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ธุรกิจประกันภัยไทย : M&A?ทำไมตองมี

คาดการณธุรกิจประกันภัยรถยนตในป พ.ศ. 2561

โปรแกรมการคำนวณตนทุนความเสียหายอางอิง 

แบบแยกประเภทการซอม ของรถยนตนั่ง กรมธรรมประเภทที่ 1 

(IPRB RLC2018 Version 1.0.0) พรอมบทว�เคราะห

ภารกิจชวยช�ว�ต 13 หมูปา กรณีศึกษาการบร�หารความเสี่ยงขั้นเทพ

โครงการพัฒนาผูบร�หารธุรกิจประกันว�นาศภัย รุนที่ 24 

(IMDP 24)
15.08%

ธุรกิจประกันภัยไทย : M&A?ทำไมตองมี

วารสาร
ปที่ 33 ฉบับที่ 139 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 ISSN 0859-9548

1

3

9



3

4
4

10
10

12
12

17

24
24

28
28

32
32

33

37

วารสารประกันภัย สารบัญ
ฉบ

ับท
ี่ 1

39
 เด

ือน
เม

ษา
ยน

 - 
มิถ

ุนา
ยน

 2
56

1

บก.แถลง

เรื่องเด่น
ธุรกิจประกันภัยไทย: ท�าไมต้องมี M&A?

รอบรู้ประกันภัย
คาดการณ์ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในปี พ.ศ. 2561

วิชาการ IPRB
โปรแกรมการค�านวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิง 

แบบแยกประเภทการซ่อม ของรถยนต์นั่ง กรมธรรม์ประเภทที่ 1
(IPRB RLC2018 Version 1.0.0) พร้อมบทวิเคราะห์

ระเบียงภาพ

Risk Intelligence
ภารกิจช่วยชีวิต 13 หมูป่า กรณีศึกษาการบริหารความเสี่ยงขั้นเทพ

รอบรู้ประกันภัย
โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24 (IMDP 24)

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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ตอน ค่าใช้จ่ายจากช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

รายนามบริษัทสมาชิก
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกและผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน
 วารสารประกันภัยฉบับนี้ เรามีบทความเรื่อง “ธุรกิจประกันภัยไทย:  
ท�าไมต้องมี M&A?” ซึ่งทาง กอง บก. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กระแสการควบรวม
และการซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) ของธุรกิจประกันภัยได้เกิดถี่มากขึ้นใน
รอบ 2 ปืทีผ่่านมาโดยมี M&A ถงึ 5 ดลี ซึง่แนวโน้มนีก้�าลงัจะเปลีย่นทศิทางและบรบิท
ของการประกอบธุรกิจการประกันวินาศภัยในประเทศไทยอย่างเด่นชัดมากขึ้น  
ตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา M&A ท่ีเกิดขึ้นในบ้านเรามิได้เป็นเรื่องใหม ่
แต่อย่างใด มีการควบรวมและการซื้อกิจการโดยเฉลี่ยกันปีละ 1 ดีล กอง บก. จึงขอ
น�าเสนอบทความนี้เพื่อให้ท่านสมาชิกและผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่านได้ม ี
ความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไป..และเป็นเรื่องราวที่เราให ้
ความสนใจและต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป… 
 อกีบทความหนึง่ทีม่คีวามน่าสนใจไม่น้อยคอื “ภารกจิช่วยชวีติ 13 หมปู่า
กรณศึีกษาการบรหิารความเสีย่งขัน้เทพ” ทีผู่เ้ขยีนได้จรดปากกาอย่างทนัเหตกุารณ์ 
วิเคราะห์ประเด็นแห่งความส�าเร็จอย่างงดงามในการปฎิบัติการภารกิจกู ้ภัย 
ระดับโลกและการช่วยชีวิต 13 หมูป่าอะคาเดมี ออกจากถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน 
ได้อย่างปลอดภัย เป็นบทความท่ีเขียนถึงบริบทของการจัดการบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management) ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ซ่ึงทางกอง บก. ต้องขอ
ขอบพระคุณผู้เขียนเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 โครงการพฒันาผูบ้รหิารธรุกจิประกนัวนิาศภยั (Insurance Management 
Development Program) IMDP รุ่นที่ 24 ก�าลังเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นใหม่ 
จนถึงวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เป็นโครงการเรือธง (Flagship Program) ของสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย ที่ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ทางผู้จัดได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและพัฒนาหลักสูตรในแต่ล่ะรุ่นให้เข้มข้นขึ้นใน 
ทุก ๆ ปี ครอบคลุมทุกมิติของกลยุทธ์การประกันภัย การบริหารจัดการ การตลาด  
การลงทนุ ตลอดจนเทคโนโลยท่ีีเข้ามามบีทบาททางธุรกจิสงูมากขึน้ทกุขณะเวลา เพือ่
รองรับกับ Business Environment ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา IMDP 
เป็นหลกัสตูรทีอ่อกแบบมาเพือ่สร้างผูน้�าในธรุกจิประกนัภยั (Insurance Leadership 
Program) ซึง่ทาง กอง บก. ใคร่ขอเชิญชวนบรษิทัสมาชิกตลอดจนผูส้นใจส่งบุคลากร
รุ ่นใหม่ ๆ ของท่าน เข้ารับการอบรมเพื่อติดอาวุธทางปัญญาและเสริมทักษะ 
การบริหารจัดการใหม่ ๆ ที่จะเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น 
 ในวารสารฉบับนี้ เรายังมีบทวิเคราะห์ทางวิชาการและข้อมูลทางธุรกิจอีก
หลายเรื่องที่ท่านผู้อ่านไม่ควรพลาด จนกว่าจะพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีครับ
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เสนอบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันวินาศภัย บทความและความคิดเห็นท่ีลง

ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น

ส่วนบคุคล ซึง่ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป
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ธุรกิจประกันภัยไทย
: ท�ำไมต้องมี M&A? 
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โดย กี่เดช อนันต์ศิริประภา

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

แนวคิดเรื่อง M&A

 ประวัติการเกิด M&A น้ันเริ่มต้นในอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 19 เป็นแนวคิดของต่างชาติที่มีมุมมองว่า หากธุรกิจได้ผนวกกิจการ 

(Merger) กันแล้ว จะสามารถสร้างศักยภาพให้บริษัทมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อยืนหยัดต่อสู้กับคู่แข่งขันในตลาดได้ หรือ แม้แต่การซื้อกิจการ  

(Acquisition) จากคู่แข่งขัน ก็จะเป็นการลดจ�านวนผู้ประกอบการในตลาดลงไป ท�าให้มีอ�านาจการต่อรองในการค้าขายมากยิ่งขึ้น

 ส่วนการเข้าร่วมกจิการ (Partnership) หรอืการร่วมลงทนุ (Joint Venture) กบัต่างชาตนิัน้เป็นอกีทางเลอืกหนึง่ในการร่วมทุนกนั เพือ่

รักษาสถานะความเป็นเจ้าของไว้ส่วนหนึ่ง โดยไม่ถูกการครอบง�าในกิจการจากการผนวกกิจการหรือถูกซื้อกิจการไปทั้งหมด

 ส�าหรับต่างชาตินั้น มีแนวคิดที่เปิดกว้างกว่าคนเอเซียและไม่กลัวเสียหน้าที่จะสูญเสีย หรือต้องรักษาสมบัติของบรรพบุรษหรือสมบัติ

เจ้าคณุปูไ่ว้เพือ่เชดิชศูกัดิศ์รขีองวงค์ตระกลู! เขามองว่าอะไรทีก่่อประโยชน์ส�าหรบัธรุกจิให้มขีนาดใหญ่ขึน้ น่าจะเป็นผลดต่ีอผูถ้อืหุน้โดยรวม หรอื

หากเราสู้เขาไม่ได้ ก็ควรขายกิจการทิ้งดีกว่าต้องมาทนกับภาวะการขาดทุนและรักษาบริษัทที่มีขนาดเล็กลงไปเรื่อย ๆ ซ่ึงขาดศักยภาพใน 

การแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 1394

เรื่องเด่น



กระแสการควบรวมธุรกิจและการซื้อกิจการของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย

[1] ข้อมูลจากการรวบรวมของสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ส�าหรับกระแสการควบรวมธุรกิจและการซื้อกิจการของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย[1] เริ่มเกิดมากขึ้นตั้งแต่เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา  

ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้

การควบรวมของ แอกซาประกันภัย กับ การเดียนประกันภัย (ประเทศไทย) (15 กรกฎาคม 2541)

การควบรวมของ นวกิจประกันภัย กับ ประกันภัยสากล (1 มกราคม 2547) ไทยพาณิชยประกันภัย (1 เมษายน 2549) และ

ไทยสมุทรประกันภัย (1 กรกฎาคม 2549)

การควบรวมของ นารายณสากลประกันภัย และ คุมเกลาประกันภัย แลวเปลี่ยนชื่อเปน แอลเอ็มจีประกันภัย (6 กันยายน 2547) 

การเขารวมกิจการของ วิธสินประกันภัย กับ กลุมไอโออิ (AIOI) แลวเปลี่ยนชื่อเปน ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย (1 มกราคม 2548)

การซื้อกิจการของ ซิกนาประกันภัย จาก ไทยเจริญประกันภัย (2 มกราคม 2550)

การซื้อกิจการของ กลุมแฟรแฟกซ (Fairfax) จาก ไทยพาณิชยประกันภัย แลวเปลี่ยนชื่อเปน ฟอลคอนประกันภัย (2 มกราคม 

