ตาม
ใบแจ้งหนี ้แม้ใบแจ้งหนีด้งักล่าวจะระบรุายละเอยีดของค่าใช้จ่ายแต่ละ
รายการว่ามีจ�านวนเท่าใด เช่น ค่าขนส่ง 5,000 บาท ค่าด�าเนินพิธี
ศุลกากร 7,000 บาท ค่ารถฟอร์คลิฟท์ 8,000 บาท ค่ารถเครน 8,000 
บาท ค่าบริการ 1,000 บาท เป็นต้น ก็เป็นเรื่องของจ�าเลยที่ 1 ผู้รับจ้าง
แสดงให้ผูว่้าจ้างทราบว่าจ�านวนเงนิค่าว่าจ้างทีจ่�าเลยที ่1 เรยีกเกบ็จาก
ผูว่้าจ้างมคีวามสอดคล้องเหมาะสมกบังานทีว่่าจ้าง ซึง่จ�าเลยที ่1 รบัผดิ
ชอบด�าเนินการให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาว่าจ้าง การท่ีจ�าเลยท่ี 
1 ไปติดต่อเช่ารถฟอร์คลิฟท์จากจ�าเลยที่ 2 มาด�าเนินการในส่วนของ
การเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องจักร จ�าเลยที่ 2 มิได้ท�าการขนส่ง
เครื่องจักรแม้เพียงช่วงใดช่วงหนึ่ง จึงไม่อาจถือได้ว่าจ�าเลยที่ 2 เป็นผู้
ขนส่งอืน่ดงัทีศ่าลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
วินิจฉัย แต่ถือว่าจ�าเลยที่ 2 เป็นตัวแทนของจ�าเลยที่ 1 ในการด�าเนิน
การขนย้ายและตดิตัง้เครือ่งจกัร เมือ่จ�าเลยที ่2 กระท�าการดงักล่าวด้วย
ความประมาท เป็นเหตุให้เครื่องจักร 1 เครื่อง ตกกระแทกพื้นได้รับ
ความเสียหาย จ�าเลยที่ 1 จึงต้องร่วมรับผิดกับจ�าเลยที่ 2 ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616
 ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจ�าเลยที่ 1 ในข้อสุดท้าย
ว่า ความเสยีหายของสนิค้ามเีพยีงใด โจทก์มนีายขจร ผู้ส�ารวจความเสยี
หายของบริษัทเทคนิคัล อินดิเพนเด้นท์ เซอร์เวย์ จ�ากัด เป็นพยานเบิก
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ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่
เรื่อง

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า

2636-2637/2559
ประกันภัยรถยนต์
เรื่องนี้เข้าข้อยกเว้นตามเงื่อนไขข้อ 1.2 (ก) 
ที่คู่กรณีไม่ต้องรับผิดหรือไม่ 

ย่อค�าชี้ขาด

 ข้อเท็จจริงในข้อพิพาทน้ีมีว่าผู้เสนอข้อพิพาทท่ี 1 เป็นผู้รับ
ประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ถฬ-4389 กรุงเทพมหานคร ผู้
เสนอข้อพิพาทที ่2 เป็นผูร้บัประกันภยัรถยนต์คนัหมายเลขทะเบยีน ถฬ-
218 กรงุเทพมหานคร ส่วนคูก่รณเีป็นผูร้บัประกนัภยัรถยนต์บรรทกุคนั
หมายเลขทะเบียน 81-4450 สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2556 ในโรงงานทรัพย์รุ่งเรืองมีรถจอดต่อท้ายเรียงกัน 5 คัน โดยรถคัน

