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เรื่องเด่น
กระแส Chatbot กับโลกธุรกิจประกันภัย

รอบรู้ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ “คนพิการ” ประกันภัยที่ไม่ควรมองข้าม

Risk Intelligence
COSO ERM 2017 - กรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

ระเบียงภาพ

วิชาการ IPRB
ความส�าคัญของ Data Analytics และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันภัย 

(ตอนจบ: บทบาทของ Data Analytics และการน�าไปใช้กับธุรกิจประกันภัย)

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
การประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตอน ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่อหน่วย

รอบรั้วประกันภัย
ข่าวบริษัทประกันภัย 

ประกาศ

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

สรรหามาเล่า
แนะน�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจประกันภัย

รายนามบริษัทสมาชิก
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สวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 วารสารประกันภัยฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่ง

เป็นปีที่เราคงจะได้เห็นเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเรา

มากขึน้ ๆ  จากทีเ่ร่ิมเหน็การทะยอยปิดตวัของสือ่สิง่พมิพ์แบบดัง้เดมิหลายต่อหลาย

เล่ม การเติบโตของการใช้งานแอปพลิเคชันต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) 

ตลอดจนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เพื่อเข้ามาทดแทนการใช้

แรงงานคนจริง ๆ !!!

 ในยุคนี้และยุคต่อไปข้างหน้า อาจไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะคุยกับ 

“คอมพิวเตอร์” มากกว่าคุยกับ “คน” เพราะทุกวันนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

เรียกว่า “Chatbot” ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้สื่อสารผ่านการสนทนากับคนนั้นได้รับ

การน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย บางทีเจ้าหน้าที่ Call Center หรือ Admin หลาย ๆ 

แห่งที่เราคุยด้วยทุกวันนี้ (โดยเฉพาะที่คุยผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนมือถือ)  

อาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่เป็น “คน” แล้วก็เป็นได้ วารสารประกันภัยฉบับนี้ เราได้

น�าบทความเรื่อง “กระแส Chatbot กับโลกธุรกิจประกันภัย” จาก ส�านักวิจัย

และสถติ ิบมจ. ไทยรบัประกนัภยัต่อ และ บมจ. ไทยรปีระกนัชวีติ มาน�าเสนอเพือ่

ให้ทุกท่านได้ตามติดโลกยุคดิจิทัลกันได้อย่างทันท่วงทีครับ

 นอกจากนี้ เรายังมีบทความเรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ 

“คนพิการ” ประกันภัยที่ไม่ควรมองข้าม” และ “ความส�าคัญของ Data  

Analytics และการประยกุต์ใช้ในธรุกจิประกนัภยั (ตอนจบ: บทบาทของ Data 

Analytics และการน�าไปใช้กับธุรกิจประกันภัย)” จาก ส�านักงานอัตราเบ้ีย

ประกันวินาศภัย (IPRB) รวมทั้งคอลัมน์ประจ�าอื่น ๆ ในฉบับ เราก็ยังมีเรื่องราว 

ที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาน�าเสนอเหมือนเช่นเคย โดยเฉพาะคอลัมน์ 

Risk Intelligence ของ ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ฉบับนี้ เป็นเรื่องของ “COSO ERM 

2017 กรอบการบรหิารความเสีย่งใหม่  ไฉไลกว่าเดมิ” ซึง่ท่านทีท่�างานเกีย่วข้อง

กับการบริหารความเสี่ยงองค์กรควรติดตามเป็นอย่างยิ่งครับ

บก.แถลง

กี่เดช อนันต์ศิริประภา
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เสนอบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันวินาศภัย บทความและความคิดเห็นท่ีลง

ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น

ส่วนบคุคล ซึง่ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป
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โดย ส�านักวิจัยและสถิติ 

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ และ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

 ในปัจจุบันผู้บริโภคได้มีการใช้บริการด้านข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลเช่น Smart phone และ 

Tablet รวมถึงค่าบริการอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลมีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก พร้อมกันนั้น พฤติกรรมผู้บริโภคเองที่ต้องการความรวดเร็วในการ 

จับจ่ายใช้สอยโดยที่ไม่มีข้อจ�ากัดทางด้านของเวลาในการซื้อหาสินค้าและบริการ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เร่งให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ตนเองอยู่รอดในกระแสทุกอย่างดิจิทัล (All Things Digital) ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 เทคโนโลยหีนึง่ทีไ่ด้ถกูน�ามาใช้เพือ่ช่วยให้ธรุกจิปรบัตวัในทศิทางดงักล่าวคือ Chatbot ซึง่ในปัจจบุนัเทคโนโลยนีีไ้ด้พฒันาเป็นอย่างมาก

และได้ถูกน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายวงการ โดยเฉพาะธุรกิจการเงินและประกันภัย บทความนี้จึงขอแนะน�าเทคโนโลยีนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้

พอเห็นภาพว่า Chatbot คืออะไร มีรูปแบบเป็นอย่างไร และมีบทบาทความส�าคัญต่อธุรกิจประกันภัยอย่างไรบ้าง โดยผู้เขียนคาดว่า ในอนาคต

ข้างหน้าจะได้เห็นเทคโนโลยีนี้ถูกน�ามาใชักันอย่างแพร่หลายในธุรกิจประกันภัยไทย และท�าให้การให้บริการแก่ลูกค้าเป็นที่ประทับใจและได้รับ

ความไว้วางใจจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น

 1. Chatbot คืออะไร?

 Chatbot คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจ�าลองบทสนทนาของมนุษย์ที่สามารถส่ือสารผ่านข้อความหรือเสียงได้แบบ real-time โดยใช้

เทคโนโลย ีArtificial Intelligence (AI) หรอืปัญญาประดษิฐ์ในการโต้ตอบกบัคูส่นทนา ซึง่ตวัโปรแกรมนีจ้ะถกูฝังตวัอยูบ่น Server ของ Website 

หรือ Application หรือ โปรแกรม Chat ต่าง ๆ โดยในปัจจุบัน Chatbot นั้นมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือ

กระแส Chatbot 
กับโลกธุรกิจประกันภัย

กระแส Chatbot 
กับโลกธุรกิจประกันภัย

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 1384
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รูปภาพที่ 1: หลักการท�างานค้นหาร้านอาหารของ Wongnai

1 Wongnai (วงใน) เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในเรื่องร้านอาหาร ร้านเสริมสวยและสปา ให้บริการค้นหา และรีวิวร้านอาหาร ความงาม สปา บิวตี้ ผ่านช่องทางดิจิทัลหลากหลาย

ช่องทาง ได้แก่ เวบ็ไซต์ Wongnai.com แอปพลเิคชนัมอืถอื ทัง้บนระบบ iOS, Android และล่าสดุบน Line Official  โดย Wongnai ช่วยให้ผูใ้ช้สามารถค้นหาร้านอาหารท่ัวประเทศไทย 

ตามสถานที่และประเภทได้ในทุกเวลาที่ต้องการ

 Rule-Based Bot (หรือ Script Bot)

 เป็น Bot ที่ท�างานและให้ผลลัพธ์ตามที่ถูกก�าหนดในกฎและ Keyword ที่วางไว้ หากผู้ใช้งานพิมพ์ผิดไปแม้แต่ตัวอักษรเดียว หรือถาม

ไม่ตรงกับ Script/ Keyword ที่ก�าหนดไว้ Bot จะไม่สามารถตอบค�าถาม หรืออาจให้ค�าตอบที่ผิดพลาดได้

 AI-Based Bot (หรือ Intelligent Bot)

 ถูกพัฒนาด้วย Natural Language Processing (NLP) ซึ่งตัว Bot จะมีการเรียนรู้ค�าพูดหรือสิ่งที่เขียน โดยใช้ Machine Learning 

หรือ AI ท�าให้การแสดงผลลัพธ์มีความยืดหยุ่นมากกว่า Rule-Based Bot ส่งผลให้ AI Bot ได้รับความสนใจหรือความนิยมจากผู้ใช้เป็น

อย่างมาก ตัวอย่างของ Chatbot ประเภทนี้ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Google Assistant, Siri หรือ Alexa เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง Chatbot ทั้งสองรูปแบบได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอยกตัวอย่างของ Chatbot ทั้งสอง

ประเภทให้ได้ทราบกัน โดยเริ่มจาก Rule-Based Bot ที่หลายท่านคงพอที่จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีซึ่งก็คือ Wongnai1 Official Line Account

 หลักการท�างานของ Wongnai: เมื่อผู้บริโภคท�าการเพิ่มบัญชีการใช้งาน Line ของ Wongnai แล้ว ทางระบบ Chat จะแสดงกล่อง

เมนูให้เราเลือก กรณีที่เราเลือก “หาร้านอร่อยใกล้ตัว” ระบบจะขอให้ผู้ใช้งานเปิดระบบ GPS ในการหาพิกัดที่อยู่ ณ ขณะนั้นของผู้ใช้งาน และ

ระบบจะแสดงผลร้านอาหารในพื้นท่ีน้ัน ๆ โดยเรียงตามคะแนนความนิยมที่ทาง Wongnai ได้เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลดังรูปที่แสดงด้านล่าง 

(รูปภาพที่ 1)

 AI-Based Chatbot: ส่วนกรณีของ AI-Based Chatbot ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้จาก Smartphone ทั้ง Google Assistant ของ

ระบบปฏิบัติการ Android หรือ Siri ของระบบปฏิบัติการ IOS หรือจากล�าโพงอัจฉริยะยี่ห้อ Echo ที่ติดตั้งระบบผู้ช่วยคือ Alexa ของ Amazon 

โดย AI-Based จะมีความแตกต่างจาก Rule-Based Chatbot เนื่องจากสิ่งที่ผู้ใช้งานพิมพ์หรือสนทนากับ Bot ดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกก�าหนดใน 

รปูแบบทีต่ายตวัจากผูใ้ห้บรกิาร อาท ิกล่องเมน ูให้เลอืกดงัเช่นใน Rule-Based Bot แต่จะเป็นลกัษณะการพมิพ์หรอืใช้ค�าพดูทีเ่ราใช้กนัโดยทัว่ไป

เข้าไปใน Bot ซึ่งตัวระบบมีความสามารถในการแยกแยะค�าพูด และท�านายว่าผู้ใช้งานมีความตั้งใจ (Intent) ที่จะท�าอะไร และดึงข้อมูลบริบทที่

เกี่ยวข้องออกมาจากบทสนทนา และส่งค�าสั่งเข้าสู่ระบบของ Bot ได้ทันที ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้พูดว่า “Post the last 3 pictures I took on 

Facebook” ดังที่แสดงในรูปภาพที่ 2 ทาง Bot จะทราบว่า ผู้ใช้งานต้องการลงรูปที่ถ่าย 3 รูปล่าสุดใน Facebook ซึ่งจากการแยกแยะค�าพูด

ออกมาเป็นดังนี้
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ความตั้งใจ (Intent) = การแชร์ เรียงล�าดับระเบียนผลลัพธ์โดย (order_by) = จากมากไปน้อย

ข้อจ�ากัด (limit) =  3 รูป สื่อ (media) = รูปภาพ Social_media = Facebook

และ Bot จะด�าเนินการลง (Post) รูปใน Facebook ทันทีโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องลงรูปด้วยตัวเอง

รูปภาพที่ 2 : ตัวอย่างของ AI-Based Chatbot:

 ‘หัวใจหลักของทั้งสอง Chatbot ก็คือ ผู้ให้บริการ Chatbot จะต้องมีข้อมูลในปริมาณมากพอที่จะสอนให้เครื่อง (Machine) ได้

เรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงผู้ให้บริการ Chatbot จะต้องออกแบบค�าถามที่มีความชัดเจน โดยที่ไม่ท�าให้ 

ผู้ใช้งานสับสน ก็จะท�าให้ Chatbot ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ’

 2. ท�ำควำมรู้จักกับ Chatbot Platform

 หลงัจากทีรู่จ้กั Chatbot เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว สิง่ทีต้่องทราบต่อไปกคื็อ Platform ซึง่ Platform กคื็อเครือ่งมอืส�าเรจ็รปูทีผู้่พฒันาระบบ 

Chatbot ได้สร้างไว้เพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการที่จะสร้าง Chatbot เข้าไปเลือกใช้ โดย Platform มีทั้งแบบส�าเร็จรูป และแบบชุดค�าสั่งที่ให้น�าไป

พัฒนาต่อเอง โดย Platform สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ

1. ผู้ให้บริการทั่วไป

 ผู้ให้บริการกลุ่มน้ีมีพร้อมทุกอย่าง ท้ัง Hardware เงินทุน เทคโนโลยี และฐานลูกค้า เหลือเพียงอย่างเดียวก็คือ ช่องทางท่ีเปิดให้ 

นกัพัฒนาอสิระเข้ามาต่อยอดระบบนัน่เอง ผูเ้ล่นกลุม่นีม้แีต่เจ้าใหญ่ อาท ิSiri (Apple), Google Assistant (Google), Alexa (Amazon) 

และ Cortana (Microsoft) เป็นต้น

2. ผู้ให้บริการระบบส่งข้อความ 

 ผู้ให้บริการกลุ่มนี้มั่นใจได้ว่ามีผู้ใช้งานมากที่สุด โดยผู้ให้บริการกลุ่มนี้เองได้ท�าช่องทางไว้รองรับนักพัฒนา (Developer) ให้เข้าไปสร้าง

ระบบเชื่อมต่อ โดยผู้ให้บริการกลุ่มนี้ได้แก่ iMessage (Apple), Messenger (Facebook), Line และ WeChat (Tencent)

3. ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์โครงสร้างภาษา และปัญญาประดิษฐ์

 ผู้ให้บริการกลุ่มน้ีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาด้านภาษาที่ท�าให้ Bot เข้าใจภาษาทั่วไปที่เราใช้พูดและเขียนกันอยู่ในชีวิตประจ�าวัน 

โดย Bot ทีผู่ใ้ห้บรกิารกลุม่นีพ้ฒันาอยูน่ัน้ สามารถรองรบัได้หลายภาษา อย่างไรกต็าม ปัจจบุนัภาษาไทยยงัอยูใ่นช่วงพฒันาอยู ่เนือ่งจาก

มีความซับซ้อนทางด้านภาษา โดยผู้ให้บริการได้แก่ Cloud Platform Speech (Google), Watson Conversation (IBM) และ  

Cognitive Services (Microsoft) 
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ตารางที่ 1: ตัวอย่างการน�า Chatbot มาใช้ในธุรกิจประกันภัย

เทคโนโลยี

Rule-Based Chatbot

AI-Based Chatbot

ชื่อเทคโนโลยี

Sara Chatbot

AXA Facebook
Chat bot

Alexa2

ใช้งานโดย

AIA Malaysia

AXA ประกันภัย
(ประเทศไทย)

GEICO Ins.
Liberty Mutual Ins.
Allstate Ins

จุดเด่น

 สามารถตอบค�าถามลูกค้าได้ภายในเวลาเพียง 3 วินาที
 มีคลังข้อมูลค�าถามที่ถูกถามบ่อยเก็บไว้ในระบบมากถึง 700 ค�าถาม
 มีแบบฟอร์มให้ Download มากถึง 140 ฟอร์ม

ซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ ซึ่งระบบสามารถพิจารณาและออก
กรมธรรม์อัตโนมัติผ่านทาง Facebook Messenger

เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะส�าหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์อยู่กับบริษัทประกันภัย โดย
จะ Chatbot จะท�างานด้วยการสั่งงานด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์ Alexa  
ซึ่งค�าถามเบื้องต้นมีดังนี้

 Alexa, ask Insurance Advisor what does liability mean?
 Alexa, tell Insurance Advisor I have an insurance question.
 Alexa, tell Insurance Advisor to start my risk quiz.