2550)

การควบรวมของ เมืองไทยประกันภัย และ ภัทรประกันภัย (20 มิถุนายน 2551)

การควบรวมของ เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซีส อินชัวรันซ (สาขาประเทศไทย) กับ คอมไบด อินชัวรันส (ไทยแลนด) (1 มกราคม 

2552)

การซื้อกิจการของ กลุมโตเกียวมารีน (Tokio Marine) จาก ประกันภัยศรีเมือง แลวเปลี่ยนชื่อเปน โตเกียวมารีนศรีเมืองประกัน 

ภัย (4 มกราคม 2553) และตอมาเปลี่ยนชื่อเปน โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) (1 ตุลาคม 2555)

การควบรวมของ ศรีอยุธยาประกันภัย กับ บีทีประกันภัย แลวเปลี่ยนชื่อเปน ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย (1 ตุลาคม 2554)

การควบรวมของ ประกันคุมภัย กับ ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) (15 พฤษภาคม 2555)

การซื้อกิจการของ กลุมแอรเอเชีย (AirAsia) จาก โอสถสภาประกันภัย แลวเปลี่ยนชื่อเปน ทูนประกันภัย (21 กรกฎาคม 2557) 

การซื้อกิจการของ กลุมแปซิฟค ครอส (Pacific Cross) จาก บริรักษประกันภัย แลวเปลี่ยนชื่อเปน แปซิฟค ครอส ประกัน

สุขภาพ (4 สิงหาคม 2557)

การซื้อกิจการของ กลุมเอฟพีจี (FPG) จาก ชับบประกันภัย (ประเทศไทย) แลวเปลี่ยนชื่อเปน เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) 

(12 พฤศจิกายน 2557)

การซื้อกิจการของ กลุมชับบประกันภัย (เดิม ACE Group) จาก ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย แลวเปลี่ยนชื่อเปน ชับบสามัคคี 

ประกันภัย (15 มิถุนายน 2559)

การรวมกิจการของ กลุมเออรโก (ERGO Group) กับ ไทยศรีประกันภัย (14 กรกฎาคม 2559)

จากที่เกริ่นไปข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า การควบรวมและการซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) นั้นจะท�าให้เกิดผลดังต่อไปนี้

1. ท�าให้บริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้น เข้มแข็งและแข็งแรงยิ่งขึ้นในการท�าธุรกิจต่อไป (Economy of Scale Synergy)

2. ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วด้วยขนาดของรายได้ที่เพิ่มขึ้นทันที (Costs Reduction & Savings Synergy)

3. เกิดการผสมผสานของทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและศักยภาพในการท�างานร่วมกัน สร้างธุรกิจให้เหนือคู่แข่งขันในตลาด

(Human Capital Synergy)

4. เอือ้ประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัในกรณทีีแ่ต่ละบรษิทัมตีลาดและช่องทางการจดัจ�าหน่ายต่างกนั ท�าให้ครอบคลมุยทุธศาสตร์ช่องทางการ

ท�าการตลาดที่สมบูรณ์มากขึ้น (Distribution Channel Strategy)

5. สามารถสร้างยุทธศาสตร์การขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้ในทันทีที่ควบรวมกิจการกัน (Globalized Market Expansion

Strategy)
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การควบรวมธุรกิจและการซื้อกิจการของธุรกิจประกันภัยไทยในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา...

การซื้อกิจการของ กลุมเอ็ทนา (Aetna) จาก บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) แลวเปลี่ยนชื่อเปน เอ็ทนาประกันสุขภาพ 

(ประเทศไทย) (19 มกราคม 2561)

การซื้อกิจการของ กลุมเจมารท จาก ฟนิกซ ประกันภัย (ประเทศไทย) แลวเปลี่ยนชื่อเปน เจพี ประกันภัย (1 พฤษภาคม 2561) 

การซื้อกิจการของ กลุมคิงไว (King Wai Group) จาก คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) แลวเปลี่ยนชื่อเปน คิง ไว ประกันภัย 

(22 มิถุนายน 2561)

การควบรวมกิจการของ อาคเนยประกันภัย กับ ไทยประกันภัย (ขาวเผยแพรเมื่อ 10 พฤษภาคม 2561)

และล่าสุด คือ การซื้อกิจการของกลุ่มโตเกียวมารีน (Tokio Marine) จากกลุ่มไอเอจี (IAG) ในประกันคุ้มภัย (ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 

2561)
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ทำาไมต้องมี M&A ในธุรกิจประกันภัยไทย?

 ปัจจุบันขนาดของธุรกิจประกันภัยมีความเหลื่อมล�า้กันมาก กลุ่มบริษัทที่มีขนาดใหญ่ 10 บริษัทแรก (Top 10 companies) มีส่วนแบ่ง

การตลาดถึง 62.17% ในขณะท่ี 49 บริษัทท่ีเหลืออยู่ มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 38%!!! และหากรวมบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเบี้ยประกันภัยเกิน 

5,000 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนแบ่งการตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 67.39%  (ดูภาพประกอบ 1 และ ภาพประกอบ 2)

ภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 2
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 นอกจากนี้ จากกฎเกณฑ์และกติกาการก�ากับดูแลของหน่วยงานก�ากับธุรกิจที่เปลี่ยนไป ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�าให้เกิด M&A...

 จากหลักเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนขั้นต�่า (Minimum Capital Fund) มาสู่ การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based 

Capital) ที่เริ่มใช้ในปี 2554 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการท�างานต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย ที่ต้องค�านึงถึงความเสี่ยงประเภทอื่น ๆ ที่

บริษัทประกันภัยต้องเผชิญในการด�าเนินธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราดอกเบี้ย 

(Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) นอกเหนือจากความเสี่ยง

ด้านการประกันภัย (Insurance Risk)

 ยิง่ไปกว่านัน้ การจดัท�ารายงาน มาตราฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 (IFRS 9) เรือ่งเครือ่งมอืทางการเงนิ ในปี 2562 และมาตรา

ฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (IFRS 17) เรื่องสัญญาประกันภัย ในปี 2565 คือบริบทใหม่ของธุรกิจประกันภัย ที่จะเปลี่ยนวิธีการท�างาน

จากปัจจบุนัไปอกีขัน้หนึง่ของการประกอบธรุกจิประกนัภยัในอนาคตอย่างซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ ซึง่นบัวนัจะต้องมบีคุลากรและผูเ้ชีย่วชาญมอือาชพี 

ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ มารองรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้...

 สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนของธุรกิจท่ีจะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทั้งสิ้น ซึ่งจะเป็นอุปสรรคและปัญหาที่หนักหน่วงส�าหรับ

บริษัทขนาดกลางและเล็ก

ภาพประกอบ 3

บริบทการกำากับดูแลและการทำาธุรกิจที่เปลี่ยนไป

 กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่มีเบ้ียประกันภัยรับตรง (Direct Premium) เฉล่ียบริษัทละ 14,000 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทที่เหลืออยู่มี 

เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยบริษัทล่ะ 1,700 ล้านบาท ด้วยขนาดของรายรับที่ต่างกันถึง 8 เท่า ท�าให้ต้นทุนการบริหารจัดการ (Operating Expenses) 

และค่าใช้จ่ายในการหางาน (Acquisition Costs) ของบริษัทขนาดใหญ่มีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงกว่าบริษัทที่มีขนาดธุรกิจที่เล็กกว่า  

จึงท�าให้ศักยภาพทางการแข่งขันของบริษัทขนาดใหญ่โดยรวมมีมากกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (ดูภาพประกอบ 3)
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ทิศทางข้างหน้าของธุรกิจ

 จากที่กล่าวไปทั้งหมด จะเห็นได้ว่าทิศทางของการควบรวมธุรกิจและการซื้อกิจการของธุรกิจประกันภัย นับวันจะมีความส�าคัญในการ

ต่อยอดทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทที่ได้ผนวกกิจการส�าเร็จกันไปแล้วล้วนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เช่น เมืองไทยประกันภัย ที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 

4 ของตลาด… ชับบ์สามัคคีประกันภัย อยู่ในอันดับ 6… ประกันคุ้มภัย อยู่ในอันดับ 7… โตเกียวมารีน อยู่ในอันดับ 9…

 ดงันัน้ การสร้างความยัง่ยนืของธรุกจิ หรอืการต่อยอดทางธรุกจิเพือ่ครองส่วนแบ่งการตลาดให้อยูใ่นล�าดบัต้น ๆ  จงึต้องอาศยัการขยาย

ธุรกิจด้วยการท�า Merger & Acquisition (M&A) จึงจะสามารถขยับฐานการท�าธุรกิจตลอดจนต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตอย่างเข้มแข็งและ 

ยั่งยืนต่อไป

 นอกจากนี้ ด้วยแรงผลักดันของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กระแสการพัฒนาเทคโนโลยีของกลุ่มธุรกิจ FinTech (Financial 

Technology) และ InsurTech (Insurance Technology) การก่อตัวของ Startups ที่ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีเข้ามาท�าให้การบริการที ่

เกี่ยวข้องกับการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยบริการเหล่านี้มักจะอยู่ในรูปแบบของการท�าธุรกิจออนไลน์ 

เพื่อเข้าถึงลูกค้าตรงตามกลุ่มเป้าหมาย (Direct to Customer: DTC) และตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว นวัตกรรม 