ความประกอบรายงานการส�ารวจความเสียหายของสินค้าเครื่องอัดฉีด
พลาสติกว่า พยานและทีมงานได้ตรวจสอบสินค้าที่เสียหายจากการตก
กระแทกต่อหน้าตัวแทนของจ�าเลยท่ี 1 และเจ้าหน้าท่ีส�ารวจภัยของ
บรษิทัพแีอนด์เอ แอดจสัเม้นท์ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัส�ารวจภยัของจ�าเลย
ที่ 1 พร้อมวิศวกรของบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักร และตัวแทนของผู้เอา
ประกันภัย พบว่าลังบรรจุเครื่องจักรมีรอยถูกกระแทกอย่างหนัก โครง
ลังซึ่งเป็นเหล็กโปร่งเสียรูปทรงและบุบมาก ฝ�าเหล็กด้านข้างฉีกขาดมี
รอยครดู เป็นรอยย่น บบุงอ แผ่นพลาสตกิและแผ่นฟอยล์คลมุเครือ่งจกัร
ฉีกขาด เฮ้าซิ่งบุบ บิดเบี้ยว บางแห่งแตก รางสายพานโซ่บิดงอ หลุด
ออกจากต�าแหน่ง ฝ�าชุดควบคุมบิดงอ แตกบุบ หลอดไฟและเลนส์ ชุด
ควบคุมแตก ปุ่มควบคุมยุบตัว แตก จอภาพบนแผงควบคุมแตกร้าว ได้
มกีารปรกึษากบับรษัิทผูผ้ลติแล้ว เหน็ว่า เครือ่งอดัฉดีพลาสตกินีม้คีวาม
ละเอียดมาก หากส่งเครื่องกลับไปซ่อมที่บริษัทผู้ผลิตต้องเสียค่าใช้จ่าย
มาก และบริษัทผู้ผลิตไม่รับรองว่าเมื่อซ่อมแล้วจะใช้การได้ดีเหมือน
เครือ่งจกัรใหม่ ทกุฝ่ายจงึมคีวามเหน็ว่า ต้องถอืว่าสนิค้าเสยีหายทัง้หมด 
และนายสาโรจน์ เจ้าหน้าที่จัดซื้อของผู้เอาประกันภัยเป็นพยานโจทก์
เบิกความว่า หลังจากที่บริษัท เทคนิคัล อินดิเพนเด้นท์ เซอร์เวย์ จ�ากัด 
ตรวจสอบความเสียหายแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังแจ้งไปยังบริษัท ฟานัค 
จ�ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนที่ขายสินค้าให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้มาตรวจสอบ
สินค้านี้ด้วย ซึ่งบริษัท ฟานัค จ�ากัด ได้ส่งวิศวกรมาท�าการตรวจสอบ
เครื่องจักร และรายงานไว้ว่า เครื่องอัดฉีดพลาสติกท่ีเสียหายเป็น
เครื่องจักรที่มีมาตรฐานสูง และความเท่ียงตรง แม่นย�าสูง เครื่องจักร 

ได้รบัความเสียหายอย่างรนุแรงมากในส่วนทีเ่ป็นช้ินส่วนทีส่�าคญัส่วนใหญ่
ของเครื่องจักร เนื่องจากการตกกระแทกพื้นกะทันหัน จึงไม่มีทางซ่อม
เครื่องจักรให้ความเที่ยงตรง ถูกต้อง แม่นย�า กลับคืนเหมือนเดิมได้แม้
จะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายก็ตามเนื่องจากโครงสร้างของระบบและ
เครื่องกลไก ต่อมาบริษัท เทคนิคัล อินดิเพนเด้นท์ เซอร์เวย์ จ�ากัด ได้
รบัมอบหมายจากโจทก์ให้เป็นผูข้ายซากเครือ่งจกัรทีเ่สยีหายโดยวธิกีาร
ประมูล ปรากฏว่ามีผู้ให้ราคาสูงสุด 310,000 บาท หักภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้วเหลือเงนิสุทธ ิ289,719.63 บาท เมือ่น�าเงนิจ�านวนดงักล่าวหักออก
จากราคาเครื่องจักรที่ เสียหายแล้วคงเหลือค่าเสียหายเป็นเงิน 
2,218,585.63 บาท ส่วนจ�าเลยที่ 1 โต้แย้งว่าค่าเสียหายสูงเกินไป การ
ประมลูขายซากสนิค้าได้ราคาต�า่เกนิไปโดยไม่มพียานหลกัฐานมาสบืหัก
ล้างหรือโต้แย้งพยานหลักฐานของโจทก์ ทั้งการประมูลดังกล่าวได้แจ้ง
วันประมูลให้จ�าเลยที่ 1 ทราบแล้ว แต่จ�าเลยที่ 1 ก็มิได้ไปเข้าร่วมการ
ประมูลแต่อย่างใด ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางฟังว่า สินค้าหลังจากหักค่าซากแล้วคงเสียหายเป็นเงิน 
2,218,585.63 บาท และโจทก์ชดใช้เงินจ�านวนดังกล่าวให้แก่ผู้เอา
ประกนัภยัไปแล้วให้จ�าเลยทัง้สองร่วมกนัรบัผดิต่อโจทก์พร้อมดอกเบีย้
นั้น ชอบแล้ว อุทธรณ์ของจ�าเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น
 พิพากษายืน ให้จ�าเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความ 10,000 บาท 
แทนโจทก์