 4. ประโยชน์ของ Chatbot 

 ปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยหลายรายเริ่มหันมาใช้บริการ Chatbot มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ Chatbot ท�าได้ดีกว่า Call center หรือ FAQ ทั่วไป

ก็คือ

1. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลและได้รับค�าตอบทันทีตลอด 24 ชั่วโมง เพราะ Chatbot ท�างานอยู่ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น  

การเช็ควงเงินบัตรเครดิตหรือเช็คเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าต้องช�าระ โดยลูกค้าเพียงแค่ป้อนข้อมูลเข้าระบบ และหลังจากน้ัน ลูกค้า 

จะได้รับค�าตอบจาก Chatbot ทันที

 ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการการติดต่อ Call center และต่อหมายเลยภายในให้ยุ่งยาก

4. ผู้พัฒนาระบบ Chatbot

 กลุ่มสุดท้ายนี้เป็นผู้พัฒนาระบบ Chatbot ซึ่งมีทั้งแบบส�าเร็จรูปและแบบที่ต้องน�าไปพัฒนาต่อ โดยมีผู้ให้บริการได้แก่ Wit.ai 

(Facebook), Api.ai (Google), Bot Framework (Microsoft) เป็นต้น

 3. Case study กำรน�ำ Chatbot มำใช้ในธุรกิจประกันภัย

 บางท่านอาจจะสงสัยว่า ท�าไมต้องน�า Chatbot เข้ามาใช้ในธุรกิจประกันภัยด้วย ค�าตอบก็คือธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพา 

“คน” ในแทบทุกกระบวนการ ส่วนที่ใช้คนค่อนข้างมากคงหนีไม่พ้นเรื่องการสอบถามข้อมูล (Enquiry) ผ่านทาง Call center ทั้งในเรื่อง 

การสอบถามข้อมูลทั่วไป หรือเวลาเกิดเคลมขึ้น โดยปกติแล้ว รูปแบบของการถามตอบผ่านช่องทาง Call center นั้นมีลักษณะที่ค่อนข้างชัดเจน

และมีแบบแผน ท�าให้สามารถน�าระบบ Chatbot มาช่วยเสริมการตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีอีกช่องทางนึง โดย Chatbot ที่ถูกน�า 

มาใช้ในธุรกิจประกันภัยมีดังนี้

2 Alexa เป็นผู้ช่วย Digital พัฒนาโดย Amazon โดยการท�างานร่วมกับล�าโพง Amazon Echo ในระยะแรก และมีการน�าไปใช้ใน Brand อื่นอีกมากมาย อาทิ LG, GE, Ford เป็นต้น 

Alexa เป็น Voice Control System หรือระบบซอฟต์แวร์ควบคุมด้วยเสียงที่มีความพิเศษที่สามารถพัฒนาทักษะความสามารถในการโต้ตอบเรื่องอะไรก็ได้ลงไปในตัว Alexa ซึ่งใน

ปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 Skills แล้ว
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2. ลดต้นทุนให้แก่บริษัทประกันภัย เนื่องจากบริษัทไม่ต้องพัฒนา Chatbot ทั้งหมดเอง โดยในปัจจุบัน มี Platform จ�านวนมากที่พร้อม

ใช้งานให้เลือกมากมาย อาทิ Facebook Messenger หรือ Line ซึ่งท�าให้บริษัทไม่มีความจ�าเป็นในการสร้างทีมงานเพื่อสร้างและดูแล

รักษาระบบทั้งหมดเอง

 5. ข้อจ�ำกัดของกำรใช้ Chatbot

 ถึงแม้ว่า Chatbot จะถูกพัฒนามาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ตาม แต่ Chatbot เองก็ยังมีข้อจ�ากัดให้เห็นอยู่ โดยข้อจ�ากัดที่เห็น

ได้อย่างเด่นชัดที่ส่งผลต่อประสบการณ์ในการใช้งานของลูกค้า (User Experience) ก็คือ เรื่องของการไม่เข้าใจค�าถามของลูกค้า เนื่องจากผู้ใช้

งานอาจพมิพ์ค�าถามหรอืข้อความอะไรกไ็ด้เข้าสูร่ะบบ ซึง่หากผูใ้ห้บรกิารไม่ได้ตกีรอบไว้ หรอื Chatbot ยงัเรยีนรูไ้ม่มากพอ จะส่งผลให้ Chatbot 

ไม่เข้าใจค�าถามและไม่สามารถตอบค�าถามได้ ส�าหรับอุปสรรคอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกมีดังนี้

1. ข้อจ�ากัดในเรื่องของภาษาไทย เนื่องจากการเรียนรู้ภาษาไทยของ Chatbot ในปัจจุบันยังท�าได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทั้งในเรื่องการสะกด 

ค�าผิด3 การเว้นวรรคประโยคท่ีอาจท�าให้ความหมายเปล่ียน ผู้ให้บริการอาจต้องสอนเครื่องให้ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ให้การสนทนาด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

2. ผู้ให้บริการ Chatbot Platform บางราย อาทิ Facebook Messenger บังคับให้ผู้ใช้งานต้องใช้เข้าบัญชีส่วนตัวก่อนที่จะเริ่มใช้งาน ส่ง

ผลให้ผู้ใช้บางคนไม่สะดวกหรือไม่ต้องการใช้ Chatbot ผ่านบัญชีส่วนตัว จึงท�าให้ไม่สามารถใช้งาน Chatbot ดังกล่าวได้

3. ธุรกิจต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาที่ใช้งาน Chatbot ซึ่งอาจเป็นปัญหาเล็กน้อย อาทิ สัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดระหว่างที่ใช้

งาน Chatbot ซึ่งอาจจะสร้างความร�าคาญให้แก่ลูกค้าได้

4. ผู้ใช้งานบางคนยังมีความต้องการที่จะสนทนากับ ”คน” มากกว่า Bot อาจเนื่องด้วยภาษาที่ดูไม่ค่อยราบลื่น หรือมีประเด็นเรื่อง

อารมณ์และความรู้สึก (Emotional) เข้ามาเกี่ยวข้อง

 6. บทสรุป

 ค�าถามที่ทุกท่านอาจตั้งหน้าตั้งตารอก่อนจะจบบทความนี้นั่นก็คือในปัจจุบัน Chatbot สามารถท�างานแทนที่มนุษย์ได้แล้วหรือยัง ค�า

ตอบก็คือ ณ ปัจจุบัน Chatbot ยัง “ไม่” สามารถทดแทนแรงงานมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยสิ่งที่มนุษย์ยังคงเหนือกว่า Bot ก็คือทักษะการ

แก้ปัญหา (Problem-solving) ทัง้ปัญหาระยะสัน้ (ปัญหาทีเ่กดิเฉพาะหน้าทีต้่องเน้นความสามารถ ไหวพรบิและการตดัสนิใจในการแก้ไขปัญหา) 

และปัญหาระยะยาว (ปัญหาที่ต้องอาศัยรูปแบบ แบบแผน และแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ Bot อาจยังท�าไม่ได้ หรือ

ท�าได้ไม่ดีเท่าที่ควรในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การน�า Chatbot มาใช้ในปัจจุบันก็ยังมีผลดีต่อทั้งธุรกิจและลูกค้า ซึ่งส่งผลในเรื่องของการสร้าง

ประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า รวมทั้งยังลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจลงได้อีกด้วย

3 ค�าที่มักพิมพ์ผิด เช่น “โอกาศ” “โอกาส” “อนุญาติ” “อนุญาต” “สังเกตุ” “สังเกต” “รสชาด” “รสชาติ” “ผูกพันธ์” “ผูกพัน” “อุตส่า” “อุตส่าห์” “ลายเซ็นต์” “ลายเซ็น” “อีเมล์” 

“อีเมล” “เครื่องส�าอางค์” “เครื่องส�าอาง” “เวปไซด์” “เว็บไซต์” “ผัดกระเพา” “ผัดกะเพรา” เป็นต้น
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กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ

โดย ธมลธร ศักดิ์ดีชุมพล

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

 ปัจจุบันการประกันภัยเข้ามามีบทบาทและความส�าคัญ 

หลาย ๆ  ด้าน ทัง้ต่อผูเ้อาประกนัภยัในแง่การให้ความคุม้ครอง เป็นหลกัประกนั

และความมัน่คงต่อชวีติ ทรพัย์สนิของตนเองรวมถงึครอบครวั และยงัมี

ความส�าคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมในกรณีเกิดอุบัติภัย 

ต่าง ๆ  ทีส่ร้างความเสยีหายเดอืดร้อน ท�าให้ผูป้ระสบภยัได้รบัการชดเชย

เยียวยาในรูปของสินไหมทดแทน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนที่ส�าคัญใน

การพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจอีกด้วย 

 ในยุค Thailand 4.0 การไม่เท่าเทียมของสังคมหรือ 

ความเหลือ่มล�า้ของชนชัน้เริม่ลดน้อยลง เหน็ได้จากการทีป่ระชาชนทกุ

ชนชัน้สามารถเข้าถงึการประกนัภยัได้ง่ายและหลากหลายช่องทาง ส่วน

บริษัทประกันภัยเองได้พยายามออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบต่าง ๆ 

เพื่อรองรับบุคคลเฉพาะกลุ่มให้เหมาะสม ตอบโจทย์และตรงใจกับผู้ซื้อ

เช่นกัน โดยเน้นที่ราคาย่อมเยาว์ มีความคุ้มครองแบบสมเหตุสมผล  

จัดเป็นกรมธรรม์ส�าหรับรายย่อย(ไมโครอินชัวรันส์) หรือแม้กระทั่ง

กรมธรรม์รายย่อยแบบเฉพาะกลุ่มคนพิการท่ีมาจากความร่วมมือของ 

ประกันภัยที่ไม่ควรมองข้าม
เพื่อ “คนพิการ”

3 หน่วยงาน คือ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (ส�านักงาน คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ

สมาคมประกันชีวิต ซ่ึงมีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการนี้จ�านวน 

30 บรษิทั โดยแบ่งเป็นบรษิทัประกนัชวีติ 5 บรษิทัและบรษิทัประกนัภยั 

25 บริษัท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 

12 สิงหาคม พ.ศ 2559 เม่ือ 2 ปีที่ผ่านมา จัดโครงการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตเพื่อผู้พิการด้วยการประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสริมคนพิการ 3 กลุ่มคือ กลุ่มคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือ

ร่างกาย กลุ่มคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือความหมาย และกลุ่ม 

คนพกิารทางการมองเหน็ ได้มโีอกาสเข้าถงึระบบประกนัภยัและใช้เป็น

เครื่องมือเพื่อบริหารความเส่ียงที่ตนเองและครอบครัวต้องรับมือได้

อย่างเหมาะสม ทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการด�าเนินชีวิต 

ต่อไปอีกด้วย 

ที่มา: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สิ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ 2560
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 จากรายงานข้อมลูสถานการณ์คนพกิารในประเทศไทย แหล่ง

ข้อมลูจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ กรมส่งเสรมิ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 

พ.ศ 2560) พบว่า กลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมี

จ�านวนมากที่สุด (ร้อยละ 48.99) อันดับสองคือกลุ่มคนพิการทางการ

ได้ยินหรือสื่อความหมาย (ร้อยละ 18.48) อันดับสามคือกลุ่มคนพิการ

ทางการมองเห็น (ร้อยละ 10.42)  ซึ่งกลุ่มคนพิการทั้ง 3 กลุ่มมีจ�านวน 

1,400,205 คน ซึ่งเกินร้อยละ 80 ของจ�านวนคนพิการประเภทต่าง ๆ 

ทัง้ประเทศรวม 1,681,006 คน ถอืว่าเป็นจ�านวนไม่น้อยทีก่ลุม่คนพกิาร

มีโอกาสเข้าถึงการประกันภัยในโครงการนี้

 จงึเป็นทีม่าของงานวจิยัในการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสินใจ

ซื้อ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ” ของคนพิการ โดย 

ผูเ้ขยีนซึง่คาดหวงัว่า ผลการศกึษานีจ้ะมปีระโยชน์กบับรษิทัประกนัภยั

และบริษัทประกันชีวิตเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน ปรับปรุง

กลยุทธ์ และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ 

ความต้องการและเข้าถึงกลุ่มคนพิการได้มากข้ึน งานวิจัยศึกษาโดยใช้

การแจกแบบสอบถามกบักลุม่คนพกิารทางการเคลือ่นไหวหรอืร่างกาย

เพียงกลุ่มเดียวซึ่งถือเป็นจ�านวนเกือบร้อยละ 50 ของกลุ่มคนพิการ 

ทั้งประเทศ อายุระหว่าง 20 – 60 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงของวัยท�างานเป็น 

ส่วนใหญ่ จ�านวนทั้งสิ้น 300 ตัวอย่าง ในส่วนของข้อมูลและผลส�ารวจ

ต่าง ๆ ได้จากการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมคนพิการ

แห่งประเทศไทย สมาคมคนพกิารทางการเคลือ่นไหวสากล และสมาคม

ส่งเสรมิอาชพีคนพกิาร ไม่เพยีงแต่เฉพาะบคุคลทีอ่ยูใ่นกรงุเทพมหานคร

เท่านั้น แต่รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งผู้เขียนต้องขอขอบคุณทั้ง  

3 หน่วยงานที่อนุญาตให้เข้าไปส�ารวจและเก็บข้อมูลเพื่อน�ามาท�างาน

วิจัยนี้ 

 จากงานวจิยัได้ศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมลูตามปัจจยัทีม่ผีล

ต่อการตัดสินใจซื้อ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ” โดย

แบ่งออกเป็น 4 ปัจจยัหลกั ได้แก่ ปัจจยัข้อมลูส่วนบคุคล (เพศ การศกึษา 

อาชีพ ความพิการ) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4 P) ปัจจัย

ด้านพฤติกรรมการด�าเนินชีวิต (ระดับความปลอดภัยในการด�ารงชีวิต) 

และทัศนคติต่อ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ” ซึ่งแยก

ผลการศึกษาตามหัวข้อปัจจัยดังนี้

 ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล ผลการวิเคราะห์เชิงสถิติจาก

งานวิจัยพบว่า เพศชายตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ 

คนพิการร้อยละ 70.4 เพศหญิงร้อยละ 52.7 สอดคล้องกับข้อมูลจาก

สือ่ต่างๆ ของปี 2560 ประเทศไทยครองแชมป์เสยีชวีติบนท้องถนนมาก

ทีส่ดุในโลก ซึง่อตัราการเสยีชวีติด้วยอบุตัเิหตขุองเพศชายมากกว่าเพศ

หญงิในทกุ ๆ  ปี ตัง้แต่ปี 2555 ถงึ 2559 ประกอบกบัรปูแบบการด�าเนนิ

ชีวิตของเพศชายที่มีความเส่ียงมากกว่า จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้

เพศชายตดัสนิใจซือ้กรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตเุพือ่คนพกิารมากกว่า

เพศหญิง 

ที่มา: หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (http://trso.thairoads.org/statistic/national/N-SPI-B)
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 เรื่องของระดับการศึกษาพบว่า ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบ

เท่าต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุมากที่สุดร้อยละ 68.3  

รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรีร้อยละ 63.3 ช่วงอายุมัธยมศึกษาหรือ

เทียบเท่าจนถึงปริญญาตรีคือ 15-24 ปี จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของ

การเกดิอบุตัเิหต ุซึง่อาจมผีลมาจากสภาวะการเริม่ต้นเข้าสูว่ยัรุน่นัน่เอง 

เรื่องของกลุ่มอาชีพพบว่ากลุ่มอาชีพผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องการ 

ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุมากท่ีสุดร้อยละ 67.0 รองลงมาเป็น 

กลุ่มอาชีพที่รวมกลุ่มท�าอาชีพในชุมชนร้อยละ 65.3 โดยส่วนตัวผู้เขียน

มีความเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรวมกลุ่มท�าอาชีพเห็นถึง 

ความส�าคัญ ความจ�าเป็น และต้องการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อเป็น

หลักประกันให้ตนเองและครอบครัว ต่างจากกลุ่มอาชีพลูกจ้างภาครัฐ

และเอกชนซึ่งมีสวัสดิการจากองค์กรรองรับในเรื่องค่าใช้จ่ายและ 

ค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว เรื่องของความพิการก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ 

บ่งชีถ้งึความต้องการซือ้กรมธรรม์ประกนัภยัอบุตเิหต ุจากผลการศกึษา

พบว่ากลุ ่มคนพิการภายหลังและคนพิการแต่ก�าเนิดยังคงต้องการ 

ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการเกินร้อยละ 50.0 หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 68.3 ของกลุ่มคนพิการภายหลัง และร้อยละ 53.2 ของ

กลุ่มคนพิการแต่ก�าเนิดซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยทีเดียว

 ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำด 4P เป็นปัจจัยที่ชี้ให้

เห็นว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทาง 

การจ�าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อหรือไม่ ผลการวิเคราะห์เชิงสถิติ พบว่าส่วนประสม

ทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ

ถึงร้อยละ 84.35

 ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมกำรด�ำเนินชีวิต (ระดับ 

ความปลอดภัยในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน) เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับ 

การช่วยเหลอืตวัเอง การป้องกันในการเกิดอบุตัเิหต ุเช่น ความใส่ใจและ

ระมัดระวังในการโดยสารยานพาหนะ  รวมถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย 

เอื้ออ�านวยในการด�าเนินชีวิต ตลอดจนความถี่ในการเกิดอุบัติเหต ุ

บ่อยคร้ังหรือไม่ ผลการวิเคราะห์เชงิสถติจิากการศกึษาพบว่า กลุม่คนพกิาร

สามารถช่วยเหลือตนเองและให้ความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย

ต่อการด�าเนินชีวิตถึงร้อยละ 81.6 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงมาก

 ทัศนคติต่อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือ

คนพิกำร เป็นข้อค�าถามที่วัดทัศนคติในแง่บวกเกี่ยวกับกรมธรรม์

ประกันภัยเพื่อคนพิการ ผลการศึกษาพบว่าการแจกแจงรายละเอียด

ความคุม้ครอง ผลประโยชน์มคีวามชดัเจนและเข้าใจง่ายคดิเป็นร้อยละ 

81.4 ราคาหรือเบี้ยประกันภัย 300 บาท/ปี มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ

ความคุ้มครองที่ได้รับร้อยละ 85.2 การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับ 

“กรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตเุพือ่คนพกิาร” ผ่านส่ือโฆษณาต่าง ๆ  ร้อย

ละ 68.0 สถานที่ตั้งของบริษัทประกันภัย/ตัวแทนมีความสะดวกและ

ง่ายในการติดต่อสอบถามร้อยละ 72.0 ความสามารถในการช�าระเบี้ย

ร้อยละ 85.2 รวมถึงความคุ้มครองหรือผลประโยชน์ของกรมธรรม์

ประกนัภัยอบุตัเิหตเุพือ่คนพกิารตรงกบัความต้องการร้อยละ 83.2 โดย

รวมแล้วกลุ ่มคนพิการที่ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่ดีมากต่อตัว

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพราะมีความคุ้มครองที่คุ้มค่า ตรงกับ

ความต้องการและราคาประหยดั แต่ทศันคตใินด้านการกระจายข่าวสาร 

โฆษณา หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับ “กรมธรรม์ประกันภัย

อุบัติเหตุเพื่อคนพิการ” ต�่าสุดเม่ือเทียบกับทัศนคติต่อตัวกรมธรรม์

ประกนัภัยอบุตัเิหต ุอาจสืบเนือ่งมาจากการกระจายข่าว ประชาสมัพนัธ์

ผ่านสือโฆษณาต่าง ๆ  ไม่ทั่วถึง อ้างอิงได้จากจ�านวนแบบสอบถาม 300 

ฉบับ เคยทราบหรือได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับ “กรมธรรม์ประกันภัย

อุบัติเหตุเพื่อคนพิการ” เพียงร้อยละ 20.0 เท่านั้น

 เมือ่สอบถามบรษิทัประกนัภยัและบรษิทัประกนัชวีติบางแห่ง

เกีย่วกบัจ�านวนกรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตเุพือ่คนพกิารทีจ่�าหน่ายไป

แล้วน้ัน ทราบว่ามีจ�านวนน้อยมากแต่มีการต่ออายุเกือบทุกกรมธรรม์ 

โดยความเห็นส่วนตัวผู้เขียนคิดว่า หากคนพิการทราบข่าวสารเกี่ยวกับ

การจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตเุพือ่คนพกิาร ด้วยความพร้อม

รวมถึงมีทัศคติที่ดีต่อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ จะส่งผลให้จ�านวน

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นการ

เปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าถึงระบบประกันภัยและใช้เป็นเครื่องมือ

บรหิารความเสีย่งในการด�าเนนิชวีติได้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ

นี้ แต่มุมมองของความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยและประกันชีวิตต้องรับ

ไว้นั้น ตามความเห็นส่วนตัวและอ้างอิงจากผลการศึกษา เห็นได้ชัดว่า

คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเอง มีรายได้ ระมัดระวังรวมถึงมี

จิตใต้ส�านึกในการใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัยและไม่ประมาท  โดยรวม

แล้วความเส่ียงไม่แตกต่างจากคนปรกติมากนัก อีกทั้งคนพิการยังคง

ต้องการปัจจยัพืน้ฐาน ความเสมอภาคทางสงัคมรวมถงึหลกัประกนัและ

ความมั่นคงในการด�าเนินชีวิตเฉกเช่นเดียวกับคนปรกติทั่วไป

ที่มา: ธมลธร ศักดิ์ดีชุมพล (2559). “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ”.
แหล่งที่มาของผู้ตอบแบบสอบถาม: สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล และสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ
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กรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

โดย ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

COSO ERM 2017COSO ERM 2017

 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน ต้อนรับปีใหม่ 2561 กับบทความ

อพัเดตเกีย่วกบักรอบการบรหิารความเสีย่งทีถ่กูน�ามาใช้อ้างองิกนัอย่าง

แพร่หลายทั่วโลกที่ชื่อ COSO ERM กันนะคะ 

 เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว กรอบ COSO ERM เวอร์ชันใหม่

ได้ถูกน�าเสนอต่อสาธารณชน โดยได้มีการปรับแก้ไขจากเวอร์ชันเดิมปี 

2547 (2004 Enterprise Risk Management – Integrated Frame-

work) เพื่อให้กรอบแนวคิดและเนื้อหาสาระนั้นมีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาวะการท�าธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เน่ืองมาจาก

เหตุผลที่ว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปีนับตั้งแต่กรอบ COSO ERM 2004 

ได้ออกมานั้น ความซับซ้อนของความเสี่ยงได้มีการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีความเสี่ยงอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาจากหลายเหตุ

ปัจจัย และคณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหารของบริษัทต่างก็ให้ 

ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น 

 ด้วยเหตุนี้ กรอบ COSO ERM 2017 จึงได้ถูกปรับปรุงแก้ไข

ยกเครื่องใหม่ เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมและ

สนบัสนนุการท�าธรุกจิได้ดยีิง่ขึน้ และช่วยสามารถบรหิารความเสีย่งของ

องค์กรในปัจจุบันซึ่งอยู ่ในสภาวะแวดล้อมที่มีความผันผวนและ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Volatility) มีความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ (Uncertainty) มคีวามซบัซ้อนของปัจจยัแวดล้อมทางสงัคม 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม (Complexity) และมี

ความคลุมเครือยากต่อการคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น (Ambiguity) 

หรือที่เรียกว่า VUCA World นั่นเองค่ะ

 กรอบ COSO ERM ฉบับใหม่ถูกปรับจากรูปลูกเต๋า (Cube) 

กลายมาเป็นรูปเกลียว (Helix) ซึ่งแบ่งองค์ประกอบหลักออกเป็น 5  

องค์ประกอบหรือ 5 เส้นเกลียวที่มีความสัมพันธ์กัน โดยเส้นเกลียวทั้ง 

5 นี้ครอบคลุมตั้งแต่การก�ากับดูแลไปจนถึงการติดตามผลการบริหาร

ความเสี่ยง ดังรูปค่ะ
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 จากรูปนีจ้ะเหน็ได้ว่า เส้นเกลยีวสฟ้ีา (การก�าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายทางธรุกจิ) เส้นเกลียวสีเขยีว (ผลการด�าเนนิงาน) และเส้นเกลยีว

สม่ีวง (การทบทวนและการปรบัปรงุแก้ไข) ถอืเป็นกระบวนการทัว่ไปทีเ่กดิขึน้ในองค์กร ในขณะทีเ่ส้นเกลยีวสเีหลอืง (การก�ากบัดแูลและวฒันธรรม

องค์กร) และเส้นเกลยีวสแีดง (สารสนเทศ การสือ่สาร และการรายงานผล) แสดงถงึองค์ประกอบพืน้ฐานซึง่สนบัสนนุการบรหิารความเสีย่งภายใน

องค์กรค่ะ

 เรามาดูหลักการในการบริหารความเสี่ยง 20 ข้อซึ่งเป็นองค์ประกอบของ 5 เส้นเกลียวกันนะคะ ว่ามีอะไรบ้าง

 การก�ากับดูแลและวัฒนธรรมองค์กรถือเป็นพื้นฐานของอีก 4 องค์ประกอบหรือ 4 เส้นเกลียวที่เหลือ การก�าหนดโครงสร้างการก�ากับ

ดูแลถือเป็นการก�าหนดกรอบการด�าเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม บทบาทหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีความชัดเจน และเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นแนวคิดและหลักการของการบริหารความเสี่ยงเมื่อต้องมี

การวิเคราะห์และตัดสินใจ 

 หลักการ 5 ข้อเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและวัฒนธรรมองค์กร มีดังนี้ค่ะ

1. ก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท – คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงรับผิดชอบ 

ด้านการก�ากับดูแลและสนับสนุนผู้บริหารขององค์กร เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจให้บรรลุตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่

ได้ก�าหนดไว้

กำรก�ำกับดูแลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)

สีฟ
้า

สีเ
ขีย
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สีม
่วง
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ดง
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2. ก�าหนดโครงสร้างการด�าเนินงานภายในองค์กร – องค์กรมีการก�าหนดโครงสร้างการด�าเนินงานที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุ

กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ โดยการก�าหนดโครงสร้างการด�าเนินงานนั้นจะต้องพิจารณาจากกลยุทธ์และเป้าหมายที ่

ได้ก�าหนดไว้ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ขนาดขององค์กร แหล่งที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์/บริการ ช่องทางการจ�าหน่าย อ�านาจหน้าที่ 

ความรับผิดชอบ สายงานการบังคับบัญชาและการรายงาน รวมถึงข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

3. ก�าหนดวฒันธรรมองค์กรทีพ่งึประสงค์ – องค์กรมกีารก�าหนดพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์เพือ่น�าไปสูว่ฒันธรรมทีพ่งึประสงค์ขององค์กร

ในทีส่ดุ โดยผูบ้รหิารต้องเป็นผูน้�าในการแสดงพฤตกิรรมดงักล่าว และให้ความส�าคญักบัการท�าธรุกจิและการด�าเนนิการท่ีมมีาตรฐาน

ที่ดี ผู้บริหารระดับกลางต้องเป็นผู้เชื่อมประสานระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและน�ากลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจมาแปลงเป็น

แผนการด�าเนินงานที่สอดคล้อง รวมทั้งมีการควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามแผนและเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้

4. ยึดมั่นกับค่านิยมขององค์กร – องค์กรยึดมั่นต่อค่านิยมขององค์กรที่ได้ก�าหนดไว้ และสร้างให้บุคลากรมีความตระหนักถึงความ

เสี่ยงในการท�างานของตน มีการน�าความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับไปประกอบการตัดสินใจจนเป็นกิจวัตร

5. สรรหา พัฒนา รักษา บุคลากรท่ีมีความสามารถ – องค์กรยึดมั่นในการสร้างบุคลากรที่มีขีดความสามารถที่จะน�าพาให้องค์กร

สามารถบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจได้ และมีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งหลัก

 การบริหารความเสี่ยงจะถูกบูรณาการเข้าไปกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยถูกผนวกเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการก�าหนด