ตัวป่วนใหม่นี้ (New Distruptive Innovation) จะเป็นทั้งอุปสรรคและโอกาสให้กับบริษัทประกันภัยต้องปรับตัววิธีการขายประกันภัย 

ตลอดจนการบริการหลังการขายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้าในอนาคต และน่ีก็เป็นอีกหน่ึงต้นทุนของธุรกิจที่จะต้องค�านึงถึงด้วยเช่นกัน 

ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ก็มีความได้เปรียบในเรื่องของการลงทุนทางเทคโนโลยีที่มากกว่าบริษัทขนาดกลางและเล็ก
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โดย ส�านักวิจัยและสถิติ 

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ และ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

 ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ส�าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในปัจจุบัน และเชื่อว่าจะยังคงอยู่

ในสภาพนี้ต่อไปอีกในอนาคตอันใกล้ ด้วยสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยที่มีสูงถึงเกือบ 58% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (ดังแสดงในรูปที่ 1) ดังนั้น การ

เปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของธุรกิจประเภทนี้จึงถือว่าเป็นเครื่องชี้น�าที่ส�าคัญของทิศทางในภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยได้เป็นอย่างดี 

คำดกำรณ์ธุรกิจประกันภัยรถยนต์
ในปี พ.ศ. 2561

 จากการที่ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยที่ถือว่ารุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปี พ.ศ. 2554 มีผลท�าให้เกิดความเสียหาย

ทางเศรษฐกจิและชวีติอย่างใหญ่หลวง รฐับาลจงึได้มมีตอินมุตันิโยบายทางภาษต่ีาง ๆ  ในปีนัน้เพือ่บรรเทาผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิ

ของประเทศ ไม่ว่าจะเปน็ นโยบายคนืภาษรีถยนตค์นัแรก นโยบายลดภาษบ้ีานหลงัแรก และนโยบายบัตรเครดติชาวนาหรอืเกษตรกร เป็นต้น ซึง่

นโยบายคืนภาษีแก่ประชาชนที่ซื้อรถคันแรกส่งผลให้อุตสาหกรรมรถยนต์ ธนาคาร และบริษัทสินเชื่อ กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงธุรกิจ

ประกันวินาศภัยที่เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจในปี พ.ศ. 2554 มีอัตราการเติบโตมากถึง 12% และ 28% ในปีถัดมา โดยที่เบี้ยประกันภัย

รับโดยตรงของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ใน 2 ปีดังกล่าวก็ขยายตัวสูงขึ้นในอัตรามากถึง 12% และ 25% เช่นเดียวกัน

 อย่างไรก็ตาม อานิสงส์จากนโยบายภาครัฐดังกล่าวที่ผ่อนผันมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2554 ก็ต้องมาสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 

พ.ศ. 2555 จงึท�าให้อตัราการขยายตวัของธรุกจิประกนัวนิาศภัยและธรุกจิประกนัภัยรถยนต์นัน้ต้องหดกลับมาอยูใ่นระดบัทีไ่ม่เกนิ 2% เป็นระยะ

เวลาอีก 3 ปี (ในช่วงปี พ.ศ. 2557 จนถึง ปี พ.ศ. 2559) และเมื่อปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2560) ที่ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศฟื้นกลับมาแตะที่

ตัวเลขประมาณ 871,000 คัน[1] หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 14% จากยอดจ�าหน่ายในปี พ.ศ. 2559 จึงท�าให้เบ้ียประกันภัยรถยนต์ที่เกิดขึ้นในปี  

รูปที่ 1: ขนาดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ (2558-2560)

ที่มา: คปภ. และการค�านวณของผู้เขียน
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2558 2559

58%

42%

2560

58%

42%

Non-Motor

Motor
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พ.ศ. 2560 นั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1.26 แสนล้านบาท หรือ เติบโตขึ้น 3.2% ส่งผลให้ธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง 

สัญญาณบวกดังกล่าวท�าให้เกิดค�าถามตามมาว่า แล้วปีนี้ธุรกิจประกันภัยรถยนต์จะเป็นอย่างไร ‘จะรุ่งต่อเนื่อง’ หรือไม่ 

 เป็นที่คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งตามกระแสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และแรงหนุนจากนโยบาย

ภาครัฐที่เน้นเรื่องการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศ โดยเฉพาะโครงการที่พยายามผลักดันให้พื้นที่ภาคตะวันออก 

ของไทยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นน�าของเอเชีย ซึ่งก็จะดึงเม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเข้าประเทศอย่างมหาศาล รวมไปถึงอุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวที่คาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากถึง 3 ล้านล้านบาทจากจ�านวนนักท่องเที่ยวเกือบ 40 ล้านคน (เพิ่มขึ้นไม่ต�่ากว่า 8% 

จากปีที่ผ่านมา) อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรกรรมน้ันอาจจะยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติและความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน  

จึงน่าจะมีผลกระทบทางลบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มดังกล่าวนี้ จึงเป็นที่คาดกัน

ว่ายอดจ�าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศส�าหรับปีนี้ (ปี พ.ศ. 2561) จะไปได้ถึง 9 ถึง 9.3 แสนคัน[2] หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 3.3% และ

มีแนวโน้มที่จะท�าให้ปริมาณรถยนต์ (ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์) ที่จดทะเบียนสะสมในประเทศมีจ�านวนไม่ต�่ากว่า 16.4 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจาก  

15.7 ล้านคันในปี 2560[3] หากเป็นดังเช่นท่ีคาดน้ีก็เชื่อว่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะสามารถขยายตัวได้ในอัตรา 3% - 5% หรือคิดเป็นมูลค่า  

1.3 แสนล้านบาทถงึ 1.32 แสนล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561 ตวัเลขดงักล่าวถงึแม้จะแสดงถงึการเตบิโตแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่กถ็อืว่าเป็นสญัญาณ

ที่ดีต่อการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี พ.ศ. 2561 

   

ที่มาของข้อมูล
[1] ธนาคารแห่งประเทศไทย/สบืค้นเมือ่วนัที ่7 มถินุายน 2561/จาก/ http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=593&language=th
[2] สบืค้นเมือ่วนัที ่7 มถินุายน 2561/จาก/http://drivetripper.com/2018-annual-press-conference
[3] กรมการขนส่งทางบก/สบืค้นเมือ่วนัที ่7 มถินุายน 2561/จาก/https://www.dlt.go.th/

2559

รูปที่ 2 : อัตราส่วนความเสียหายของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ประเภทสมัครใจ (2558-2559)

ที่มา: คปภ. และการค�านวณของผู้เขียน 

64.4%

63.8%2558

60.4%2557

 ประเด็นทีน่่าจบัตาคอื ทศิทางของอตัราเบีย้ของธรุกจิประกนัภัยรถยนต์ทีอ่ยูใ่นช่วงขาลงตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา โดยพจิารณา

จากอัตราเบี้ยของกรมธรรม์ประเภท 1 (ที่มีสัดส่วนของเงินเอาประกันภัยสูงถึง 63% ของเงินเอาประกันภัยทั้งหมดของธุรกิจประกันภัยรถยนต์

ประเภทสมัครใจ และมีเบี้ยฯ คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 84% ของเบี้ยฯ รวมของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ประเภทสมัครใจ) ที่เคยอยู่ที่อัตรา 2.99% 

ในปี พ.ศ. 2557 แต่อีกเพียงแค่ 2 ปีต่อมาก็ได้ลดระดับลงมาอยู่ที่ 2.89% ในปี พ.ศ. 2559 (TID) ซึ่งในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั้นเอง อัตราส่วน

ความเสียหาย (Loss Ratio) ของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ประเภทสมัครใจก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยอัตราส่วนความเสียหายที่

เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ที่อยู่ที่ระดับ 60.4% ได้ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 64.4% ในปี พ.ศ. 2559 ดังแสดงในรูปที่ 2 หากทิศทางของอัตราเบี้ยประกันภัย 

และอัตราส่วนความเสียหายยังคงเป็นไปตามรูปแบบที่กล่าวถึงนี้ต่อไปอีกในอนาคต ก็น่าจะสร้างความกังวลให้กับหลาย ๆ ฝ่ายที่พึ่งพาผลก�าไร

จากการด�าเนินธุรกิจประเภทนี้อย่างแน่นอน
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 ธุรกิจประกันภัยนั้นมีความแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น เน่ืองจากธุรกิจประกันภัยน้ันจะทราบต้นทุนที่แท้จริงจากการรับประกันภัย

หลังจากที่ความคุ้มครองของกรมธรรม์ได้สิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทประกันภัยสามารถประมาณต้นทุนความเสียหายของผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ได้จากการวเิคราะห์ข้อมลูสถติกิารรบัประกนัภยัในอดตี ทัง้นี ้ปรมิาณข้อมลูทีใ่ช้ในการวเิคราะห์นัน้ ส่งผลต่อความแม่นย�าและความน่าเชือ่ถอืของ

ค่าประมาณต้นทุนความเสียหาย กล่าวคือเม่ือมีข้อมูลในปริมาณที่มากขึ้น ต้นทุนความเสียหายที่ได้จากการประมาณจะมีความแม่นย�ามากขึ้น

เนื่องจากค่าความผันผวนจากการค�านวณลดลง

 ส�านกังานอตัราเบีย้ประกนัวนิาศภยั จงึได้สร้างตวัแบบทีใ่ช้ในการประมาณต้นทนุความเสียหายจากข้อมลูการรบัประกนัภัยรถยนต์ของ