(สุวัฒน์ วรรธนะหทัย - อร่าม เสนามนตรี - สมศักดิ์ เนตรมัย)

ที่คู่กรณีรับประกันภัยจอดคันหน้าสุด โดยมีรถคันที่ผู้เสนอข้อพิพาทท่ี 
1 รับประกันภัย รถคันที่ผู้เสนอข้อพิพาทที่ 2 รับประกันภัยและรถอีก 
2 คันจอดต่อท้ายเรียงกันตามล�าดับ นายวิชัยได้สตาร์ทรถฝ่ายคู่กรณีที่
จอดคันหน้าสุดโดยขณะนั้นรถเข้าเกียร์ถอยหลังไว้ ท�าให้รถฝ่ายคู่กรณี
ถอยหลงัมาชนรถฝ่ายผูเ้สนอข้อพพิาทที ่1 และรถฝ่ายผูเ้สนอข้อพพิาท
ที่ 1 กระเด็นมาชนรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทที่ 2 และได้ชนต่อกันไปอีก 
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2 คนัทีจ่อดต่อท้าย รถฝ่ายผูเ้สนอข้อพพิาทที ่2 โดยรถแต่ละคนัเสยีหาย 
ผูเ้สนอข้อพิพาททัง้สองได้จ่ายค่าซ่อมแล้วจงึรบัช่วงสทิธเิรยีกร้องเงนิค่า
เสียหายจากคู่กรณีขอให้ชี้ขาดให้คู่กรณีช�าระเงินดังกล่าวพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย
 คู ่กรณียื่นค�าคัดค้านท้ังสองส�านวนว่ากรณีท่ีเกิดเหตุใน 
ข้อพิพาทนี้นายวิชัย เป็นผู้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 81-4450 
สมทุรปราการ ทีเ่อาประกนัภยัไว้กับคูก่รณแีละนายวชัิยผูข้บัรถเป็นฝ่าย
ผิดกลับเป็นผู ้ควบคุมรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ถฬ-4389 
กรุงเทพมหานครและรถยนต ์คันหมายเลขทะเบียน ถฬ-281 
กรุงเทพมหานครที่ผู ้เสนอข้อพิพาทท้ังสองรับประกันภัยไว้ที่เป็น
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจึงเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นตามสัญญา
กรมธรรม์ข้อ 1.2 (ก) เนือ่งจากเป็นทรพัย์สนิทีผู่ข้บัขีเ่ป็นฝ่ายต้องรบัผดิ
ตามกฎหมายเปน็ผูเ้ก็บรักษา ควบคมุ หรือครอบครองนั้นเอง คูก่รณจีึง
ไม่ต้องรับผิดต่อผู้เสนอข้อพิพาท
 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ส�าหรับปัญหาตามประเด็นข้อ
เดียวที่ว่าเรื่องนี้เข้าข้อยกเว้นตามเงื่อนไขข้อ 1.2 (ก) ที่คู่กรณีไม่ต้องรับ
ผิดหรือไม่นั้น คู่กรณีมีพนักงานของคปภ.ต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วนคดี 
3 มาให้การว่า ส�าหรับเงื่อนไขตามข้อ 1 หมวดความรับผิดต่อบุคคล
ภายนอกข้อ 1.2 (ก) ซ่ึงแยกได้ดังน้ี 1. เจ้าของทรัพย์สินของผู้ขับขี่  
2. ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน 3. ผู้ควบคุม 4. ผู้ครอบครอง เมื่อคู่กรณีอ้างว่า
นายวิชัยเป็นผู้ดูแลทรัพย์ในโกดังของโรงงานของบริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง
ตามที่คู่กรณีอ้าง หากนายวิชัยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรถภายใน
โกดงัของโรงงานถอืว่าเข้าข้อยกเว้นข้อ 1.2 (ก) และคูก่รณยีงัมนีายวชิยั 
มาให้การต่ออนญุาโตตลุาการอกีว่า พยานเป็นลกูจ้างของโรงงานทรพัย์
รุง่เรอืง โรงงานนีช่้วงเกดิเหตเุป็นของนายอดุม โดยมภีรรยาช่ือนางสมพร
ซึ่งเป็นผู ้ เอาประกันภัยรถยนต์กันหมายเลขทะเบียน 81-4450 