กลยทุธ์และเป้าหมายทางธรุกจิ การท�าความเข้าใจสภาวะแวดล้อมในการประกอบธรุกจิจะช่วยให้องค์กรสามารถระบปัุจจยัทัง้ภายในและภายนอก

องค์กรและความเสี่ยงที่จะตามมา องค์กรจึงต้องมีการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคู่ไปกับการก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กร เป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ช่วยน�ากลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้มาแปรเป็นกรอบในการด�าเนินงาน การก�าหนดแผนการด�าเนินงาน การจัด

ล�าดับความส�าคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 หลักการ 4 ข้อเกี่ยวกับการก�าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ มีดังนี้ค่ะ

6. วิเคราะห์การประกอบธุรกิจ – องค์กรควรต้องพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากบริบทในการประกอบธุรกิจต่อภาพความ

เสี่ยงรวมของบริษัท (Risk Profile) โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกองค์กร (สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และ

กฎหมาย) และปัจจัยภายในองค์กร (เงินกองทุน สินทรัพย์ บุคลากร กระบวนการ ระบบงาน ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี)

7. ก�าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ – องค์กรมกีารก�าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ซึง่จะช่วยสามารถสร้างคณุค่า รกัษาคณุค่า 

และก่อให้เกิดการตระหนักในคุณค่าขององค์กรที่มีได้ โดยมีการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับองค์กร และระดับย่อย 

8. ประเมินทางเลือกท่ีเป็นไปได้ – องค์กรมีการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที ่

คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเลือกใช้แต่ละกลยุทธ์ต่อภาพความเสี่ยงรวม 

9. ก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ – องค์กรมีการก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทในทุกระดับ 

โดยเป้าหมายทางธุรกิจท่ีจะก�าหนดน้ันควรครอบคลุมด้านการเงิน ลูกค้า การด�าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ประสิทธิผล 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กำรก�ำหนดกลยุทธ์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ (Strategy and Objective-Setting)
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 องค์กรจะต้องมกีารระบแุละประเมนิความเสีย่งซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลกุลยทุธ์และเป้าหมายทาง

ธุรกิจที่ได้ก�าหนดไว้ ในการจัดล�าดับความส�าคัญของความเส่ียงเหล่านี้ควรพิจารณาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับระดับความเสี่ยงที่ 

ยอมรบัได้ขององค์กรทีไ่ด้ก�าหนดไว้ จากนัน้จงึเลอืกมาตรการบรหิารความเส่ียงทีเ่หมาะสม และตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างใกล้ชดิ กระบวนการ

บริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรเห็นภาพความเสี่ยงรวมของความเส่ียงที่องค์กรมีอยู่ส�าหรับการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และ

เป้าประสงค์ขององค์กร

 หลักการ 5 ข้อเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน มีดังนี้ค่ะ

10. ระบุความเสี่ยง – องค์กรมีการระบุความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่

ได้ก�าหนดไว้ นอกเหนือจากความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันแล้ว ยังควรต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงอุบัติใหม่รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีใหม่ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การใช้ชีวิต และพฤติกรรมของผู้บริโภค 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ประกอบด้วย

11. ประเมินผลกระทบของความเสีย่ง – องค์กรมกีารประเมนิผลกระทบของความเสีย่งทีไ่ด้ระบไุว้ โดยประเมนิผลกระทบต่อเป้าหมาย

ทางธรุกจิแต่ละเป้าหมายทีก่�าหนดไว้และเป้าหมายรวมระดบัองค์กร และพจิารณาความน่าจะเป็นในการเกดิความเสีย่งท่ีได้ระบไุว้

ควบคู่กัน

12. จัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง – องค์กรมีการจัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยง เพื่อจะได้ใช้ประกอบการเลือกมาตรการ

ตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละความเสี่ยงและสภาวะแวดล้อม

13. ด�าเนินการตอบสนองความเสี่ยง – องค์กรระบุมาตรการตอบสนองความเสี่ยงและพิจารณาคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสม ในการ

พิจารณาตัดสินใจมาตรการตอบสนองความเสี่ยงนั้น องค์กรควรค�านึงบริบทในการประกอบธุรกิจ ต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความรุนแรงของความเสี่ยง ประกอบการตัดสินใจ

14. ประเมินความเสี่ยงในภาพรวม – องค์กรมีการจัดท�าภาพความเสี่ยงรวมของบริษัทและประเมินสถานะความเสี่ยงและภาพ 

ความเสี่ยงรวมในปัจจุบัน โดยควรมีการพิจารณาในภาพรวมของกลยุทธ์ ภาพรวมของเป้าหมายทางธุรกิจระดับองค์กร เป้าหมาย

ทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 การทบทวนความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความเส่ียงที่ได้ท�าไป รวมถึงผลการด�าเนินงานขององค์กรเทียบกับ

เป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้ จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมนิขดีความสามารถในการบรหิารความเสีย่งทีม่ใีนปัจจบุนั รวมถงึการปรบัปรงุแก้ไขทีค่วร

ด�าเนนิการเพือ่ให้การบรหิารความเสีย่งเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยสร้างคณุค่าให้กบัองค์กรได้ในระยะยาว  ทัง้ในกรณปีรกตแิละกรณทีีเ่กดิการเปลีย่นแปลง

ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ

 หลักการ 3 ข้อเกี่ยวกับการทบทวนและการปรับปรุงแก้ไข มีดังนี้ค่ะ

15. ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ – องค์กรมีการระบุการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส�าคัญต่อกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้ก�าหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

16. ทบทวนความเสี่ยงและผลการด�าเนินงาน – องค์กรทบทวนผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นและวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่ท�าให้ผลการ

ด�าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ได้ก�าหนดไว้ รวมทั้งวิเคราะห์ความเส่ียงที่องค์กรมีอยู่เทียบกับระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ รวมถึง 

ความถูกต้องในการประเมินมูลค่าความเสี่ยงขององค์กร

17. ทบทวนปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง – องค์กรทบทวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว และประเมินประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลของการด�าเนนิการเพือ่การปรบัปรงุแก้ไขในอนาคต รวมถงึพจิารณาเทคโนโลยใีหม่ทีอ่าจน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืเพือ่

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเส่ียง การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาวะ

ผลกำรด�ำเนินงำน (Performance)

กำรทบทวนและกำรปรับปรุงแก้ไข (Review & Revision)

วารสารประกันภัย  มกราคม - มีนาคม  2561 15

Risk Intelligence



แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การทบทวนระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้  การพิจารณาความเส่ียงอุบัติใหม่ประกอบการบริหาร 

ความเสี่ยงในอนาคต ประสิทธิภาพของการสื่อสาร และการเปรียบเทียบการบริหารความเสี่ยงกับองค์กรอื่น ๆ 

 การสื่อสารเพื่อให้ได้รับข้อมูลและสื่อสารข้อมูลที่มีอยู่ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร เป็นกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและท�าซ�้าจนเป็น

กจิวตัร เพือ่ให้ผูบ้รหิารสามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้รบัทัง้จากภายในภายนอกไปใช้ประกอบการบรหิารความเส่ียงขององค์กร นอกจากนี ้องค์กรควรต้อง

มีการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในการเก็บรวมรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่

 หลักการ 3 ข้อเกี่ยวกับข้อมูล การสื่อสาร และการรายงานผล มีดังนี้ค่ะ

18. น�าข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง – องค์กรควรใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีอยู่ มีการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก รวมถึงมีการเก็บรวบรวมสารสนเทศส�าคัญที่เกี่ยวข้อง อาท ิ

สภาพรวมของตลาด อัตราการเจริญเติบโต ผลประกอบการโดยรวม ข้อมูลการประกอบธุรกิจของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ หรือแนวโน้มการด�าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงในอนาคต

19. พฒันาช่องทางการสือ่สารข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง – องค์กรควรมกีารใช้ช่องทางการสือ่สารรปูแบบต่าง ๆ  เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิการ

บริหารความเสี่ยงในองค์กร และสื่อสารข้อมูลที่ส�าคัญไปยังผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร กลยุทธ์และ

เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ ความส�าคัญของการบริหารความเส่ียงในงานต่าง ๆ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรใน

องค์กร 

20. รายงานผลเกี่ยวกับความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการด�าเนินงานไปยังผู้บริหารและพนักงานในทุกหน่วยงาน – องค์กร

ควรต้องมกีารรายงานผลเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง การพฒันาวฒันธรรมองค์กรให้พนกังานมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัความ

เสีย่งในงานของตนและน�าการบรหิารความเสีย่งไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการท�างาน รวมถงึมกีารสือ่สารผลการด�าเนนิงานและผลการ

บริหารความเสี่ยงไปยังบุคลากรทุกระดับรวมถึงองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล กำรสื่อสำร และกำรรำยงำนผล (Information, Communication, & Reporting)

 จะเห็นได้ว่ากรอบ COSO ERM 2017 ที่ได้กล่าวมานั้น เน้นถึงการน�าการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการด�าเนินงาน

ขององค์กรเพื่อให้บรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ และผลการด�าเนินงานที่ได้ก�าหนดไว้ ถึงแม้การบริหารความเสี่ยงจะไม่

สามารถป้องกันเหตุการณ์อันไม่คาดคิดซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได้ทั้งหมดก็ตาม แต่การบริหารความเส่ียงถือเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ช่วยเตรียมองค์กรให้ 

มคีวามพร้อมในการรบัมอืกบัเหตกุารณ์เหล่านี ้และช่วยให้องค์กรสามารถบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่ใีนปัจจบุนัและทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได้อย่าง

มีประสิทธิภาพค่ะ

 พบกันฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ
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ประชุมชี้แจง เรื่อง “Risk Register Guideline ส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย”
 ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัท จัดประชุมช้ีแจง เรื่อง “Risk Register Guideline ส�าหรับ

บริษัทประกันวินาศภัย”เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประชุมชี้ แจง เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency  
Assessment: ORSA)”
 ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัท จัดประชุมชี้แจง เรื่อง “การประเมินความเส่ียงและความมั่นคงทางการเงิน 

ของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA)” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สัมมนา เรื่อง “การปฏิบัติตามสัญญาและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ ในยุค InsurTech”
 ชมรมสินไหมยานยนต์ จัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิบัติตามสัญญาและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ ในยุค  

InsurTech” เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี 

โครงการ “ปฏิทินหมายจับ THE MOST WANTED 2018 BY ศปจร.น.”
 ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ศปจร.น.) กองบัญชาการต�ารวจนครบาล และสมาคมประกันวินาศภัยไทย  

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการมอบเงินรางวัลน�าจับให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสผู้ต้องหาตามโครงการ “ปฏิทินหมายจับ THE MOST 

WANTED 2018 BY ศปจร.น.” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ กองบัญชาการต�ารวจนครบาล
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มอบกระเช้าข้าวหอมมะลิ
 นายวาสติ ล�า่ซ�า ประธานคณะกรรมการประกนัภยั

ยานยนต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ น�า

กระเช้าข้าวหอมมะลิเพื่อสวัสดีปีใหม่ แด่พลต�ารวจตรีไมตรี 

ฉิมเฉิด ผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปราม พันต�ารวจเอก

ชาครติ สวสัด ีรองผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการปราบปราม และ

พันต�ารวจเอกธงชัย อยู่เกษ ผู้ก�ากับการ 1 กองบังคับการ 

ปราบปราม พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ (ต�ารวจกองปราบปราม) กับภาคธุรกิจ

ประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2561 ณ  

กองบังคับการปราบปราม กรุงเทพมหานคร

ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ....
 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน จัดประชุมหารือ

บริษัทสมาชิกเกี่ยวกับร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. ….  เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 

2561 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

มอบเงนิรางวลัโครงการ “ปฏทินิหมายจับ THE MOST WANTED 2018 
BY ศปจร.น.” ครั้งที่ 1
 นายวาสิต ล�่าซ�า ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ มอบ

เงนิรางวลัโครงการ “ปฏิทนิหมายจบั The Most Wanted 2018 by ศปจร.น.” 

ครัง้ที ่1 ให้กบัผูแ้จ้งเบาะแสผูต้้องหาตามโครงการดงักล่าว เมือ่วนัท่ี 13 มนีาคม 

2561 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมยานยนต์ในอนาคตกับธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย”
 ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ จัดสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรมยานยนต์ในอนาคตกับธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์ใน

ประเทศไทย” เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี  

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่
พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 2
 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตร 

เจ้าหน้าทีพ่จิารณารับประกนัภยัรถยนต์ รุน่ที ่2 เมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2561 

ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดโดยชมรมพิจารณารับประกันภัย 

ยานยนต์

พิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลผู้ส�ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น 
ประจ�าปี 2560 (Best Surveyor Award 2017) 
 คณะกรรมการประกนัภยัยานยนต์ จดัพธิมีอบรางวลัโครงการ

รางวัลผู้ส�ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจ�าปี 2560 (Best Surveyor 

Award 2017)  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 

คองคอร์ด 
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โครงการเดิน-ว่ิง การกุศล 50 ปี สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย
 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและ

สุขภาพ จัดโครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี 

สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ชงิถ้วยรางวลัชนะเลศิ

ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

โสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุและร่วมบรจิาค

สมทบทุน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี”ภายใต้

ชื่อกิจกรรม “Healthy & Happy Run 2018” 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ สวนลุมพินี 
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สมัมนา เรือ่ง “ประเดน็ปัญหาและแนวทาง
พจิารณาข้อพพิาททีเ่กีย่วข้องกบัเงือ่นไข
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ในชั้น
อนุญาโตตุลาการและศาล”
 ชมรมนักกฎหมายประกันภัย 

ยานยนต์ จัดสัมมนา เรื่อง“ประเด็นปัญหา

และแนวทางพิจารณาข้อพิพาทท่ีเกี่ยวข้อง

กบัเงือ่นไขกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ ในชัน้

อนุญาโตตุลาการและศาล” เมื่อวันท่ี 21 

มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

มอบกระเช้าข้าวหอมมะลิ
 นายวาสิต ล�า่ซ�า ประธานคณะกรรมการประกนัภัยยานยนต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกนัภัยยานยนต์ น�ากระเช้าข้าวหอม

มะลเิพือ่สวสัดปีีใหม่ แด่พลต�ารวจโทชาญเทพ เสสะเวช ผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล และพลต�ารวจตรภีาณรุตัน์ หลกับญุ รองผูบ้ญัชาการ

ต�ารวจนครบาล พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ต�ารวจนครบาล) กับภาคธุรกิจประกันภัยรถยนต์ เมื่อ

วันที่ 17 มกราคม 2561  ณ กองบัญชาการต�ารวจนครบาล กรุงเทพมหานคร
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อบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับการจัดท�า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับการจัดท�า ส่งมอบ และเก็บรักษาใบก�ากับภาษี

อิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 (รอบแรก) ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ประชุมชี้แจงตามบันทึกความร่วมมือเพื่อใช้ระบบการประกันภัยแก้ไขปัญหา
จราจร โครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ”
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดประชุมชี้แจงตามบันทึก 

ความร่วมมือเพื่อใช้ระบบการประกันภัยแก้ไขปัญหาจราจร โครงการ “รถชนแล้ว 

ถ่ายรปูไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ” เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2561 ณ โรงแรมบางกอกชฎา 
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สัมมนา เรื่อง Financial Model 1
 ชมรมนักบัญชีประกันภัย จัดสัมมนา เรื่อง Financial Model 1 เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ MSC Hall Ramada Plaza  

Bangkok Menam Riverside 

ประชุมชี้แจง เรื่อง “บทบาทผู้ลงทุนสถาบันกับการสร้างธรรมาภิบาลการลงทุน”
 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน จัดประชุมชี้แจง เรื่อง “บทบาทผู้ลงทุนสถาบันกับการสร้างธรรมาภิบาล

การลงทุน” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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ความส�าคัญของ 
Data Analytics 
และการประยุกต์ใช้
ในธุรกิจประกันภัย

โดย ชุลีกร แต่โสภาพงษ์ 

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

 ในฉบบัทีแ่ล้วเราได้กล่าวถงึการเปลีย่นแปลงทางด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีกฎหมาย และข้อบงัคบั ทีท่�าให้ธรุกจิประกนัภยั 
พบกับความท้าทายใหม่ ๆ ในฉบับนี้เราจะได้กล่าวถึงบทบาทของ Data Analytics และการน�าไปใช้ในธุรกิจประกันภัยต่อไป...