ทั้งอุตสาหกรรม เพื่อให้บริษัทประกันภัยได้ใช้เป็นต้นทุนความเสียหายอ้างอิงส�าหรับการรับประกันภัย และวางกลยุทธ์ในการก�าหนดอัตราเบี้ย

ประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดยบทความนี้จะแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 จะกล่าวถึงโปรแกรมการค�านวณต้นทุนความเสีย

หายอ้างอิง แบบแยกประเภทการซ่อม ของรถยนต์นั่ง กรมธรรม์ประเภทที่ 1 ซึ่งส�านักงานฯ ได้เปิดให้บริษัทประกันภัยดาวน์โหลดโปรแกรมดัง

กล่าวผ่านเว็บไซต์ของส�านักงานฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 แล้วจะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์จากการศึกษาต้นทุนความเสียหายอ้างอิงดังกล่าว 

(เฉพาะปัจจัยที่ไม่มีในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ปี 2548) เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทประกันภัยน�าไปใช้ในการวางกลยุทธ์ในการรับประกัน

ภัยรถยนต์ และตอนที่ 2 จะอธิบายตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Model หรือ GLM) ซึ่งเป็นตัวแบบที่ส�านักงานฯเลือกใช้ 

ในวารสารประกันภัยฉบับถัดไป 

จุดประสงค์ ในการสร้างตัวแบบและโปรแกรมค�านวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิง

 เนื่องจากพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ปี 2548 ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

ก�าหนด (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548) มีผลบังคับใช้มาเป็นเวลา 13 ปีแล้ว ประกอบกับการที่ปัจจัยต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ส่งผลให้พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวอาจไม่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงภัย เนื่องจากข้อมูลสถิติเมื่อ 13 ปีที่แล้ว

อาจสะท้อนต้นทุนความเสียหายในปัจจุบันไม่ดีเท่ากับข้อมูลสถิติในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนความเสีย

หายแต่ไม่ได้ระบไุว้ในพิกัดอตัราเบีย้ประกนัภยัรถยนต์ปี 2548 เช่น ประเภทของการซ่อม (ซ่อมศนูย์ หรอื ซ่อมอูใ่นเครอืบรษิทัประกนัภยั), ประเภท

ผู้เอาประกันภัย (บุคคลหรือนิติบุคคล), รถยนต์รุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะและสมรรถภาพต่างจากรุ่นรถในอดีต ส�านักงานฯ จึงได้สร้างตัวแบบเพื่อใช้

ในการค�านวณต้นทนุความเสยีหายอ้างองิส�าหรบัประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจ เพือ่ให้บรษิทัประกนัภยัได้มต้ีนทนุความเสยีหายอ้างองิ ทีส่ามารถ

สะท้อนถึงความเสี่ยงภัยในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ี ส�านักงานฯ ได้สร้างโปรแกรมเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่บริษัทประกันภัยในการ

ค�านวณเบี้ยประกันภัยพื้นฐานที่เหมาะสมภายใต้พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ปี 2548 

โปรแกรมการค�านวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิง 
แบบแยกประเภทการซ่อม 

ของรถยนต์นั่ง กรมธรรม์ประเภทที่ 1 
(IPRB RLC2018 Version 1.0.0) พร้อมบทวิเคราะห์

โดย วรสิทธิ์ ฐิติธนการ, ASA และ 

ธนกฤต ครูปัญญามาตย์

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
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 ส�าหรับ โปรแกรมการค�านวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิง แบบแยกประเภทการซ่อม ของรถยนต์นั่ง กรมธรรม์ประเภทที่ 1 (เวอร์ชั่น

ล่าสุด 1.0.0) นี้ ส�านักงานฯ ได้น�าข้อมูลการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยที่รับประกันภัยรถยนต์

ในระหว่างปี 2555 ถึง 2560 ไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ ปี 2560 ไตรมาสที่ 1) มาใช้ในการสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป โดยเลือกใช้ฟัง

ก์ชั่นการแจกแจงของความถี่ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claims Frequency) เป็นการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution) และฟัง

ก์ชั่นการแจกแจงของความรุนแรงของค่าสินไหมทดแทน (Claims Severity) เป็นการแจกแจงแกมม่า (Gamma Distribution) โดยปัจจัยที่มีผล

ต่อต้นทุนความเสียหายมีทั้งสิ้น 15 ปัจจัย ซึ่งมีทั้งปัจจัยที่มีอยู่ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ปี 2548 เช่น ลักษณะการใช้รถยนต์ อายุรถยนต์ 

จ�านวนเงนิเอาประกนัภยั และ ส่วนลดกลุม่ ในส่วนของปัจจยัทีไ่ม่มใีนพกิดัอตัราเบีย้ประกนัภัยรถยนต์ปี 2548 (หรอืกรณปีรบัปรงุให้ปัจจยัมคีวาม

ละเอียดมากกว่าเดิม) เช่น ขนาดรถยนต์ หรือ ปริมาตรกระบอกสูบ (เพิ่มจากเดิม 2 ช่วง เป็น 6 ช่วง)  ข้อมูลผู้ขับขี่ (เดิมพิจารณาแค่อายุผู้ขับขี่

ที่ระบุที่น้อยที่สุด เพิ่มเป็นพิจารณาทั้งเพศและอายุของผู้ขับขี่ทัง้สองคน) จังหวัดจดทะเบียน (ปัจจัยใหม่) ประเภทของการซ่อม ยีห่้อและลักษณะ

ตัวรถ (แบ่งย่อยให้ละเอียดกว่าเดิมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มรถ 5 กลุ่ม) เป็นต้น

สรุปผลการวิเคราะห์ (เฉพาะปัจจัยที่ไม่มีในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ปี 2548)

 1. ผูผ้ลติและลกัษณะตวัถงัของรถยนต์ ส�านกังานฯ แบ่งผูผ้ลติรถยนต์ออกเป็นกลุม่ 2 กลุม่โดยพจิารณาจากราคาขายของรถยนต์ โดย

สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ผลิตรถยนต์ได้เป็น รถที่ไม่ใช่รถยุโรป (Non EU) และ รถยุโรป (EU) และในส่วนของลักษณะตัวถังของรถยนต์ ส�านักงานฯ 

พจิารณาจากลกัษณะภายนอก โดยแบ่งได้เป็นหลายกลุม่ เช่น รถยนต์นัง่ (Sedan) รถยนต์นัง่แบบมปีระตทู้าย (Hatchback) รถยนต์อเนกประสงค์

สมรรถนะสูงขนาดเล็ก (Crossover) รถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูง (SUV) รถยนต์อเนกประสงค์ (MPV) 

 (1) ส�าหรบัรถทีไ่ม่ใช่รถยโุรป (Non EU) เมือ่พจิารณาจากรปูที ่1 จะเหน็ได้ว่า ต้นทนุความเสยีหายของรถยนต์มนีัน้รปูแบบเมือ่พจิารณา

ตามลกัษณะของตวัถงัรถยนต์ (ในขณะทีปั่จจยัอืน่คงที)่ กล่าวคอื รถยนต์ทีม่ลีกัษณะตวัถงัในกลุม่ SUV และ MPV มต้ีนทนุความเสยีหายโดยเฉลีย่

น้อยกว่ากลุ่ม Sedan และ Hatchback 

 ส�านักงานฯ ได้พิจารณาอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ส�าหรับปี 2559 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560) ตามลักษณะ

ตัวถังของรถยนต์และพบว่าอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ของรถยนต์ที่มีลักษณะตัวถังแบบ SUV, Crossover และ MPV มีอัตราส่วนค่าสินไหม

ทดแทนอยูใ่นระดบัทีต่�า่กว่าร้อยละ 63 (อ้างองิจากอตัราค่าใช้จ่ายและค่านายหน้ารวมกนั ในปี 2560 ทีร้่อยละ 37) ซึง่แสดงให้เหน็ว่าเบีย้ประกนั

ภัยส�าหรับรถยนต์กลุ่มดังกล่าว ยังอยู่ในระดับที่เพียงพอ ในขณะที่เบี้ยประกันภัยส�าหรับรถยนต์กลุ่มอื่นนั้นอยู่ในระดับที่ต�่าเกินไป

รูปที่ 1 กราฟเปรียบเทียบต้นทุนความเสียหาย ตามลักษณะตัวถังรถยนต์ ส�าหรับรถที่ไม่ใช่รถยุโรป
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รูปที่ 2 กราฟเปรียบเทียบต้นทุนความเสียหาย ตามลักษณะตัวถังรถยนต์ ส�าหรับรถยุโรป

 (2) ส�าหรับรถยุโรป (EU) เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่า ต้นทุนความเสียหายของรถยนต์นั้นมีรูปแบบเมื่อพิจารณาตามลักษณะ

ของตัวถังรถยนต์ (ในขณะที่ปัจจัยอื่นคงที่) เช่นเดียวกับรถที่ไม่ใช่รถยุโรป กล่าวคือ รถยนต์ที่มีลักษณะตัวถังแบบ SUV, Hatchback, Sedan มี

ต้นทุนความเสียหายโดยเฉลี่ยเรียงล�าดับจากน้อยไปหามาก ส�าหรับกรณีรถยนต์น่ังแบบมีประตูท้ายขนาดกลาง (Hatchback Medium) และ

ขนาดใหญ่ (Hatchback Large) มีต้นทุนความเสียหายที่ค่อนข้างต�่า เนื่องจากในกลุ่มดังกล่าวมีเพียงรถยนต์ยี่ห้อ Volvo เท่านั้น โดยรถยี่ห้อ 