สมุทรปราการ พยานเป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงงานโดยดูแลสิ่งของ 
ทุกอย่างในโรงงาน รวมถึงรถยนต์ที่ใช้ส่งของของโรงงานโดยรถที่เป็น
ของโรงงานม ี6-7 คัน ส่วนมากรถเกอืบทกุคันจะคาคุญแจไว้ในรถ พยาน
ต้องตรวจสอบว่าคนัไหนทีต้่องใช้งานและขึน้ของไว้แล้วกต้็องดนู�า้มนัว่า
มีพอแล้วหรือไม่ รถคันที่ประกันภัยไว้กับผู้เสนอข้อพิพาททั้ง 2 ได้แก่
หมายเลขทะเบียน ถฬ-4389 กรุงเทพมหานคร และ ถฬ-281 
กรุงเทพมหานคร จดในชื่อของบริษัท สยามพลาสติกอินดัสตรี  
ความจริงเป็นของโรงงานแต่ใช้ช่ือบริษัทดังกล่าวเน่ืองจากเป็นญาติกัน
และรถทัง้ 2 คันนีใ้ช้งานในโรงงานประจ�าวันจงึได้จอดในโรงงาน ขณะจ่าย
ค่าเบีย้ประกนัให้ผูเ้สนอข้อพิพาทจะสั่งจ่ายในนามชื่อของนายอุดมแต่
ของคู่กรณีก็ส่ังจ่ายเบี้ยในชื่อของนายอุดม การที่นายวิชัยมาให้การต่อ
อนุญาโตตุลาการไว้ข้างต้นประกอบเอกสาร ที่เคยให้ปากค�าตอบ
พนักงานตรวจสอบบริเวณอุบัติเหตุของคู่กรณีประกอบการเชื่อได้ว่า 
นายวิชัยเป็นผู้ครอบครองดูแลรถที่จอดในโกดังทรัพย์รุ่งเรืองทั้ง 5 คัน 
การที่วันเกิดเหตุนายวิชัยได้สตาร์ทเครื่องยนต์รถฝ่ายคู่กรณีแต่รถ 
ฝ่ายคู่กรณีเข้าเกียร์ถอยหลังไว้ท�าให้รถฝ่ายคู่กรณีถอยหลังมาชนรถ 
ฝ่ายผู ้ใช้ข้อพิพาทที่ 1 ซึ่งจอดต่อท้ายรถฝ่ายคู ่กรณีจนท�าให้รถท่ี 
จอดเรียงกันชนต่อ ๆ  มารวมทั้งหมด 5 คันเสียหาย เมื่อนายวิชัยซึ่งเป็น
ผู้ขบัขีเ่ป็นฝ่ายต้องรบัผิดตามกฎหมายเป็นผูค้วบคมุ เป็นผู้เกบ็รกัษาหรอื
ครอบครองรถทั้ง 5 คันที่จอดต่อท้ายเรียงกัน ในโกดังทรัพย์รุ่งเรืองท่ี 
ชนกนัเสียหายครัง้นี ้จงึเข้าข้อยกเว้นตามข้อ 1.2 (ก) ตามทีผู่อ้�านวยการ
ส่วนคดี 3 ของคปภ.ให้ความเห็นไว้ดังนี้คู่กรณีจึงไม่ต้องรับผิดชดใช ้
ค่าเสียหายแก่ผู้เสนอข้อพิพาทที่ 1 และที่ 2
 อนญุาโตตลุาการชีข้าด ให้ยกค�าเสนอข้อพพิาททัง้สองส�านวน
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Cryptocurrency 
โอกาส หรือ ฟองสบู่?