 ปัจจุบันบริษัทประกันภัยได้ให้ความสนใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทขยายการเติบโตของ
ธุรกิจและช่วยตรวจสอบต้นทุนไปพร้อมกัน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาช่วยในธุรกิจนี้ ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอย่างเต็มตัวใน
ปี 2020 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถูกแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. Descriptive Analytics เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา หลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว  โดยสามารถใช้ข้อมูลท่ีมี
ความซับซ้อนและมีหลายตัวแปรได้ ตัวอย่างเช่น dashboard แสดงประวัติข้อมูลสินไหมทดแทน เป็นต้น

2. Predictive Analytics เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการพยากรณ์หาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือ
โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยใช้ข้อมลูจากในอดตีเข้าร่วมกบัโมเดลทางคณติศาสตร์ หรอืเทคนคิ data mining โดยสามารถใช้ข้อมลู
ที่เป็นโครงสร้าง (Structured Data) และไม่เป็นโครงสร้าง (Unstructured Data) จากหลายแหล่งที่มา เช่น Geospatial Analytics 
(การวิเคราะห์ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ) คือ น�าข้อมูลภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์จนเป็นข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

3. Prescriptive Analytics เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถให้ค�าแนะน�าหรือหาหนทางที่ดีที่สุด รวมถึงจ�าลองผลที่ตามมาในแต่ละ
สถานการณ์ เป็นการผสมผสานการใช้วิธีการแบบ Predictive Analytics และกฎธุรกิจ (Business Rules)  หรือพูดง่าย ๆ ว่า  
Prescriptive Analytics เป็นการพยายามบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อไร และท�าไม ของสถานการณ์ปัจจุบัน และพยายามบอกถึง
สถานการณ์ในอนาคตด้วย เช่น โมเดลภัยพิบัติร้ายแรง (Catastrophe modeling) โมเดลสินไหมทดแทนที่มีความผิดปกติ (Outlier 
claims modeling) การวเิคราะห์ข้อมลูสงัคมทางออนไลน์ (Social Network Analytics) การเกบ็รวบรวมข้อมลูพฤตกิรรม (Behavior 
profiling) เป็นต้น

บทบาทของ Data Analytics 

ความส�าคัญของ 
Data Analytics 
และการประยุกต์ใช้
ในธุรกิจประกันภัย

(ตอนจบ: บทบาทของ Data Analytics และการน�าไปใช้กับธุรกิจประกันภัย)
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รูปที่ 2 Data Analytics [Gartner]

รูปที่ 3 ความรู้ที่น�ามาประยุกต์ใช้ Data Analytics

แหล่งข้อมูล: http://www.miprofs.com/big-data-descriptive-to-predictive/

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทั้งสามระดับนี้มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยสนับสนุนและปรับปรุงการตัดสินใจ  
เป็นการผสมผสานคณติศาสตร์และสถติ ิวทิยาศาสตร์ กฎธรุกจิ (Business Rules) Machine Learning เทคนคิโมเดลการค�านวณทางคอมพวิเตอร์ 
(Computational Modeling) และต้องการข้อมูลประวัติการด�าเนินงานและรายการทางการเงิน ทั้งที่เป็นข้อมูลสาธารณะและด้านสังคม  
เพือ่น�ามาวเิคราะห์จากการสงัเกตและศกึษาแนวโน้มของผลกระทบในอนาคตทีเ่กดิจากการตดัสินใจ เพือ่น�าไปปรบัปรงุและเปล่ียนแปลงแนวทาง
การปฏิบัติในแต่ละวิธีที่น�าเสนอก่อนท�าการตัดสินใจจริง  สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจ ท�าให้การปฎิบัติจริงมีความรอบคอบมากขึ้น เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ในอนาคตที่ดีที่สุด 

Business Rules

Data Analytics

Machine Learning
Mathematics 

and Statistics

Computer Science 

Or Computing 

Modelling

 ความท้าท้ายส่วนใหญ่ที่บริษัทประกันภัยต้องเผชิญในการ
ประยกุต์การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลกึกบัธรุกจิประกนัภยั นัน่คอืเรือ่งความ
ซับซ้อนของธุรกิจ เรื่องการสร้างก�าไรจากการรับประกันภัย เรื่องการ
แข่งขันโดยการตัดราคา เรื่องการเปลี่ยนแนวคิดการด�าเนินธุรกิจจาก
การพยายามลดความเสี่ยงเป็นการพยายามลดความรุนแรงของความ
เสี่ยง เรื่องปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เรื่องการน�าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้กับธุรกิจ และจ�านวนการฉ้อฉลในประกันภัยที่เพิ่มขึ้นทุกวัน 
การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลกึช่วยท�าให้ฝ่ายคณติศาสตร์ประกนัภยัและฝ่าย
รับประกันภัยพิจารณาถึงความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ยังมีอีกหลายส่วนงานที่สามารถใช้การวิเคระห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้งาน
เกิดประสิทธิผลสูงสุด เช่น กลยุทธ์ทางการตลาด กระบวนการสินไหม
ทดแทน และการก�าหนดราคา เป็นต้น การใช้การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิลกึ 
จะแสดงให้เห็นถึงตัวชี้ประสิทธิภาพการท�างาน (Key Performance 
Indicators : KPI) ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปแบบงบการเงินและการด�าเนินงาน
 Data Analytics สามารถน�าไปใช้ได้ในหลายส่วนงาน ดังนี้

การน�า Data Analytics ไปใช้กับธุรกิจประกันภัย

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 13826

วิชาการ IPRB



 Actuarial และ Underwriting Analytics: ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยจ�าเป็นต้องรู้เรื่องความน่าจะเป็นและขอบเขตของความเสีย
หาย ฝ่ายรับประกันภัยต้องทราบการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ตั้งราคาได้เหมาะสมตามความเสี่ยงนั้น โดยปกติบริษัทประกันภัยจะพิจารณา
ตดัสนิใจด้วยข้อมลูเพียงสองสามตวัแปรบนพืน้ฐานข้อมลูในอดตี เพือ่ท�าความเข้าใจความเสีย่งและการก�าหนดราคา แต่ประโยชน์จากการวเิคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกไม่เพียงแต่สามารถวิเคราะห์ได้หลายตัวแปร ยังสามารถผสมผสานข้อมูลความเสี่ยงและจ�าลองสถานการณ์ในอนาคต เพื่อหาหนทาง
ที่ดีที่สุด เช่น การจ�าลองโมเดลภัยพิบัติให้ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยสร้างหลากหลายสถานการณ์จากข้อมูล geographic และข้อมูล
ทีม่าจากการประเมนิความเป็นไปได้ของค่าเสยีหายจากภยัพบิตันิัน้ ๆ  เป็นต้น การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงลึกท�าให้ฝ่ายคณติศาสตร์ประกนัภยัและฝ่าย
รับประกันภัยสามารถตั้งราคาได้ตรงตามความเสี่ยงยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการตั้งเงินส�ารอง การประเมินความเหมาะสมในการเอาประกันภัยต่อ ยิ่ง
ไปกว่านั้นสามารถระบุว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงหลัก ที่มีผลต่อ loss ratios จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก สามารถเพิ่มความเร็ว
และความแม่นย�าในการตัดสินใจ และสามารถน�าไปปรับปรุงกฎข้อบังคับ หรือกฎหมาย และความพึงพอใจของลูกค้า
 Claim Analytics: กระบวนการสินไหมทดแทนนั้นใช้ทรัพยากรมาก ทั้งเวลาและแรงงาน เนื่องจากมีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน ท�าให้ใช้เวลานานและอาจเลยก�าหนดการปิดรายการสินไหมทดแทน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น claim analytics สามารถลด
ขั้นตอนในกระบวนการสินไหมทดแทน รวมทั้งลดเวลาการตัดสินใจและความผิดพลาดใด ๆ ในการตัดสินใจนั้น ๆ และหาผลลัพธ์ที่สามารถเห็น
แนวโน้มของต้นทุนความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน สามารถน�าไปปรับปรุงกฎข้อบังคับ หรือกฏหมายและเพิ่มความพึงพอใจของ
ลูกค้า ตัวอย่างประโยชน์ที่ได้จาก claim analytics เช่น บริษัทประกันภัยในอังกฤษสามารถประหยัดเงินไปประมาณ 2 ล้านปอนด์ (ประมาณ 
88.5 ล้านบาท) ต่อปี ส�าหรบัค่าสนิไหมของประกนัภยัรถยนต์ บรษิทัประกนัภัยอนัดบัต้น ๆ  ของโลกสามารถประหยดัเงนิประมาณ 3 ล้านดอลลาร์ 
(ประมาณ 108 ล้านบาท) ต่อปี จากการใช้ predictive model บริษัทประกันภัยในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สามารถลดความเสี่ยงการลงโทษ 
ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ลดเหลือน้อยกว่าร้อยละ 1 และบริษัทประกันภัยรถยนต์พบว่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นมีการใช้ระบบ FNOL  
(First Notice of Loss) ซึง่เป็นระบบทีแ่จ้งข้อมลูให้แก่บรษิทัประกนัภยัทราบถงึความเสยีหายและการสญูหายของรถยนต์ โดยเพิม่จากร้อยละ 4  
เป็นร้อยละ 25 ท�าให้บริษัทประกันภัยได้รับข้อมูลสินไหมครบถ้วนและรวดเร็ว จึงสามารถด�าเนินการพิจารณาสินไหมทดแทนได้เร็วขึ้น สร้าง 
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม เป็นต้น
 Fraud Analytics: ตามข้อมูล National Insurance Crime Bureau (NICB) ประมาณการร้อยละ 10 ของการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนของประกันภัยเป็นการฉ้อฉล ในปี 2012 ประกันภัยในสหรัฐอเมริกาพบว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เป็นการฉ้อฉลเพิ่มขึ้นเป็น 
ร้อยละ 27 ซึ่งเป็นข้อกังขาของบริษัทประกันภัยในส่วนสินไหมทดแทนว่าท�าไมจึงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะประกันวินาศภัยและประกันสุขภาพ  
การฉ้อฉลในอตุสาหกรรมประกนัภยัสามารถเกดิขึน้ได้ทกุขัน้ตอนในการด�าเนนิการและกบัผู้เกีย่วข้องใด ๆ กไ็ด้ เช่น ลูกค้า ผู้เสียหาย หรอื บคุคลใด ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ เป็นต้น การฉ้อฉลที่พบเห็นโดยทั่วไป คือ การฉ้อฉลจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เอาประกันภัยน�าเสนอ
ไม่ตรงความเป็นจริง และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับความเสียหายที่เกินความเป็นจริง การฉ้อฉลที่เลวร้ายขึ้นไปอีกคือ การท�าเป็นขบวนการ 
หรือเป็นองค์กร ประกอบกับมีอินเทอร์เน็ต ยิ่งท�าให้จ�านวนการฉ้อฉลอย่างมืออาชีพเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเก็บค่าเบี้ยประกันภัย 
ไว้เอง ไม่น�าส่งบริษัทประกันภัย การคิดค่าธรรมเนียมจากลูกค้าเกินจริง และการยักยอกทรัพย์ภายในบริษัท
 เดิมทบีริษัทประกนัภยัไม่ได้มเีครือ่งมอืในการตรวจสอบการฉ้อฉล จงึใช้เทคนคิการสุม่ตวัอย่างมาตรวจสอบ ท�าให้ต้องใช้เวลา และบางครัง้
ผลทีไ่ด้กลบัไม่พบความผดิปกต ิแต่ในปัจจบุนั ด้วยเทคโนโลยทีีก้่าวหน้า บรษิทัประกนัภยัทัว่โลกเริม่น�า predictive และ prescriptive analytics 
มาใช้ระบสุนิไหมทดแทนทีเ่ป็นการฉ้อฉล และระบลุกูค้าทีม่คีวามเส่ียงทีจ่ะมกีารฉ้อฉล เพือ่หลีกเล่ียงการรบัประกนัภัย วธิทีีน่�ามาใช้ในการวเิคราะห์
การฉ้อฉล ยกตัวอย่างเช่น text mining (วิเคราะห์จากข้อความ) social network analytics (วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใน social network) และ 
geospatial (การวิเคราะห์เชิงพื้นที่) เป็นต้น มาใช้ตรวจสอบการฉ้อฉล ลดเวลาการตรวจสอบ พร้อมผลลัพธ์ที่แม่นย�าขึ้น สามารถช่วยป้องกัน 
การฉ้อฉล และยังช่วยในการลดต้นทุนค่าสินไหม ท�าให้ผลก�าไรเพิ่มขึ้น 
 fraud analytics เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถขจัดการฉ้อฉลออกไปได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องมือที่เพิ่มความสะดวกสบายแก่
บริษัทประกันภัย เพื่อที่จะต่อต้านการฉ้อฉล โดยเตือนและตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อตรวจสอบพบสินไหมน่าสงสัย นี่เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับโลกที่
เป็นดจิติอล ไม่ใช่เพยีงธรุกจิทีต้่องรวดเรว็ แต่ต้องเป็นธรุกจิทีใ่ช้เทคโนโลยเีป็นด้วย ตวัอย่างผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการใช้ fraud analytics เช่น สามารถ
ตรวจจับการฉ้อฉลเพิ่มจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 8 ช่วยลดเวลาในการสืบสวนรายการสินไหมถึงร้อยละ 95 เพิ่มจ�านวนเงินสินไหมรับคืน เป็น
เงินถึง 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 433 ล้านบาท) ภายในเวลา 6 เดือน ช่วยจัดล�าดับความส�าคัญของรายการสินไหม ท�าให้เพิ่มภาพลักษณ์
แก่บริษัทประกันภัย เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติจะน�ารายการสินไหมที่มีความเกี่ยวข้องมาด�าเนินการก่อน เป็นต้น
 Customer Retention: การรักษาลูกค้าให้ยังคงต่ออายุกรมธรรม์ นับเป็นเรื่องส�าคัญและสร้างความกังวลใจให้แก่บริษัทประกันภัย 
ประโยชน์จากการต่ออายุกรมธรรม์ของลูกค้าเดิมก็คือ ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการหาลูกค้ารายใหม่ Predictive Analytics ถูกใช้ส�าหรับจัดกลุ่มตาม
ข้อมลูลกูค้าทีบ่รษิทัม ีโดยใช้สถิตปิระชากรศาสตร์ ข้อมลูการด�าเนนิการและข้อมลูความเสีย่ง เมือ่ลกูค้ามกีารหยดุจ่ายเบีย้ประกนั จะมทีัง้โฆษณา 
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กจิกรรมทางการตลาด และช่องทางการสือ่สารอืน่ ๆ  เพือ่รกัษาลกูค้าทีส่ร้างผลก�าไรให้แก่บรษิทัไว้ การผสมผสาน predictive และ prescriptive 
analytics สามารถช่วยส่งเสรมิกลยทุธ์การขายสนิค้าทีเ่กีย่วข้อง (cross selling) โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่ต้องการรกัษาลูกค้าทีส่�าคญัและสร้างมลูค่า
ให้แก่บริษัท ความท้าทายของบริษัทประกันภัย คือต้องระบุระดับประโยชน์หรือก�าไรที่ได้รับ เพื่อสร้างกลยุทธ์ได้ถูกต้องตามเป้าหมาย และน�าไป
ปรับใช้กับลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ
 Risk Management: มีหลายบริษัทประกันภัยเปลี่ยนจากการพยายามลดความเสี่ยง (risk absorption) มาเป็นการลดความรุนแรง
ของความเสี่ยง (risk mitigation) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงของเหตุการณ์อันคาดไม่ถึง แบบที่เรียกว่า ‘black 
swan’ แก่บริษัทของพวกเขา บริษัทประกันภัยจึงท�าพวกโมเดลการลดความรุนแรงของความเสี่ยง มากกว่าการวินิจฉัยความเสี่ยง เช่น กรณี
มหันตภัยที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องน�ามาพิจารณาเพิ่มเติมก็คือ การระบุ การวัดผล และการลดความรุนแรงของความเสี่ยงที่วัดได้ยาก เช่น 
ชื่อเสียง กฎข้อบังคับ วิกฤตทางการเงิน เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจึงนับได้ว่าเป็นผู้ช่วยที่มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้บริษัทประกันภัย
สามารถคาดคะเนถึงความเสี่ยงที่ยังคลุมเครือเหล่านี้ และช่วยติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ช่วยสร้างผลก�าไรที่เพิ่มขึ้น นับว่า
เป็นการจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวม
 Usage Based Insurance: มีบริษัทประกันภัยเริ่มน�าแนวคิดอย่าง usage base insurance (UBI) มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน 
ซึง่ UBI นบัเป็นประกนัภยัทางรถยนต์แบบหนึง่ ซึง่บรษิทัประกนัภยัจะตัง้ราคาค่าเบีย้ประกนัภยัตามระยะทางขบัขี ่เวลาทีใ่ช้ในการขบัขี ่พฤตกิรรม
การขับขี่ และจุดหมายปลายทาง นับเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ณ ระดับลูกค้า ซึ่งเกิดขึ้นจริงได้ก็เพราะมีเทคโนโลยี เช่น Big Data การรับ-ส่ง
ข้อมูลด้วยสัญญาณไร้สาย (GPS) และการประมวลผลแบบ Cloud ซึ่งเป็นการสร้างความแตกต่างแก่ผู้แข่งขันในธุรกิจประกันภัย และยังเปลี่ยน
โฉมหน้าการด�าเนินธุรกิจให้แตกต่างไปจากเดิม 
 Insurance Credit Score: ในเริ่มแรกแนวคิดการใช้ credit score ดูค่อนข้างล�าบากส�าหรับสถาบันการเงิน เนื่องจากการประเมิน
ระดับความเสี่ยงของลูกค้า โดยใช้การค�านวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนบนข้อมูลจ�านวนมาก และมีขอบเขตกว้าง แต่ในปัจจุบันส�าหรับผู้ใช้  
credit score ก่อน กลับเป็นผู้ได้เปรียบในการแข่งขัน 
 ส�าหรับอุตสาหกรรมประกันภัย การใช้ credit score ก็มีคุณประโยชน์เช่นกัน โดยเฉพาะในกระบวนการรับประกันภัยแบบรายย่อย 
แต่การสร้าง credit score นั้นมีความยากและซับซ้อน และยังต้องใช้ข้อมูลหลายระดับชั้น เพื่อให้สามารถสร้างโมเดลที่สมบูรณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกยังสามารถน�ามาปรับใช้ในการหาค่าความเสี่ยงได้ ดังนั้น ใครก็ตามที่สามารถน�าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาปรับใช้ได้ก่อน ก็ย่อมมี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน

 แต่เดิมธุรกิจประกันภัยเป็นแบบ “ผู้ท่ีเหมาะสมเท่านั้น จึงจะอยู่รอด” แต่ตอนนี้คงต้องเปล่ียนเป็น “ผู้ที่รู้จักน�าการวิเคราะห์ข้อมูล 

เชิงลึกมาใช้ จึงจะเป็นผู้ที่อยู่รอด” การลงทุนในบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากที่เพียงแค่น�ามาปรับใช้

แก่ธุรกิจ แต่วันนี้รวมถึงในอนาคตกลับเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้องใช้ เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกส�าหรับบริษัทประกันภัย จะได้รับประโยชน์ในด้านตรวจสอบและป้องกันการฉ้อฉล และช่วยสร้างโมเดล 

การรับประกันภัย ท�าให้ได้รับประโยชน์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง ช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการด�าเนินงานขององค์กร และจ�าเป็นต้องน�าไปบูรณาการ

ร่วมกับระบบข้อมูลสารสนเทศ

บทสรุป
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วิชาการ IPRB



โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย / 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จ�ากัด

การประกันภัยรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์)

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่อหน่วยเป็นอะไรท่ีอยู่คู่กับการ
ท�าประกันภัยมาตั้งแต่แรก ถึงแม้ว่าสิ่งที่จับต้องได้ของธุรกิจประกันภัย
จะมีแค่กระดาษกับปากกา แต่กว่าจะออกมาเป็นกรมธรรม์ประกันภัย
ได้ แน่นอนว่าต้องมีอะไรมากกว่านั้น โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องท�า
เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ลูกค้าแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ
พิจารณารับประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัยเป็นรูปเล่ม หรือ
อากรแสตมป์ เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารกรมธรรม์นั้น
ก็มีไม่น้อยเช่นกัน เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าสินไหมทดแทน 
ออกจดหมายเพือ่ตดิต่อลกูค้า การบรหิารการประกนัภยัต่อ การบรหิาร
ความเสีย่งของบริษัท หรอืแม้กระทัง่รายงานทางคณติศาสตร์ประกนัภัย 
ก็ล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายแฝงอยู่ทั้งสิ้น 
 การทีป่ระกนัภยัรายย่อยถกูออกแบบมาให้มเีบีย้ประกนัภยัที่
ถูกนั้น จะมีผลท�าให้มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่อหน่วยสูงมาก ยก
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า แบบประกันภัยทั่วไปมีเบี้ยประกันภัยเฉล่ีย 
10,000 บาทในแต่ละฉบับ บริษัทประกันภัยมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
ในการออกกรมธรรม์ประกันภัยมาแต่ละฉบับ ท�าให้ค่าใช้จ่ายใน 
การด�าเนินงานต่อหน่วยในการออกกรมธรรม์เท่ากับ 10% 
 ในกรณีนี้ ถ้าบริษัทออกแบบให้เบ้ียประกันภัยมีค่าเท่ากับ 
5,000 บาทในแต่ละฉบับ แต่บริษัทประกันภัยยังคงมีค่าใช้จ่าย 1,000 
บาทในการออกกรมธรรม์ประกันภัยมาแต่ละฉบับ ท�าให้ค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนินงานต่อหน่วยในการออกกรมธรรม์เท่ากับ 20% ไปแล้ว 
 นั่นก็หมายความว่า ถ้าบริษัทประกันภัยมีค่าใช้จ่าย 1,000 
บาทในการออกกรมธรรม์ประกันภัยมาแต่ละฉบับ เบี้ยประกันภัยที่จะ
ต้องเก็บนั้นควรมีค่าอย่างน้อย 1,000 บาทเพื่อเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่อ

หน่วยเข้าไปแล้ว และนี่ยังไม่รวมค่าต้นทุนของประกันภัย ค่าสินไหม
ทดแทน หรือค่าใช้จ่ายของช่องทางการจัดจ�าหน่าย
 ดังน้ัน เพื่อให้การประกันภัยรายย่อยเกิดขึ้นมาได้ สิ่งที่ 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะต้องท�าก็คือ 
1) ตัดขั้นตอนการด�าเนินงานที่ไม่จ�าเป็นออกไป ซึ่งนั่นก็มีผลท�าให้

ลักษณะบางแบบของการท�าประกนัภัยถกูจ�ากดัเป็นเงาตามตวั และ
สิ่งที่จะตัดออกไปก่อนเพื่อนก็คือ ค่าใช้จ่ายในการพิจารณารับ
ประกันภัย ซึ่งนั่นก็หมายความว่า บริษัทจะไม่สามารถขายประกัน
ชวีติหรอืประกนัสุขภาพได้ เพราะจะท�าให้รบัความเสีย่งเข้ามามาก
เกินไปและท�าให้ราคาเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัว

2) ออกแบบเพ่ือให้ปรมิาณยอดขายมมีากขึน้ จนท�าให้ต้นทนุต่อหน่วย
ลดลง ยกตัวอย่างเช่น ในการออกแบบประกันภัยหนึ่งตัว จะต้อง
วางระบบโดยใช้ค่าใช้จ่ายถึง 1 ล้านบาท ถ้าบริษัทขายได้ 10,000 
กรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยก็จะเป็น 100 บาทต่อกรมธรรม์ แต่
ถ้าบริษัทสามารถขายได้ถึง 1 ล้านกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยก็
จะกลายเป็น 1 บาทต่อกรมธรรม์เท่านั้น (ในภาษาของนักบริหาร
จะเรียกว่ามี Economies of Scale) 

 แบบประกันภัยที่เน้นปริมาณยอดขายน้ันจึงจะต้องถูก
ออกแบบให้เข้าใจง่ายและตัดขั้นตอนที่ซับซ้อนออกไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยที่ต�า่ที่สุดเท่าที่จะท�าได้
 การประกันภัยรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์นี้จะส�าเร็จ 
หรือไม่ก็ขึ้นกับยอดขายที่มีมากพอที่จะท�าให้ควบคุมค่าใช้จ่ายใน 
การด�าเนินงานต่อหน่วยให้น้อยที่สุดได้นั่นเอง

ตอน ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่อหน่วย  
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มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย



 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประทานโล่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปั่นไป
ไม่ทิง้กนั สานต่องานทีพ่่อท�า (No One Left Behind)” แก่ บรษิทั วริยิะประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) โดยม ีนายสทุน ปัญญา ผูจ้ดัการศนูย์ปฏบิตักิาร
สินไหมทดแทน แม่ริม เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับประทานโล่ฯ ทั้งนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยเชิญชวนประชาชน 
ร่วมปั่นจักรยานกับผู้พิการทางสายตา จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมหาทุนในการสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” เพื่อ
สร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการได้มีอาชีพที่ยั่งยืนและมีโอกาสแสดงศักยภาพ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย 
จ�ากัด (มหาชน) ส่งมอบเต็นท์สนาม สนับสนุนให้แก่ส�านักงานเขตพระนคร และสถานีต�ารวจนครบาลนางเลิ้ง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในการ
ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยมีนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการเขตพระนคร และ พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะ รองผกก.ป. 
สน.นางเลิ้ง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทเวศประกันภัย

 ทิพยประกันภัย จัดโครงการ “ทิพยพัฒนาเยาวชนสืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา” น�าเด็กนักเรียนกว่า 4,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อปลูกฝ ังความรู ้  ให ้ มีความเข ้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ่ เรียนรู ้ศาสตร ์พระราชา ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติให้กับพสกนิกรชาวไทย ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ.สุพรรณบุรี

 กรงุเทพประกนัภยั โดย ดร.อภสิทิธิ ์อนนัตนาถรตัน กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ มอบอปุกรณ์เครือ่งช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น 
เพื่อใช้รักษาและช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมี พญ.นาตยา มิลล์ รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ 
ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 น�าสินประกันภัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 115 ปี กรมการขนส่งทหารเรือ ประจ�าปี 2561 โดย คุณวิชิต เจริญชัยพงศ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการ เป็นตัวแทนผู้มอบเงินในกองทุนสวัสดิการกรมขนส่งทหารเรือ จ�านวน 100,000 บาท ณ กรมการขนส่งทหารเรือ

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ สนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน”

เทเวศประกันภัย มอบเต็นท์สนามให้กับส�านักงานเขตพระนครและสน.นางเลิ้ง

ทิพยประกันภัยพัฒนาเยาวชน สืบสานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

70 ปี BKI มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ รพ.ขอนแก่น

น�าสินประกันภัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 115 ปี กรมการขนส่งทหารเรือ

 บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของคิง ไว กรุ๊ป เครือธุรกิจชั้นน�าจากฮ่องกงที่มีความเชี่ยวชาญ 
อันหลากหลายรวมทั้งด้านธุรกิจการเงิน เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 98.24 ของบริษัท คิว บี อี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  
โดยคิวบีอี จะเสร็จสิ้นการเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท คิง ไว ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)” ตามกฎเกณฑ์ประมาณวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และ 
ให้ค�ามั่นน�าเสนอผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน วางแผนเพิ่มพูนศักยภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่

 “คิง ไว กรุ๊ป” เข้าซื้อกิจการ “คิวบีอี ประกันภัย” ประเทศไทย

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 13830

รอบรั้วประกันภัย



ประกำศ
 วารสารฉบับนี้ได้รวบรวม ค�าสั่ง ประกาศที่ส�าคัญ ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 น�าเสนอ
ให้ผู้อ่านได้รับทราบ ดังนี้

ประกำศนำยทะเบียน                                                

 ประกาศนายทะเบียนมี 1 ฉบับ ดังนี้
 ประกาศนายทะเบียน ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง ก�าหนดแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถเสนอขายได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน
ประกันประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย  
(ไมโครอินชัวรันส์) และ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561

 เพ่ือก�าหนดแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถเสนอขายได้ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย หรือ
พนักงานของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นการส่งเสริมการจ�าหน่ายและตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงพัฒนาช่องทาง 
การจ�าหน่ายให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น นายทะเบียนออกประกาศไว้ โดยมีค�าสั่งดังนี้
 ให้ยกเลิก ประกาศนายทะเบียน เรื่องก�าหนดแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยที่สามารถเสนอขายได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการเสนอขาย และการฎิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันประกันวินาศภัย นาย
หน้าประกันวินาศภัย หรือ พนักงานของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และ กรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และ ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 ให้แบบและข้อความกรมธรรมประกันภัย ดังต่อไปนี้ สามารถเสนอขายได้ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย หรือ
พนักงานของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
3. กรมธรรม์ประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส์)
4. กรมธรรม์ประกันภัย 222 (ไมโครอินชัวรันส์)
5. กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์อุ่นใจ (ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์)

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

ค�ำสั่งนำยทะเบียน

 ค�าสั่งนายทะเบียน มี 2 ฉบับ ดังนี้
 1. ค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 20/2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย 222 (ไมโคร
อินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย
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รายละเอยีดค�าสัง่นายทะเบยีน ท่านสามารถ  Download ได้จากเวบ็ไซต์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (www.oic.or.th)

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

 2. ค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 22/2561 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย 100 (ไมโคร
อินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย

          เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก 
เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการประกันภัยและประเทศโดยรวม นายทะเบียนจึงออกค�าสั่งไว้ ดังนี้
 ให้ยกเลิก ค�าสั่งนายทะเบียน ดังนี้
 (1) ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 66/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และ
อัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 (2) ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 7/2560 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) 
และอัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับบริษัทประกัวินาศภัย ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
 (3) ค�าสั่งนายทะเบียนท่ี 55/2560 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) 
และอัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 ค�าสั่งให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส์) และให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัย 
100 (ไมโครอินชัวรันส์) ที่แนบท้ายค�าสั่งนี้ โดยค�าสั่งให้ใช้ส�าหรับการท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป และ
รวมถึงกรณีผู้เอาประกันภัยท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัทเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
เทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
วันประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง

 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเส่ียงจากอุบัติเหตุได้สะดวก 
เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการประกันภัยและประเทศโดยรวม นายทะเบียนจึงออกค�าสั่งไว้ ดังนี้
 ให้ยกเลิก ค�าสั่งนายทะเบียน ดังนี้
 (1) ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 5/2560 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) 
และอัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560
 (2) ค�าสัง่นายทะเบยีนที ่51/2560 เรือ่ง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตวุนัประกนัภยัสขุใจ พลสั (ไมโครอนิชวัรนัส์) 
และอัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับบริษัทประกัวินาศภัย ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 (3) ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 93/2560 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่สุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) และ
อัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 ค�าสั่งให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย 222 (ไมโครอินชัวรันส์) และให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัย ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัย 
222 (ไมโครอินชัวรันส์) ที่แนบท้ายค�าสั่งนี้ โดยค�าสั่งให้ใช้ส�าหรับการท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป และ
รวมถึงกรณีผู้เอาประกันภัยท�าสัญญาประกันภัยกับบริษัทเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 222 (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
ปีใหม่สุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 
วันประกันภัยสุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง
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ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่

โจทก์

จ�าเลย

3724/2555

บริษัท อ.ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เฮเบอิ ชิปปิ้ง จ�ากัด หรือ บริษัท เฮเบอิ ซันไลท์ ชิปปิ้ง จ�ากัด

ป.พ.พ. มาตรา 880 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 39 วรรคหนึ่ง
ฎีกาย่อ

 การที่โจทก์รับประกันภัยสินค้าจากผู ้เอาประกันภัยโดย

ก�าหนดทุนประกันภัยไว้สูงกว่าราคาสินค้าโดยรวมเอาค่าขนส่งและ 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เพิม่เข้าไปอกีร้อยละ 10 รวมเป็นร้อยละ 110 ของราคา

สินค้านั้น แม้จะเป็นการชอบด้วยหลักการรับประกันภัยทางทะเลซ่ึงมี

ผลให้การคดิค่าสนิไหมทดแทนทีต้่องช�าระแก่ผูเ้อาประกนัภยัจะคดิจาก

จ�านวนเงินทุนประกันภัยท่ีโจทก์รับประกันภัยไว้ แต่กรณีดังกล่าว

เป็นการรบัประกนัภยัและการคดิค่าสนิไหมทดแทนทีผู่ร้บัประกนัภยัจะ

ต้องจ่ายแก่ผูเ้อาประกนัภยัตามสญัญาประกนัภยัระหว่างโจทก์กบัผู้เอา

ประกันภัยเท่านั้น จ�าเลยมิใช่คู่สัญญาจึงไม่มีความผูกพันหรือความรับ

ผิดต่อโจทก์ตามสัญญาประกันภัยดังกล่าว จ�าเลยเป็นเพียงผู้ขนส่งตาม

สัญญาขนส่งสินค้าตามฟ้องเท่านั้น ซึ่งหากสินค้าที่ขนส่งเสียหายหรือ

สูญหายในระหว่างการขนส่งท่ีสินค้าอยู่ในความดูแลของจ�าเลยแล้ว 

จ�าเลยก็ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาขนส่งหรือผู้รับตราส่งหรือผู้ที่มีสิทธิรับ

สินค้าตามใบตราส่ง อันเป็นความรับผิดตามสัญญาขนส่งต่างหาก คดีนี้

โจทก์กล่าวอ้างถงึเหตทุีจ่�าเลยต้องรบัผดิต่อบรษิทั ก. ผูซ้ือ้สนิค้าและรบั

สนิค้าจากจ�าเลยผูข้นส่งเพราะความประมาทเลนิเล่อของจ�าเลยทีท่�าให้

เกดิความเสยีหายแก่สนิค้าทีข่นส่ง และบรษิทั ก. ได้เอาประกนัภยัสนิค้า

ไว้กับโจทก์ และโจทก์ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัท ก. ผู้เอา

ประกันภัยนั้นไป โจทก์จึงรับช่วงสิทธิของบริษัท ก. มาฟ้องเรียกร้องให้

จ�าเลยรบัผดิตามสญัญาขนส่ง โดยจ�าเลยในฐานะผูข้นส่งต้องรบัผดิเพือ่

ความเสยีหายอนัเป็นผลจากการทีข่องหรอืสนิค้าทีจ่�าเลยได้รบัมอบจาก

ผู้ส่งของเสียหายตาม พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 

39 วรรคหนึ่ง และเมื่อเป็นกรณีท่ีถือว่าสินค้าตามฟ้องเสียหายโดย 

สิ้นเชิงทั้งหมดตามที่โจทก์กล่าวอ้าง โดยสินค้าทั้งหมดมีราคาซีเอฟอาร์ 

โดยผู้ขายได้คิดค่าขนส่งมายังท่าเรือกรุงเทพรวมเข้าเป็นราคาดังกล่าว

ไว้แล้ว ย่อมถือได้ว ่าความเสียหายของสินค้ามีจ�านวนมากที่สุด 

เพยีงเท่านัน้ เมือ่หกัราคาขายซากสนิค้า จงึคงเหลอืค่าเสยีหายของสนิค้า

ที่แท้จริง ที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จ�าเลยรับผิดได้

 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจ�าเลยช�าระเงินจ�านวน 5,244,708.56 

บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 5,242,554.09 บาท 

นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

 จ�าเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

พิพากษาให้จ�าเลยช�าระเงิน 1,164,974.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยใน

อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2547 

เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ และให้จ�าเลยใช้ค่าฤชา

ธรรมเนียมแทนโจทก์เท่าจ�านวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี โดยก�าหนด

ค่าทนายความ 20,000 บาท

 โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศวนิจิฉยัว่า มปัีญหาทีต้่องวนิจิฉยัตามอทุธรณ์ของโจทก์ว่า จ�าเลย

จะต้องใช้ค่าเสยีหายแก่โจทก์เป็นจ�านวนเงนิเท่าใด โดยโจทก์อทุธรณ์ว่า 

โจทก์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกัน

ภัยทางทะเลซึ่งสามารถรับประกันภัยโดยก�าหนดทุนประกันภัยจาก

ราคาสินค้ารวมกบัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  รวมเป็นร้อยละ 110 ของราคาสนิค้า 

ซึ่งโจทก์รับประกันภัยในคดีนี้ตามวิธีการดังกล่าว ดังนั้น ในการคิดค่า

เสียหายจะน�าจ�านวนเงินตามจ�านวนทุนประกันภัยมาลบด้วยราคาท่ีมี

ผู้เสนอซ้ือซากสินค้าสูงสุด และหกัออกด้วยจ�านวนเงนิค่าเสียหายทีผู่เ้อา

ประกนัภยัต้องรบัผดิชอบเองในอตัราร้อยละ 1 คดิเป็นเงนิ 503,965.19 

บาท จงึเป็นค่าเสียหายจ�านวน 5,242,554.09 บาท เพือ่ชดใช้ค่าสนิไหม

ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นคุณแก่

จ�าเลยแล้ว เพราะความเสียหายที่แท้จริงที่คิดโดยการท�าความสะอาด

เอาสนิมออกจากสินค้าจะต้องใช้จ่ายเป็นเงินสูงถึง 6,626,296 บาท 

มากกว่าจ�านวนเงินที่โจทก์คิดค่าสินไหมทดแทนและชดใช้แก่ผู ้เอา
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ประกนัภยั จ�าเลยจงึต้องชดใช้ค่าเสยีหายแก่โจทก์เป็นเงนิ 5,242,554.09 

บาท ตามฟ้อง เหน็ว่า การทีโ่จทก์รบัประกนัภยัสนิค้าจากผูเ้อาประกนัภัย

โดยก�าหนดทุนประกันภัยไว้สูงกว่าราคาสินค้าโดยรวมเอาค่าขนส่ง 

และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เพิ่มเข้าไปอีกร้อยละ 10 รวมเป็นร้อยละ 110 ของ

ราคาสินค้านั้น แม้จะเป็นการชอบด้วยหลักการรับประกันภัยทางทะเล

ซึง่มผีลให้การคดิค่าสนิไหมทดแทนทีต้่องช�าระแก่ผูเ้อาประกนัภยัจะคดิ

จากจ�านวนเงนิทนุประกนัภยัทีโ่จทก์รบัประกนัภยัไว้ ตามวธิกีารทีโ่จทก์

คิดค�านวณไว้ตามฟ้องดังที่โจทก์อุทธรณ์มาก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวเป็น

กรณีการรับประกันภัยและการคิดค่าสินไหมทดแทนท่ีผู้รับประกันภัย

จะต้องจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยระหว่างโจทก์กับ 

ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น โดยจ�าเลยมิใช่คู่สัญญานี้จึงไม่ได้มีความผูกพัน

หรอืความรบัผดิต่อโจทก์ตามสญัญาประกนัภยัดงักล่าวแต่อย่างใด หาก

แต่จ�าเลยเป็นผู้ขนส่งตามสัญญาขนส่งสินค้าตามฟ้องเท่านั้น ซ่ึงหาก

สินค้าที่ขนส่งเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการขนส่งที่สินค้าอยู่ใน

ความดูแลของจ�าเลยแล้ว จ�าเลยก็ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาขนส่งหรือ 

ผู้รับตราส่งหรือผู้ที่มีสิทธิรับสินค้าตามใบตราส่งอันเป็นความรับผิด 

ตามสัญญาขนส่งต่างหาก

 และคดนีีโ้จทก์กก็ล่าวอ้างถงึเหตทุีจ่�าเลยต้องรบัผดิต่อบรษิทั 

กรุงเทพเหล็กกล้า จ�ากัด ผู้ซื้อสินค้าและรับสินค้าจากจ�าเลยผู้ขนส่ง 

เพราะความประมาทเลินเล่อของจ�าเลยที่ท�าให้เกิดความเสียหายแก่

สินค้าที่ขนส่ง ซึ่งเป็นความรับผิดตามสัญญาขนส่งเพียงแต่โจทก์มีสิทธิ

เรียกร้องจากจ�าเลยได้เพราะบริษัทผู้ซ้ือท่ีมีสิทธิรับสินค้านั้นได้เอา

ประกันภัยสินค้าไว้กับโจทก์ และโจทก์ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่

บรษิทัผูเ้อาประกนัภยันัน้ไป จงึรบัช่วงสทิธขิองบรษิทัดงักล่าวนัน้มาฟ้อง

เรียกร้องเอาจากจ�าเลย ดังนี้สิทธิที่โจทก์รับช่วงสิทธิมาดังกล่าวก็ย่อม

เป็นสทิธเิรยีกร้องให้จ�าเลยรบัผดิตามสญัญาขนส่งตามทีบ่รษิทักรงุเทพ

เหล็กกล้า จ�ากัด มีต่อจ�าเลย โดยจ�าเลยในฐานะผู้ขนส่งต้องรับผิดเพื่อ

ความเสยีหายอนัเป็นผลจากการทีข่องหรอืสนิค้าทีจ่�าเลยได้รับมอบจาก

ผู้ส่งของเสียหาย ตามพระราชบญัญตักิารรบัขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 