Volvo นั้นมีต้นทุนความเสียหายโดยเฉลี่ยที่ต�่ากว่ารถยี่ห้อ BMW และ Mercedes Benz ประมาณร้อยละ 11 ซึ่งส่งผลให้ รถยนต์ในกลุ่มดังกล่าว

มีต้นทุนความเสียหายที่น้อยกว่ารถรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงขนาดใหญ่ (SUV Large) ซึ่งระดับต้นทุนความเสียหายดังกล่าว มีลักษณะ

ที่คล้ายคลึงกับรถที่ไม่ใช่รถยุโรป

 ส�านักงานฯ ได้พิจารณาอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ส�าหรับปี 2559 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2560) ตามลักษณะ

ตัวถังของรถยนต์และพบว่าอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ของรถยนต์ที่มีลักษณะตัวถังแบบ SUV และ Hatchback ตั้งแต่ขนาดกลางขึ้นไป และ 

Sedan ขนาดใหญ่ มีอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าร้อยละ 63 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเบี้ยประกันภัยส�าหรับรถยนต์กลุ่มดังกล่าว ยัง

อยู่ในระดับที่เพียงพอ ในขณะที่เบี้ยประกันภัยส�าหรับรถยนต์กลุ่มอื่นนั้นอยู่ในระดับที่ต�่าเกินไป

 2. จงัหวดัจดทะเบยีน ส�านกังานฯ ได้พจิารณาถงึระดบัความเส่ียงภยัตามพืน้ทีก่ารใช้งาน โดยใช้จงัหวดัทีร่ถยนต์จดทะเบยีนเป็นตวัแปร

ที่ใช้สะท้อนถึงพื้นที่ที่ผู ้เอาประกันภัยขับขี่รถยนต์ (โดยมีสมมติฐานว่าผู้เอาประกันภัยขับขี่รถยนต์ในพื้นที่ที่รถยนต์จดทะเบียนเป็นหลัก)  

โดยส�านักงานฯ พิจารณาจัดกลุ่มจังหวัดที่มีระดับต้นทุนความเสียหายและต�าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน 

 เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่า รถยนต์ที่จดทะเบียนในภาคใต้ตอนล่างมีต้นทุนความเสียหายโดยเฉลี่ยที่ต�า่กว่าภูมิภาคอื่น (ใน

ขณะทีปั่จจยัอืน่คงที)่ ในส่วนของรถยนต์ทีจ่ดทะเบยีนในกรงุเทพฯนัน้ มต้ีนทนุความเสียหายทีม่ากกว่ารถยนต์ทีจ่ดทะเบยีนในต่างจงัหวดั เนือ่งจาก

ความหนาแน่นของรถยนต์ในพื้นที่กรุงเทพฯส่งผลให้โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น ในขณะที่ความรุนแรงของอุบัติเหตุน้ันจะต�่ากว่าการเกิด

อุบัติเหตุในต่างจังหวัด เนื่องจากสามารถขับขี่ได้ในความเร็วเฉลี่ยที่น้อยกว่า 
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รูปที่ 3 แผนที่เปรียบเทียบต้นทุนความเสียหาย ตามจังหวัดจดทะเบียนของรถยนต์คันเอาประกันภัย

 3. เพศและอายุของผู้ขับขี่ ส�านักงานฯ ได้พิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมจากพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ปี 2548 (ก�าหนดให้ใช้อายุของ

ผู้ขับขี่ที่น้อยกว่าในการค�านวณเบี้ยประกันภัย) โดยเพิ่มข้อมูลเพศของผู้ขับขี่และอายุของผู้ขับขี่โดยแยกพิจารณาผู้ขับขี่ทั้ง 2 คน

 เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่า (ในขณะที่ปัจจัยอื่นคงที่) ต้นทุนความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ขับขี่มีอายุมากขึ้น โดยต้นทุนความ

สียหายจะลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจนกระทั่งผู้ขับขี่มีอายุ 40 ปี เนื่องจากวุฒิภาวะของผู้ขับขี่ที่สูงขึ้น ประกอบกับประสบการณ์ในการขับขี่ที่เพิ่ม

มากขึ้น และเมื่อผู้ขับขี่มีอายุสูงกว่า 40 ปี ต้นทุนความเสียหายจะค่อนข้างคงที่ 

 ในส่วนของปัจจยัเรือ่งเพศ จะเหน็ได้ว่า ผูข้บัขีเ่พศชายนัน้มต้ีนทนุความเสียหายสูงกว่าเพศหญงิ  ในช่วงวยัรุน่มคีวามแตกต่างของต้นทนุ

ความเสยีหายมากทีส่ดุ และทัง้สองเพศจะมต้ีนทนุความเสยีหายใกล้เคยีงกนัเมือ่อายสุงูขึน้ ซึง่ปัจจยัผูข้บัขีท่ัง้ 2 คน มแีนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกนั 
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รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบผลกระทบของเพศและอายุผู้ขับขี่ ที่มีผลต่อต้นทุนความเสียหาย

บทสรุปและข้อเสนอแนะจากส�านักงานฯ

 ความถูกต้อง (Accuracy) และความทันสมัย (Timeliness) ของข้อมูล เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ

และมีประสิทธิภาพ นอกจากปัจจัยดังกล่าว ส�านักงานฯ มีความเห็นว่า ควรต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อระดับต้นทุน

ความเสียหาย เช่น ประเภทการซ่อม (อู่ห้าง และ อู่ประกันภัย), ข้อมูลคุณลักษณะของรถยนต์ (แรงม้า, จ�านวนประตู, เกียร์), ข้อมูลการขับขี่ 

(ระยะทางที่ขับขี่, สถานที่ที่ขับขี่), ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน, ประวัติการเปลี่ยนแปลงบริษัทประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อ

ก�าหนดตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยปี 2548 บางประการท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเก็บข้อมูลสถิติเพื่อน�ามาใช้วิเคราะห์ต้นทุนความเสียหาย เช่น 

การอนญุาตให้สามารถไม่ระบช่ืุอผูข้บัข่ีในกรมธรรม์ได้ ซึง่ส่งผลให้ข้อมลูเพศและอายขุองผูข้บัขีม่จี�านวนจ�ากดั (มเีพยีง 10% ทีร่ะบชุือ่ผูข้บัขี)่ จาก

ข้อจ�ากัดดังกล่าว ส่งผลให้ระดับต้นทุนความเสียหายส�าหรับปัจจัยผู้ขับขี่มีความผันผวนค่อนข้างมาก ซึ่งส�านักงานฯ มีความเห็นว่า ควรก�าหนด

ทุกกรมธรรม์ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่

 ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยท่ีมีความประสงค์จะใช้งานโปรแกรมค�านวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของส�านักงานฯ สามารถดาวน์โหลด

โปรแกรมดังกล่าวได้ที่ https://info.tgia.org/logon/ โดย login เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้งานของท่าน หรือกรณีที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้งาน สามารถ

กรอกแบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าใช้งานได้ที่ https://info.tgia.org/logon/doc/FORM_IPRB.pdf
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เสวนากับ “รอมแพง”
 สมาคมประกันวนิาศภัยไทย จดั CEO Focus Group 

(ภาคพิเศษ) ร่วมเสวนากับ “รอมแพง” นามปากกาของ 

นางสาวจันทร์ยวีร์ สมปรีดา (อุ้ย) นักประพันธ์นวนิยายอัน 

โด่งดังเจ้าของผลงานเรื่องบุพเพสันนิวาส ในหัวข้อ “จาก

บุพเพสันนิวาส สู่การวิเคราะห์ตัวละครเพื่อการเรียนรู้ด้าน 

การบริหารงานบุคคล” จากกระแสละครสะท้อนถึงเร่ืองราว

ความสัมพันธ์แบบผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้การปกครองในสมัย

กรุงศรีอยุธยา สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน  

ที่เห็นถึงความส�าคัญและบทบาทของบุคลากรซึ่งถือเป็น 

ปัจจัยหลักอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่

ก�าหนดไว้ โดยมนีายกีเ่ดช อนนัต์ศริปิระภา ผูอ้�านวยการบรหิาร 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมเสวนา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 

2561 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

กีฬาสมาคมประกันภัย ครั้งที่ 3 
 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั “กฬีา

สมาคมประกนัภยั ครัง้ที ่3” เพือ่เชือ่มความสมัพนัธ์อนัดแีละเสรมิสร้าง

ความสามัคคี ระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกัน

ชีวิตไทย พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพร่างกายของพนักงานทั้งสองสมาคม

ให้แข็งแรง ซึ่งจัดเป็นประเพณีมาอย่างต่อเน่ืองเป็นครั้งที่ 3 โดยม ี

นายกีเ่ดช อนนัต์ศริปิระภา ผูอ้�านวยการบรหิาร สมาคมประกนัวนิาศภยั

ไทย และนายพิชา สิริโยธิน ผู้อ�านวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิต

ไทย ร่วมส่งก�าลังใจเชียร์นักกีฬาท้ังสองสมาคม เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 

2561 ณ สนามฟุตบอลโปโล พาร์ค

ประชุม CEO บริษัทประกันวินาศภัย
 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย จดังาน CEO Breakfast & Lunch 

Talk 2018: Transforming the Industry Towards New Era  

โดยเชิญ CEO และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกเข้าร่วมประชุม 

เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงานของสมาคมฯ และความคืบหน้า 