โดย ภูริพัฒน์ โสภณคีรีรัตน์ 

Economic Intelligence Center 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

 เงินดิจิทัล (cryptocurrency) คือ สกุลเงินที่ถูกสร้างขึ้นบนระบบ
คอมพวิเตอร์ ซึง่มลีกัษณะเด่นคอืจะไม่มตีวักลางคอยควบคมุเหมอืนสกลุเงนิ
แบบดั้งเดิม (fiat currency) โดยผู้สร้างเงินแต่ละสกุลจะออกแบบ การได้มา
ของเงนิ ก�าหนดปรมิาณเงนิหมนุเวยีนในระบบ และวธิกีารใช้งานตามต้องการ 
ทั้งนี้ ข้อมูลธุรกรรมต่าง ๆ จะถูกเปิดเผยให้ทุกคนในระบบสามารถเข้าถึงได้ 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยและสร้างความโปร่งใสให้กับเงินใน
ระบบด้วย
 ในบรรดา cryptocurrency ทั้งหมด Bitcoin คือเงินสกุลแรกที่
ถูกคิดค้นขึ้น และก�าลังเป็นกระแสที่คนทั่วโลกต่างจับตามองจากราคาที่พุ่ง
สูงขึ้นอย่างร้อนแรงกว่า 600% นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 2017 โดยมีแรงขับเคลื่อน
หลักมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากกลุ่มคนทั่วไปที่เล็งเห็นประโยชน์
ของสกุลเงินดิจิทัลและบรรดานักลงทุนที่เข้ามาเก็งก�าไรค่าเงิน ทั้งนี้ Bitcoin 
มีจุดเด่นท่ีเหนือกว่าสกุลเงินแบบดั้งเดิมในหลาย ๆ ด้าน เช่น การโอนเงิน
ระหว่างประเทศทีร่วดเรว็ขึน้ เนือ่งจากไม่จ�าเป็นต้องมตีวักลางคอยยนืยนัการ
ท�าธุรกรรม ส่งผลให้การโอนเงินเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาราว 10 นาที ซึ่ง
รวดเร็วกว่ารูปแบบเดิมที่ใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วัน นอกจากนี้ Bitcoin ยังมี
ความปลอดภยัสงูอกีด้วย เนือ่งจากผูท้ีอ่ยูใ่นระบบจะมฐีานข้อมลูชดุเดยีวกนั 
และรบัรูข้้อมลูธรุกรรมทีเ่กดิขึน้แบบ real-time จงึท�าให้การแก้ไขข้อมลูหรอื
โจมตีระบบเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก
 ความนิยมของ Bitcoin ส่งผลให้เกิด cryptocurrency ใหม่ตาม
มามากกว่าหนึง่พนัสกลุ โดยได้มกีารต่อยอดให้มคีณุสมบตัทิีห่ลากหลายและ
ตอบโจทย์การใช้งานมากขึน้ ยกตวัอย่างเช่น Ether ซึง่มคีวามโดดเด่นในเรือ่ง
ของการประยุกต์ใช้ smart contracts เพื่อก�าหนดเงื่อนไขในการท�าธุรกรรม 
เช่น การใส่เงื่อนไขให้ช�าระค่าสินค้าก็ต่อเมื่อมีการยืนยันว่าได้รับสินค้าแล้ว 
หรือการเคลมเงินประกันการเดินทางอัตโนมัติเมื่อเคร่ืองบินดีเลย์ โดยที่ไม่
ต้องท�าเรื่องขอเอาเงินประกันเหมือนในปัจจุบัน เป็นต้น ในขณะที่ Ripple มี
เป้าหมายชดัเจนในการเป็นสกลุเงนิส�าหรบัการโอนเงนิระหว่างประเทศ เพือ่
ให้การโอนเงินมีความปลอดภัยและรวดเร็วมากขึ้นภายในระยะเวลาเพียงไม่
ก่ีวินาที โดยปัจจุบัน ทั้งสอง cryptocurrency เร่ิมได้รับความสนใจจาก 
นักลงทุนและสถาบันการเงินมากขึ้น เน่ืองจากมีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดและ
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ส่งผลให้ราคาเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า 
3,000% จากต้นปี 2017 และท�าให้สกลุเงนิทัง้สองมมีลูค่าคดิเป็นสดัส่วนกว่า 
20% ของตลาด cryptocurrency ทั้งหมดอีกด้วย ในขณะที่ Bitcoin ยังมี
สัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่ง และที่เหลือเป็นสกุลอื่น ๆ
 อย่างไรก็ตาม Economic Intelligence Center ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) มองว่าโอกาสที่ cryptocurrency จะเข้ามา