มาตรา 39 วรรคหนึ่ง และเมื่อเป็นกรณีที่ถือว่าสินค้าตามฟ้องเสียหาย

โดยสิ้นเชิงทั้งหมดตามที่โจทก์กล่าวอ้าง โดยสินค้าทั้งหมดมีราคาซีเอฟ

อาร์โดยผู้ขายได้คิดค่าขนส่งมายังท่าเรือกรุงเทพรวมเข้าเป็นราคา 

ดังกล่าวไว้แล้ว ตามรายละเอียดในใบก�ากับสินค้าทั้งสามฉบับรวมเป็น

เงิน 1,103,443.51 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 45,814,974.50 บาท ย่อมถือ

ได้ว่าความเสยีหายของสนิค้ามจี�านวนมากทีส่ดุเพยีงจ�านวนเงินดงักล่าว

นี้เท่านั้น แต่เมื่อมีการขายซากสินค้าได้ 44,650,000 บาท จึงคงเหลือ

ค่าเสยีหายของสนิค้าทีแ่ท้จรงิเพยีง 1,164,974.50 บาท โจทก์จงึมสีทิธิ

เรียกร้องให้จ�าเลยรับผิดได้เป็นเงินจ�านวนดังกล่าวตามสิทธิเรียกร้อง 

ที่โจทก์ได้รับช่วงสิทธิมาจากบริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จ�ากัด ดังกล่าว 

ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษา 

ให้จ�าเลยช�าระค่าเสียหายแก่โจทก์จ�านวน 1,164,974.50 บาท พร้อม

ดอกเบี้ยนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

 (ธชัพนัธ์ ประพทุธนติสิาร - อร่าม เสนามนตร ี- ปรญิญา ดผีดงุ)

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - 

นายทวีชัย เจริญบัณฑิต
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 ข้อเทจ็จรงิในข้อพพิาทนีม้ว่ีา ผูเ้สนอข้อพพิาทเป็นผูร้บัประกนั

ภยัรถยนต์คนัหมายเลขทะเบยีนขท-7714 ชลบรุ ีคูก่รณเีป็นผูรั้บประกนั

ภัยค�้าจุนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ผข-6205 ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 

ตุลาคม 2556 เวลา 23.20 นาฬิกา ขณะที่ผู้ขับรถคันที่ผู้เสนอข้อพิพาท

รบัประกนัภยั ขบัรถมาตามถนนสขุมุวทิมุง่หน้าเข้าตวัเมอืงชลบรุ ีจนถงึ

บริเวณแยกบางแสนพบรถคันที่คู ่กรณีรับประกันภัยขับมาตามถนน

สุขุมวิทในทิศทางตรงข้ามกับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาท เมื่อถึงที่เกิดเหตุ

ได้เลี้ยวขวาเข้าถนนอ่างศิลาตัดหน้ารถฝ่ายผู ้เสนอข้อพิพาทอย่าง

กะทนัหนัด้วยความประมาท เป็นเหตใุห้เกดิการเฉีย่วชนกนัได้รบัความ

เสียหายทั้งสองฝ่ายหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวน ได้ท�าการสอบสวน

แล้วลงความเห็นว่าเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีเพียง

ฝ่ายเดียว ผู้เสนอข้อพิพาทรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องค่าเสียหายจ�านวน 

153,532 บาท

 คูก่รณยีืน่ค�าคดัค้านว่าเหตเุกดิจากความประมาทของผูข้บัรถ

ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทด้วยและไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า  พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงที่รับ

หรือไม่โต้แย้งกัน ฟังได้ว่า มีการฟ้องคดีอาญาผู้ขับทั้งสองฝ่ายต่อศาล

แขวงชลบุรีตามค�าฟ้องของพนักงานอัยการและศาลมีค�าพิพากษาแล้ว 

เช่นนี้การจะชี้ขาดข้อพิพาทจ�าต้องถือข้อเท็จจริงตามท่ีปรากฏใน 

ค�าพพิากษาส่วนอาญา ครัน้ตามส�าเนาค�าฟ้องปรากฏว่ามกีารฟ้องผูข้บัรถ

ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทเป็นจ�าเลยที่ 1 ผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีเป็นจ�าเลยที่ 2  

ผู ้ขับรถฝ่ายคู ่กรณีรับสารภาพศาลฟังว ่าผู ้ขับรถฝ่ายคู ่กรณีผิด

ตามพ.ร.บ.จราจรทางบกมาตรา 43 (4) คงปรับ 500 บาท ศาลให้แยก

ฟ้องผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทเป็นคดีใหม่เม่ือมีการฟ้องผู้ขับรถฝ่าย

ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นคดีใหม่ผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทได้รับสารภาพ

ศาลฟังว่าผิดตามพ.ร.บ.จราจรมาตรา 43 (4), 157 คงปรับ 500 บาท 

ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่
เรื่อง

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า

1450/2560
ประกันภัยรถยนต์
1. เหตุเกิดครั้งนี้เกิดจากความประมาทของผู้ขับรถ

ฝ่ายคู่กรณีฝ่ายเดียวหรือเกิดจากความประมาท
ของทั้งสองฝ่ายและไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันหรือไม่

2. ค่าเสียหายมีเพียงใด
ย่อค�าชี้ขาด

เช่นนี้จึงรับฟังได้ว่าผู้ขับรถแต่ละฝ่ายต่างประมาท  ปัญหาต่อไปมีว่า 

ผู้ขับรถฝ่ายใดประมาทมากกว่ากัน การที่ศาลฟังข้อเท็จจริงในส่วนคดี

อาญาว่ารถแต่ละฝ่ายต่างประมาท โดยขับมาตามถนนสุขุมวิทใน

ลักษณะสวนทางกันเมื่อถึงสามแยกซึ่งมีลักษณะเป็นทางร่วมทางแยก

ต่างไม่ลดควมเร็ว และศาลยังฟังข้อเท็จจริงว่าการขับของแต่ละฝ่ายถึง

บริเวณแยกที่เกิดเหตุในเวลาใกล้เคียงกันเมื่อผู ้ขับรถฝ่ายผู ้เสนอ 

ข้อพพิาทเป็นฝ่ายขบัตรงผ่านสามแยกมุง่หน้าตวัเมอืงชลบรุแีต่รถฝ่ายคู่

กรณีขับเล้ียวขวาไปตามถนนลงหาดบางแสนเม่ือข้อเท็จจริงในส่วนคดี

อาญาไม่กล่าวถึงว่าสามแยกที่เกิดเหตุมีการเปิดสัญญาณไฟจราจรไว้

หรือไม เช่นนี้ต้องเชื่อตามข้อเท็จจริงในคดีอาญาที่ไม่กล่าวไว้กล่าวคือ

ไม่มีสัญญาณไฟจราจรและไม่มีฝ่ายใดขับตามสัญญาณไฟจราจรยิ่งข้อ

เท็จจริงในคดีอาญาฟังว่ารถแต่ละฝ่ายถึงบริเวณสามแยกใกล้เคียงกัน 

โดยไม่มีข้อช้ีชัดว่าฝ่ายใดขับถึงก่อนแต่เม่ือพ.ร.บ.จราจรทางบกมาตรา 

52 (2) (จ) บัญญัติไว้ว่าเมื่อรถอยู่ในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่ต้องให้รถที่

สวนทางมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนเมื่อ

เหน็ว่าปลอดภัยจงึให้เล้ียวขวาไปได้  เมือ่รถฝ่ายคู่กรณเีป็นฝ่ายขบัเลีย้ว

ขวาไปทางบางแสนผู ้ขับรถฝ่ายคู ่กรณีต้องหยุดให้รถฝ่ายผู ้เสนอ 

ข้อพิพาทขับผ่านสามแยกไปก่อนแล้วจึงเลี้ยวขวาไปตามถนนทางลง 

บางแสน  การทีผู่เ้สนอข้อพพิาทขบัชนรถฝ่ายคูก่รณทีีไ่ม่หยุดรถให้ฝ่าย

ผู้เสนอข้อพิพาทที่ขับมาทางตรงผ่านไปก่อนผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีจึงเป็น

ฝ่ายประมาทมากกว่าจึงให้รับผิดในความเสียหายครั้งนี้ 2 ใน 3 ของ 

ค่าเสียหาย

 อนญุาโตตลุาการชีข้าดให้คูก่รณรีบัผดิ 2 ใน 3 ของค่าเสยีหาย

เป็นเงิน 100,697 บาทแก่ผู้เสนอข้อพิพาทพร้อมดอกเบี้ย
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แนะน�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาธุรกิจประกันภัย

แนะน�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาธุรกิจประกันภัย

โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดย
นอกจากการพฒันาเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม และเทคโนโลยใีห้ก้าวทนัโลกแล้ว 
ยงัมคีวามจ�าเป็นต้องพฒันาทรพัยากรบคุคลให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงในยคุ
ดิจิทัล ดังนั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ก�าลังคนให้สอดคล้องกับโครงสร้างอุตสาหกรรมหลายรูปแบบ โดยอาศัย
คุณวุฒิวิชาชีพซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความรู้ และทักษะของบุคคล ซึ่งจ�าเป็นจะ
ต้องมกีารก�าหนดกรอบและหลกัเกณฑ์คณุวฒุวิชิาชพีระดบัต่าง ๆ  ขึน้เพือ่ให้
เป็นมาตรฐานในการบ่งชีส้มรรถนะในการปฏบิตังิานของแรงงานไทย ส่งเสรมิ
ให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง สามารถก�าหนดมาตรฐานอาชีพขึ้นเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการพัฒนาก�าลังคนได้ตรงตามความต้องการ พัฒนาก�าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะสาขาธุรกิจประกัน
ภัยที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะสูง และเป็นกลุ่มแรงงานที่มีการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา
 ธุรกิจประกันภัยเป็นอุตสาหกรรมที่อาศัยบุคลากรหลากหลาย
ทักษะ เช่น นายหน้าประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัย ผู้พิจารณาสินไหม 
และผู้ส�ารวจภัย เป็นต้น โดยบุคลากรเหล่านี้ช่วยขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจ 
ประกันภัยให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น การสร้างมาตรฐานสมรรถนะที่จะเป็น
เครื่องมือพัฒนาก�าลังคนของธุรกิจประกันภัยน้ันจะต้องได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรในกลุ่มธุรกิจประกันภัย เพื่อให้เกิดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
และตรงความต้องการของธุรกิจ และน�าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศอกีด้วย เป้าหมายส�าคญัของการมมีาตรฐานคณุวฒุวิชิาชพี 
สาขาอาชีพธุรกิจประกันภัยน้ัน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคนสู่สังคม 
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้บุคลากรในธุรกิจประกันภัยเป็นศูนย์กลาง

การพัฒนามาตรฐาน โดยอาศัยความร่วมมือทั้งภาครัฐ สมาคม และเอกชน
ในการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคคล 
ตามมาตรฐาน ซึ่งจะมีการออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือ
รบัรองมาตรฐานอาชพีในการรบัรองสมรรถนะของบคุคลมลีกัษณะเปิดกว้าง
กับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่จ�ากัดวุฒิการศีกษา นอกจากนี้ ยังสนับสนุน 
ผู้ที่มีประสบการณ์และความช�านาญในวิชาชีพให้มีความพร้อมต่อการ 
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย
 คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล และสถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี 
(องค์การมหาชน) ร่วมมอืหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้องในธรุกจิ
ประกันภัย ในการสร้างกรอบการก�าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
ส�าหรับสาขาวิชาธุรกิจประกันนั้นได้มีการเปิดตัวโครงการฯ และรับฟัง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจากผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท�าโครงการฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 และ 
ได้รวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรในธุรกิจประกันภัยต่อการจัดท�า
มาตรฐานอาชีพโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาบุคลากรและ 
การขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย
 ผูส้นใจโครงการสามารถศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่www.cpiq.org 
หรือติดต่อยัง อ.ดร.ณัฐกรณ์ ผิวชื่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(พญาไท) ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 094 691 
9782 อีเมล admin@cpiq.org หรือ ติดต่อ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) 123 ชัน้ 17 อาคารซนัทาวเวอร์ บ ีถ.วภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขต
จตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0 2617 7970 เวบ็ไซต์ www.tpqi.go.th
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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

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 คงิ ไว ประกันภยั 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

บรษิทั เจพ ีประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2290 0555
โทรสาร: 0 2246 2357
URL:  www.jpinsurance.co.th, www.jpinsurance.net
E-mail: info@jpinsurance.co.th
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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
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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 2666 8088
โทรสาร: 0 2660 6100, 0 2666 8080
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 คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิง ไว ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
  บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เปลื่ยนชื่อเป็น บริษัท เจพี ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยน URL และ E-mail
  บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน) แก้ไข เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสาร

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 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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4131 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2238 4111, 0 2233 6920 
โทรสาร: 0 2237 1856, 0 2236 7861
URL: www.bui.co.th
E-mail: bui@bui.co.th

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 13838
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การแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9 
วันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โดยคัดเลือกนักเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคที่ผ่านการ
สอบข้อเขยีนและมีคะแนนสูงสดุ 5 อนัดบั มาแข่งขนัในรอบชงิแชมป์ประเทศไทย “โครงการอจัฉรยิะเยาวชนประกนัภยั ครัง้ที ่9” เพือ่ค้นหานกัเรยีน
ที่เป็นสุดยอดอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงรางวัลทุนการศึกษาสูงสุด 100,000 บาท พร้อมรับโล่ประทาน
จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุจดัขึน้วนัที ่15-17 มนีาคม 2561 ณ โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรงุเทพฯ 
โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

 รางวัลชนะเลิศ
 ได้รับทุนการศึกษา จ�านวน 100,000 บาท พร้อมโล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระต�าหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม
  1. นางสาวกัญญาวีร์ เวชพันธ์  2. นางสาวพลอยชมพู รื่นเริงใจ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
 ได้รับทุนการศึกษา จ�านวน 50,000 บาท พร้อมโล่จากนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
  ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
  1. นายไตรภพ เพชรเทพ   2. นายศุภกร ทองค�า

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 ได้รับทุนการศึกษา จ�านวน 30,000 บาท พร้อมโล่จากประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย
  ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
  1. นายพสิน ฉันทชัยวัฒน์   2. นางสาวธนิสสร ศรีรัตน์ภิญโญ

 รางวัลพิเศษ (คะแนนเป็นล�าดับที่ 4) 
 ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนโดย สถาบันประกันภัยไทย จ�านวน 5,000 บาท   
  ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล�าปาง
  1. นายนิติภูมิ นันทสุวรรณ  2. นางสาวชมดาว ทิพย์ศรีจันทร์

 รางวัลพิเศษ (คะแนนเป็นล�าดับที่ 5)
 ได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนโดย สถาบันประกันภัยไทย จ�านวน 5,000 บาท 
  ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
  1. นายยศพงศ์ อิทธิพิชญารัตน ์ 2. นายปกรณ์วิชญ์ รวิทัศน์