โครงการต่าง ๆ ที่ส�าคัญซึ่งส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจประกันวินาศภัย 

เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการด�าเนินงานของบริษัท โดยมี  

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 

ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ 
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อบรมเรื่อง “อัตราค่ารักษาพยาบาล (พ.ร.บ.) ภาครัฐและเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทน
อย่างมืออาชีพ”
 ชมรมสินไหมยานยนต์ จัดอบรมเรื่อง “อัตราค่ารักษาพยาบาล (พ.ร.บ.) ภาครัฐและเอกชนมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร และเทคนิค 

การเจรจาค่าสินไหมทดแทนอย่างมืออาชีพ” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ  สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในความร่วมมือการแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ ได้แก่ ข้อมูลราคารถยนต์ การรับรองคุณภาพอะไหล่รถยนต์ที่เป็นอะไหล่เทียบเท่า และมาตรการการขับขี่ปลอดภัย 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัย

และพัฒนา สถาบันยานยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ
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กระชับสัมพันธ์ 2 สมาคม
 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารสมาคมฯ ให้การ

ต้อนรับ Mr. Noriyuki Hara, Chairman of the General Insurance 

Association of Japan เนื่องในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยและเข้า

พบปะผูบ้รหิารสมาคมประกนัวนิาศไทย ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 

ซอยร่วมฤดี ทั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันภัย

ญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมากว่า 40 ปี และยังเป็นผู้ให้ทุนการ

อบรมวิชาการประกันภัยเบื้องต้น (ISJ-General Course) และทุนการ

อบรมวชิาการประกนัภยัขัน้สงู (ISJ-Advanced Course) ให้กบับคุลากร

ในธุรกิจประกันวินาศภัยไทย มาตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน 

สัมมนาหัวข้อ SCG – HR Best Practices
 ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนา

หัวข้อ SCG – HR Best Practices เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561  

ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

สัมมนาเชิงปฎิบัติการหัวข้อ The Performance Coaching 
Leading Your Team to the Better Execution
 ชมรมบรหิารงานบคุคลธรุกจิประกนัภัย จดัสัมมนาเชงิปฎบิตัิ

การหัวข้อ The Performance Coaching Leading Your Team to 

the Better Execution เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ สมาคม

ประกันวินาศภัยไทย 
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สมัมนาเรือ่ง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกนัภยั”
 ชมรมสินไหมยานยนต์ จัดสัมมนา เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 

2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 

แถลงข่าวจับกุมโบรกเกอร์เถื่อนหลอกขายประกันรถยนต์
 กองบัญชาการต�ารวจนครบาล ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกัน

วินาศภัยไทย จัดแถลงข่าวการจับกุมนางสาวจุฑาภาส อังกาพย์ ผู้ต้องหาในความผิดฉ้อโกงทรัพย์ โดยผู้ต้องหามีพฤติการณ์อ้างตัวเป็นโบรกเกอร์

ขายประกนัภยัรถยนต์ ลวงผูเ้สยีหายมาแล้วกว่า 200 ราย รวมมลูค่าความเสยีหายเป็นทนุประกนัภยักว่า 50 ล้านบาท เมือ่วนัที ่5 มถินุายน 2561 

ณ กองบัญชาการต�ารวจนครบาล โดยมี พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล เป็นประธานในการแถลงข่าว
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อบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นส�าหรับพนักงาน
ประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต์ (Loss Adjuster)
 คณะท�างานจัดท�าราคาค่าซ่อมรถยนต์ และ

คณะท�างานรับรองคุณภาพอะไหล่รถยนต์ จัดอบรม

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นส�าหรับพนักงานประเมินราคา 

ค่าซ่อมรถยนต์ (Loss Adjuster) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 

2561 วนัที ่10 พฤษภาคม 2561 และวนัที ่24 พฤษภาคม 

2561 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมประชุม EAIC ครั้งที่ 29
 นายนพดล สันติภากรณ์ อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ฐานะ Chief Delegates ของประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

สมาคมฯ และบริษัทสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสภาประกันภัยแห่งเอเชียตะวันออก “29th East Asian Insurance Congress” หรือ EAIC  

ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ Managing Disruptions, Driving Change การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุม

ประกนัภยัในภมูภิาคเอเชยี เพือ่ให้ผูบ้รหิารของธรุกจิประกนัภยัในภมูภิาคเอเชยีและภมูภิาคอืน่ ๆ  ได้พบปะแลกเปลีย่นความรู ้ความคิดเห็น และ

ประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยร่วมกัน ซึ่งจะจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี ณ Manila Marriott Hotel กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

IPR Power Up 2018
 ชมรมประชาสัมพันธ ์ประกันภัย  

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “IPR Power  

Up 2018” เพื่อได ้ เรียนรู ้กระบวนการ 

และองค ์ประกอบของการส่ือสารอย ่างมี

ประสิทธิภาพ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะ

การส่ือสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นมาก

ขึ้น พัฒนาทักษะการท�างานร่วมกันเป็นทีม  

และ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง าน ให ้ มี

ประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จ เมื่อวันที่ 

2-3 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน  

เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
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Hooyah !!!!!!!!
โดย ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

ภำรกิจช่วยชีวิต 13 หมูป่ำ 
กรณีศึกษำกำรบริหำรควำมเสี่ยงขั้นเทพ

 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน Risk 

Intelligence ฉบับนี้ขอน�าเสนอกรณี

ศึกษาการบริหารความเสี่ยงในภารกิจ

ช่วยชีวิต 13 หมูป่า ซึ่งมีประเด็นส�าคัญ

ที่น่าสนใจและเป็นตัวอย่างของการ

บรหิารความเสีย่งชัน้ยอดเลยทเีดยีว รปู

ด้านข้างเป็นกรอบแนวคิดของการ

บริหารความเสี่ยงซึ่งทีมช่วยชีวิต 13 

หมปู่าได้ท�าตามอย่างครบถ้วนกระบวน

ความตั้งแต่ต้นจนจบ รายละเอียดเป็น

อย่างไร มาติดตามกันเลยค่ะ

ที่มาภาพ: http://news.ch3thailand.com

Hooyah !!!!!!!!
Hooyah !!!!!!!!
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 ภารกจินีม้คีวามชดัเจนตัง้แต่วนัแรกว่าจดุหมายปลายทางทีต้่องการจะให้เกดิขึน้คือการน�า 13 หมปู่าออกมาจากถ�้าหลวงอย่างปลอดภยั 

และวิสัยทัศน์นี้ถูกย�้าเตือนและสื่อสารไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตลอดตั้งวันแรกที่เริ่มภารกิจจนวันสุดท้ายที่ภารกิจส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

 การก�าหนดขอบเขตหน้าที่ของทีมงานทุกทีมในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ันมีความสอดคล้องกัน ท�าเพื่อจุดหมายเดียวกัน 

แต่ละทมีมกีารท�างานซึง่ถอืเป็นจิก๊ซอว์เพือ่เกือ้หนนุซึง่กนัและกนัและช่วยให้ภารกจินีป้ระสบความส�าเรจ็ได้ในทีส่ดุ ไม่ว่าจะเป็นทมีส�ารวจถ�า้ ทีม

ส�ารวจป่า ทีมส�ารวจแหล่งน�า้ ทีมกู้ภัย และอีกสารพัดทีม

 การก�าหนดพฤติกรรมและแนวทางในการปฏิบัติงานของทีมงานเป็นส่ิงส�าคัญเพื่อให้ทุกคนท�างานไปสู่จุดหมายเดียวกันและท�างานกัน

เป็นทมี หลกัปฏบิตัซิึง่ก�าหนดพฤตกิรรมในการปฏบิตัภิารกจิช่วยเหลือทมีหมปู่าได้ถกูเขยีนไว้บนบอร์ดทีต่ดิอยูบ่นต้นไม้ซึง่เป็นจดุนัง่พกัของหน่วย 

SEAL ดังนี้ 1) เคารพซึ่งกันและกัน 2) พูดจาภาษามนุษย์ 3) สื่อสารให้ชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น 4) เคารพในความหลากหลายของทีมงาน  

5) ไม่เลือกปฏิบัติ 6) ไม่มีความคิดใดที่ไร้ค่า

1. การก�าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

2. พันธกิจมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

3. การก�าหนดค่านิยมในการปฏิบัติงาน

 กลยุทธ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง แต่คนทั่วไปมักจะมองข้ามขั้นตอนที่ส�าคัญน้ี ท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์และทีมงานวางกลยุทธ์และแผนงานบน 

พืน้ฐานของข้อมลูและสถติทิีม่ไีม่ว่าจะเป็นข้อมลูปรมิาณน�า้ฝน ข้อมลูปรมิาณน�า้ในถ�า้ อตัราการสบูน�า้ออกจากถ�า้ อตัราการสบูน�า้ออกจากแต่ละ

พืน้ที ่ปรมิาณการไหลของน�า้เข้าสูธ่นาคารน�า้ เวลาทีใ่ช้ในการด�าน�า้เข้าสูแ่ต่ละโถง ปรมิาณออกซเิจนในโถงในแต่ละวนั และข้อมลูอืน่ ๆ  อกีมากมาย

 ข้อมูลและสถิติเหล่านี้ถูกน�ามาใช้ประกอบการก�าหนดแผนงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการน�าหมูป่าออกจากถ�้า ทั้งแผนบริหารจัดการน�้า