แทนทีเ่งนิสกลุดัง้เดมิอาจไม่ใช่เรือ่งทีง่่ายนกั เนือ่งจากข้อจ�ากดัในหลาย ๆ  ด้าน 
เช่น มลูค่าตลาดทีย่งัเลก็และความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น โดยปัจจบุนั 
cryptocurrency ยังมีมูลค่าตลาดที่เล็กมาก โดยมีขนาดเล็กกว่าสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 8 เท่า หรือเล็กกว่า
สินทรัพย์อย่างทองค�าถึง 42 เท่า อีกทั้งยังมีราคาที่ผันผวนสูงเมื่อเทียบกับ
สกลุเงนิหลกัในระบบเศรษฐกจิอย่างดอลลาร์สหรฐัฯ ยโูร เยน และหยวน โดย
ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินดิจิทัลอย่าง Bitcoin, Ether หรือ Ripple  
มีโอกาสเหวี่ยงขึ้นลงได้สูงสุดถึง 14% ภายในหนึ่งวัน ในขณะที่เงินสกุลหลัก 
มีความผันผวนไม่เกิน 0.5% ส่งผลให้การน�า cryptocurrency ไปใช้งาน 
ในวงกว้างยังคงไม่ได้รับความเชื่อม่ันนัก สะท้อนให้เห็นจากจ�านวนร้านค้า 
ทีร่บัช�าระเงนิด้วยสกลุเงนิดจิทิลัและอตัราผูใ้ช้งานทีย่งัมจี�านวนไม่มากถงึแม้
เทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นระยะเวลา 8 ปีแล้วก็ตาม ท้ังน้ี  
จากการส�ารวจร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ 483 รายของ Morgan Stanley 
พบว่าจ�านวนร้านค้าทีร่บัช�าระด้วยสกลุเงนิดจิทิลัลดลงจาก 5 รายในไตรมาส
แรก ปี 2016 เหลือเพียง 3 รายในไตรมาสที่สองของปีนี้ ในขณะที่ร้านค้า 
ส่วนใหญ่ยังคงรับช�าระเงินผ่าน Visa, Master Card หรือ PayPal เป็นหลัก
มากกว่า
 มุมมองของภาครัฐและธนาคารกลางในแต่ละประเทศยังถือเป็น
อกีหนึง่ความท้าทายส�าคญัต่อความเชือ่มัน่ของ cryptocurrency โดยปัจจบุนั 
ประเทศทีม่องว่า cryptocurrency เป็นสกลุเงนิทางเลอืกและยอมให้ใช้อย่าง
เป็นทางการมจี�านวนไม่มากนกั อาท ิญีปุ่น่ ซึง่อนญุาตให้ใช้ Bitcoin เป็นหนึง่
ในรูปแบบการช�าระเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการออกใบอนุญาต
ในการด�าเนินธุรกิจแก่ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ดี 
ประเทศส่วนใหญ่ยังไม่มีการออกกฎระเบียบที่ชัดเจนเนื่องจากมองว่า  
cryptocurrency เป็นเพียงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง ยิ่งไปกว่า
นัน้ บางประเทศกลบัมคีวามเคลือ่นไหวและการส่งสญัญาณในเชงิลบอกีด้วย 
เช่น ภาครฐัของจนีทีส่ัง่ห้ามกจิกรรมการระดมทนุผ่านสกลุเงนิดจิทิลั (Initial 
Coin Offering: ICO) และสั่งปิดบริษัทที่ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
 ด้านหน่วยงานก�ากบัดแูลของไทยยงัไม่มกีารควบคมุและก�ากบัดแูล 
cryptocurrency อย่างเป็นทางการ แต่มีมุมมองในเชิงบวกต่อการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ (FinTech) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ยงัไม่มกีารรองรบั cryptocurrency ให้เป็นสกลุเงนิทีส่ามารถช�าระหนีไ้ด้ตาม
กฎหมาย และมีข้อแนะน�าให้ประชาชนตระหนักถึงความเสี่ยงของการถือ
ครองสกลุเงนิดจิทิลั อย่างไรกต็าม หน่วยงานก�ากบัดแูลของไทยให้ความสนใจ
ในเทคโนโลยีเบื้องหลังของ cryptocurrency อย่าง blockchain ที่มีจุดเด่น
ด้านการตรวจสอบข้อมูลอย่างโปร่งใสมากกว่า รวมไปถึงพัฒนากฎระเบียบ
เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงินอย่างจริงจัง เช่น การสร้าง regulatory 
sandbox เพือ่ให้ผูป้ระกอบการได้ทดสอบผลติภณัฑ์ทางการเงนิรปูแบบใหม่