และพื้นที่โดยรอบ แผนด้านการจัดการพื้นที่ การใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การหาทางเลือกในการน�าหมูป่าออกมาจากถ�้าในรูปแบบต่าง ๆ การ

ก�าหนดรูปแบบการให้ข่าวสารข้อมูล การแบ่งทีมกู้ภัยเมื่อจะลงมือปฏิบัติภารกิจในช่วง 3 วันสุดท้ายตามความเชี่ยวชาญและทักษะของแต่ละคน 

การวางเชือกตลอดแนวในถ�้าเพื่อป้องกันการหลุดออกนอกเส้นทาง จะเห็นได้ว่า ภารกิจนี้มีการก�าหนดแผนงานที่รอบคอบในทุกเรื่องโดยเฉพาะ

การบริหารจัดการสื่อ

4. การก�าหนดกลยุทธ์และแผนงานที่ครอบคลุมประเด็นส�าคัญ
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 จากข้อมูลทั้งหมด น�ามาสู่การก�าหนดแผนการช่วยเหลือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้ถูกประเมินถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง แต่เดิมนั้น ทีมงาน

ตดัสนิใจทีจ่ะให้หมปู่ารอคอยอยูภ่ายในถ�า้จนกระทัง่หมดหน้าฝน แล้วจงึค่อยน�าหมปู่าออกมา อย่างไรกต็าม ระดบัออกซเิจนทีล่ดลงอย่างรวดเรว็

จนใกล้ถึงระดับวิกฤตและการพยากรณ์อากาศที่ระบุว่าพายุฝนก�าลังจะมา อาจส่งผลให้ปริมาณน�า้เพิ่มขึ้นจนเป็นอุปสรรคต่อการอาศัยภายในถ�า้

และการขนส่งเสบียงอาหารและออกซิเจน 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทีมงานจึงได้เปลี่ยนแผนและตัดสินใจน�าหมูป่าด�าน�้าออกมาจากถ�้า เนื่องจากเป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ ทาง

เลอืกนีม้คีวามเสีย่งสงูมาก ทมีนกัด�าน�า้ชาวองักฤษได้ให้สมัภาษณ์ภายหลงัว่ามโีอกาสสงูมากทีห่มปู่าบางคนจะเสยีชวีติและภารกจินีน้บัเป็นภารกจิ

ที่เสี่ยงอันตรายที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียว

 ในช่วงที่หมูป่ายังอยู่ในถ�้าน้ัน ทีมงานกู้ภัยมีการจับเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมในการเคลื่อนย้ายหมูป่าจากหน้าถ�้าไปโรงพยาบาล บันทึก

อัตราการระบายน�า้ออกจากถ�้าและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย และน�าข้อมูลเหล่านี้มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์กันวันต่อวัน 

เพื่อให้ทราบว่าการด�าเนินงานของแต่ละทีมนั้นเป็นอย่างไร มีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือแย่ลงหรือไม่ ด้วยเหตุผลอะไร เพื่อที่จะได้มีการปรับเปลี่ยนวิธี

การด�าเนินงานในวันต่อ ๆ ไปให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้

 เมื่อผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ตัดสินใจที่จะลงมือปฏิบัติการ ทีมนักด�าน�า้ได้มีการฝึกกันในสระน�้าซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากโรงเรียนในแถบนั้น มี

การน�าเด็กจรงิมาใช้ในการฝกึดว้ยเพือ่ให้ทมีงานได้ฝกึทักษะในสภาวะแวดล้อมเสมอืนจรงิใหม้ากที่สดุเทา่ที่เวลาจะเอื้ออ�านวย และวดัพัฒนาการ

ในการฝึกซ้อมตลอด

 การวดัผลระหว่างด�าเนนิการน�าหมปู่าด�าน�า้ออกมากถ็กูด�าเนนิการเป็นระยะ ดงัจะเหน็ได้จากค�าสมัภาษณ์ของนกัด�าน�า้ชาวองักฤษทีม่ี

การสงัเกตจงัหวะการหายใจของหมปู่าจากฟองอากาศอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วง 5-10 นาทแีรก เพือ่สวสัดภิาพของหมปู่าแต่ละคน นอกจาก

นี้ นักด�าน�้าที่เป็นผู้น�าหมูป่าออกมาได้ประเมินเทคนิควิธีการที่ตนใช้อยู่ตลอดระยะเวลาในการน�าหมูป่าด�าน�้าออกมา เนื่องจากในถ�า้นั้นมีน�้าเต็ม

อยู่ถึง 6 ช่วงซึ่งมีระยะทางรวมกันกว่า 1 กิโลเมตร ทัศนวิสัยที่แทบจะเป็นศูนย์ก็ท�าให้มีความยากล�าบากมากในการสังเกตผนังถ�้า เพราะหาก

หน้ากากหมูป่ากระแทกกับผนังถ�า้ก็จะท�าให้หน้ากากหลุดออกและหมูป่าอาจเสียชีวิตได้

 หลังจากภารกิจเสร็จสิ้นวันแรก ท่านผู้ว่าและทีมงานน�าข้อมูลที่เกิดขึ้นมาใช้ปรับแผนงานหลังจบงานในแต่ละวัน และระดมทีมงานมา

ช่วยเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ใช้เวลาน้อยลงถึง 2 ชั่วโมงในการน�าหมูป่าออกมาในวันที่ 2 และใช้เวลาน้อยลงในการเตรียมการส�าหรับวันถัดไป และ

สามารถน�าหมูป่าทั้ง 13 คนออกมาได้อย่างปลอดภัยในที่สุด

6. การทบทวนสมมุติฐานและปัจจัยแวดล้อม

7. การวัดผลการด�าเนินงานและการบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

 ในการน�าหมปู่าออกจากถ�า้อย่างปลอดภยันัน้ มปัีจจยัแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึง่ปัจจยัเหล่านีบ้างปัจจยัอาจเป็นอุปสรรค

ต่อการบรรลเุป้าหมายได้ อาท ิสภาพภายในถ�า้ทีม่คีวามแคบและมนี�า้ท่วมลกึในบางช่วง ระดบัออกซเิจนในถ�า้ทีล่ดลง ความรูค้วามช�านาญในการ

ปฏบิตังิานในถ�า้ทีจ่�ากดัของทมีไทย สภาพร่างกายของทมีหมปู่า ความสามารถในการด�าน�า้ของหมปู่า อปุสรรคด้านภาษาและอายขุองหมปู่า การ

ควบคมุตนเองของหมปู่าหากเกดิ panic ขึน้มา น�้าลกึทีท่ศันวสัิยแทบจะมองไม่เหน็อะไรเลย พยากรณ์อากาศทีค่าดว่าจะมฝีนตกหนกัซึง่อาจท�าให้

การล�าเลียงหมูป่าออกมามีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นหรืออาจด�าเนินการไม่ได้

 อย่างไรกต็าม ทมีปฏบิตัภิารกจิได้บรหิารจดัการเพือ่เพิม่โอกาสในการประสบความส�าเรจ็ ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อขอความช่วยเหลอืจาก

ผูเ้ชีย่วชาญการด�าน�า้ในถ�า้จากองักฤษซึง่มปีระสบการณ์ด้านนีม้ากว่า 30 ปี ทมีช่วยเหลอืนานาชาต ิรวมถงึแพทย์ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการ

ด�าน�้าและการดมยาจากออสเตรเลีย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและจิตอาสาทั่วโลกเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานเพื่อเพ่ิมโอกาสใน

การน�าหมูป่ากลับบ้าน ไม่ว่าจะเป็นทีมขุดเจาะน�้าบาดาล ทีมสูบน�า้ซิ่งพญานาค ทีมวิศวกรส�ารวจจากบริษัทน�้ามันและบริษัทก่อสร้าง ทีมปีนผา

ไร่เลย์ ทีมด�าน�้าจากภาคเอกชน และทีมอื่น ๆ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ด�าน�้า วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ อีกเป็นจ�านวนมาก

5. การระบุปัจจัยที่จะท�าให้ผลลัพธ์แตกต่างไปจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้และการบริหารความเสี่ยง 
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 ภารกจิน�าหมปู่ากลบับ้านในครัง้นีส้�าเรจ็ลลุ่วงด้วยดกีเ็พราะได้ผู้น�าทีม่ภีาวะผู้น�าซึง่สามารถใช้ทกัษะ ความรู ้และจติวทิยาทีเ่หมาะสมใน

การบริหารจัดการภาวะวิกฤต สามารถสร้างพลังของทีมงานและขับเคลื่อนสปิริตของทุกฝ่าย ซึ่งส่งผลให้ mission นี้ possible แต่การท�าภารกิจ

ให้ส�าเร็จลุล่วงได้นั้น จะเกิดขึ้นได้ก็จากการท�างานของทีมงานทุกทีมที่มุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทีมจากราชการและเอกชนทุกภาค

ส่วน รวมถึงจิตอาสาทั้งที่ปรากฏในสื่อและที่ไม่ออกหน้าไม่เอ่ยนาม ทั้งทีมซักผ้า ทีมซักรองเท้า ทีมเก็บขยะ ทีมส่งเสบียง และอีกสารพัดทีม และ

ที่ส�าคัญคือนาวาตรีสมาน กุนัน ผู้สละชีวิตและแสดงให้เห็นว่าชีวิตของน้องหมูป่ามีค่ายิ่งกว่าชีวิตตนเอง

 เราควรมองหาและมองเห็นโอกาสในวิกฤติทีเ่กิดขึน้ ภารกิจกู้ภัยในครัง้นี้ท�าให้ทีมงานไทยไดเ้รียนรู้การท�างานจากนักด�าน�า้และทีมงาน

มืออาชีพจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกันก็ท�าให้ต่างชาติรู้จักประเทศไทยและชื่นชมความโอบอ้อมอารีมีน�า้ใจของคนไทยเป็นอย่างมาก มี

นักข่าวน่ารักช่วย promote แหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวของเราด้วยมากมาย รายงานข่าวกลางไร่สับปะรดก็ยังมี พิซซ่ามาส่งกลางป่าก็น่า

ตื่นเต้น ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวก็ดูน่าอร่อย …...