ที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ภาคธุรกิจใน 
การลงทนุเพือ่ศกึษาและพฒันาการให้บรกิารโดยใช้เทคโนโลยเีหล่านีม้ากขึน้
	 (อ่านเนื้อหาเอกสารฉบับเต็มได้ที่	 https://www.scbeic.com/
th/detail/product/4161)
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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 2261 9962, 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 3830
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 สายด่วน 1183
โทรสาร:  0 2769 9801-3
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 2670 4444 สายด่วน 1291
โทรสาร: 0 2629 1080
URL: www.deves.co.th
E-mail: callcenter@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 สายด่วน 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 2783 4888 Call Center 0 2783 4884
โทรสาร: 0 2783 4889
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 เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนหมายเลขโทรสาร  
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ (แก้ไขเพิ่มเติม)  
บริษัท ทูนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เพิ่มหมายเลขสายด่วน แก้ไขหมายเลขโทรสาร  
บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เพิ่มหมายเลขสายด่วน หมายเลขโทรสาร และ e-mail  
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เพิ่มหมายเลขสายด่วน  
บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อ เป็น บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และเปลี่ยน URL  
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail  
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จ�ากัด สาขาประเทศไทย เปลี่ยน URL และ e-mail

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
URL: www.lmginsurance.co.th

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จ�ากัด 
สาขาประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 2611 4040
โทรสาร: 0 2611 4310
URL: www.chubb.com/th
E-mail: customerservice.th@chubb.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 Call Center 0 2638 9333
โทรสาร: 0 2638 9030
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, 0 2023 7522 สายด่วน 1729
โทรสาร: 0 2541 5170
URL: www.asset.co.th
E-mail: praic@asset.co.th

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

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

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

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

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

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

บรษิทั วริยิะประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)
โทรศพัท์: 0 2129 8888
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 เอท็น่า ประกนัสขุภาพ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2677 0000
โทรสาร:0 2230 6500
URL: www.aetna.co.th
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