 ชาวนาที่ยอมเสียสละท่ีนาของตนเองเป็นแหล่งรับน�้าที่เป็นลูกค้า ธกส ได้รับการชดเชยจากโครงการประกันภัยข้าวนาปีซึ่งมีสมาคม

ประกันวินาศภัยไทยเป็นผู้บริหารจัดการ ครอบครัวของนาวาตรีสมาน วีรบุรุษถ�้าหลวงก็ได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยเช่นกัน

 ขอปิดท้ายบทความด้วยสโลแกนประจ�าตัว ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียงที่ว่า “บริหารความเสี่ยงไม่ใช่

ภาระแต่เป็นพาหนะท่ีน�าพาเราไปสูจ่ดุหมาย” ดใีจที ่13 หมปู่าได้กลบับ้านอย่างปลอดภยั และดใีจทีไ่ด้เหน็พลงัความรกัสมคัรสมานของคนไทย

ที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือน รวมถึงน�้าใจท่ีหลั่งไหลมาจากท่ัวสารทิศ ทุกชาติ ทุกภาษา ขอให้ความรักความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของ 

คนไทยอยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนานแสนนาน

 พบกันฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

 ถึงแม้หมูป่าทั้ง 13 จะออกมาจากถ�้าอย่างปลอดภัยและฟื้นฟูสภาพร่างกายจนกลับมาเป็นปรกติแล้ว การฟื้นฟูสภาวะจิตใจและการ 

กลับมาใช้ชีวิตตามปรกติก็เป็นสิ่งส�าคัญ การป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่ต้องน�ามาพิจารณาเช่นกัน

 จะเห็นได้ว่าน้องหมปู่าหลายคนมคีวามคุน้เคยกบัถ�า้หลวงนีเ้ป็นอย่างด ีได้เข้าไปในถ�า้มาแล้วหลายครัง้และไม่เคยเกดิอนัตราย การตดัสนิใจ

เข้าไปในถ�้าครั้งนี้เพียง 1 ชั่วโมงจึงไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ติดถ�้าขึ้น แต่เนื่องจากสภาวะแวดล้อมรอบตัวเรายากต่อการควบคุม โดยเฉพาะ

สภาวะภูมิอากาศ น้องหมูป่าจึงได้เผชิญกับสภาวะที่ไม่คาดคิด เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนที่น้องหมูป่าจะต้องเรียนรู้และน�าสิ่งที่ได้รับมาใช้ใน 

การบริหารความเสี่ยงของตนเองในอนาคต  

 การเรียนรู้จากปฏิบัติการท่ีเป็นท่ีจดจ�าของชาวโลกในครั้งนี้ที่ท่านผู้ว่าใช้ค�าว่า “ถอดบทเรียนถ�้าหลวงโมเดล” ก็เป็นสิ่งส�าคัญ  

เพราะเป็นภารกิจที่ถือเป็นสุดยอดของความยากและมีความเส่ียงที่เดิมพันด้วยชีวิต การประมวลส่ิงที่ทุกคนได้เรียนรู้ภายหลังจากที่ภารกิจเสร็จ

สิ้นลุล่วงด้วยดีจึงเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อทีมงาน และผู้อื่นในอนาคต

1. Tone at the Top

2. เหรียญมี 2 ด้านดาบมี 2 คม

3. ประกันภัยเป็นสิ่งส�าคัญที่คนมักมองข้าม แต่จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญยามเราเดือดร้อน

8. การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

บทส่งท้าย
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โดย กองบรรณาธิการวารสารประกันภัย

 ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบต่อการแข่งขันและการด�าเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเช่นใน
ปัจจุบัน การติดอาวุธทางปัญญาให้กับบุคลากรขององค์กรเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนับว่ามีความจ�าเป็นเป็นอย่างยิ่ง ในธุรกิจ
ประกันวินาศภัยก็เช่นกัน จากการเข้ามาของ FinTech, InsurTech ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ นั้น ได้ส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทประกันวินาศภัยต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ บุคคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารซึ่งเป็น 
ผูช้ีน้�าทศิทางการด�าเนนิงานขององค์กร จงึจ�าเป็นต้องศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิเพือ่ให้เท่าทนัสถานการณ์และสามารถน�าความรูไ้ปปรบัใช้เพือ่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร
 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (Insurance Management Development Program) หรือในชื่อย่อว่า “IMDP” นั้น 
นับเป็นหลกัสตูรอบรมด้านการประกนัวนิาศภยัหลกัสตูรหนึง่ทีจ่ะช่วยตดิอาวธุทางปัญญาดงัทีก่ล่าวไปข้างต้นให้กบัผูบ้รหิารธรุกจิประกนัวนิาศภยัได้ 
หลกัสูตรนีจ้ดัขึน้โดยความร่วมมอืของ คณะกรรมการพฒันาธรุกจิและวชิาการประกนัภยั สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ร่วมกบั คณะพาณชิยศาสตร์
และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2561 นี้เป็นรุ่นที่ 24 แล้ว (รุ่นที่ก�าลังเปิดรับสมัคร) โดยหลักสูตร 
IMDP รุ่นที่ 24 ได้ปรับเนื้อหารายวิชา เพื่อให้สามารถสร้างผู้บริหารในอนาคตที่สามารถตอบโจทย์โลกธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ เพื่อเตรียมพร้อมใน
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยน�าเทคโนโลยีบวกกับทฤษฎีและแนวคิดทาง
ธุรกิจ เพื่อน�ามาปฏิบัติและประยุกต์ใช้กับงานในองค์กรให้พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 หลักสูตร IMDP รุ่นที่ 24 ประกอบด้วยเนื้อหาหลักใน 8 Modules ได้แก่ Module 1 – Macroeconomic Analysis and Insurance 
Industry Overview (15 ชั่วโมง) Module 2 – Laws, Regulations, and Good Corporate Governance (18 ชั่วโมง) Module 3 –  
Strategic Management (30 ชั่วโมง) Module 4 – Insurance Technical Knowledge (15 ชั่วโมง) Module 5 – Finance and Investment 
Management (18 ชั่วโมง) Module 6 – Marketing Management (12 ชั่วโมง) Module 7 – Human Capital Management (21 ชั่วโมง) 
และ Module 8 – Digital Innovation (15 ชั่วโมง) โดยการอบรมจะจัดขึ้นทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 17.00-20.30 น. วันเสาร์เวลา 9.00-
16.00 น. ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 15-16 
กันยายน จะมีการอบรม Teamwork & Leadership Development ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี และวันที่ 23-25 
พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงท้ายของการอบรม จะมีการแบ่งกลุ่มจัดท�าและน�าเสนอแผนธุรกิจ ณ โรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

บทสัมภาษณ์จากใจคณะผู้จัดทำาหลักสูตร IMDP และอดีตประธานรุ่น

ผศ.ดร. พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ 
ประธานโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หลักสูตร IMDP มีที่มาอย่างไร
 โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) ได้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2532 ด้วยความคิดริเริ่มของ “คณะอนุกรรมการ
ค้นคว้าวิชาการ” หรือชื่อใหม่ว่า “คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย” โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยในปัจจุบัน
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ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ 
หัวหน้าคณะท�างานโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย

รองประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 หลักสูตร IMDP มีที่มาอย่างไร
 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบทบาทส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐและเอกชน และ
ถือเป็นธุรกิจที่เป็น 1 ในเสาหลักท่ีค�้าจุนระบบเศรษฐกิจไทย ด้วยเหตุนี้ คุณภาพของผู้บริหารของบริษัทประกันวินาศภัยจึงถือเป็น 1 ใน Key 
Success Factor ของการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้มีคุณภาพและเป็นทีมที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดบัสงูจงึเป็นสิง่ส�าคญั นอกจากนี ้ยงัช่วยพฒันาและเตรยีมความพร้อมผู้บรหิารระดบักลางให้ก้าวขึน้เป็นผูบ้รหิารระดบัสูงทีม่คีณุภาพในอนาคต

 หลักสูตร IMDP มีประโยชน์ต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างไร
 หลักสูตร IMDP จะช่วยเปิดโลกทัศน์ของผู้เข้าอบรมในลักษณะตัว T คือได้ความรู้เชิงกว้างของธุรกิจประกันภัยและความรู้เชิงลึกใน
แต่ละเรือ่งควบคูก่นั เนือ้หาหลกัสตูรถกูออกแบบมาให้ครอบคลุมหวัใจส�าคญัในการประกอบธรุกจิประกนัภัย ทัง้ด้านกลยทุธ์ การประกนัภยั บญัชี 
การลงทุน การตลาด ตลอดจนการเสริมสร้างภาวะผู้น�าในยุคดิจิทัล
 ผู้เข้าอบรมยังมีโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายประกันภัย เนื่องจากความหลากหลายของผู้เข้าอบรมที่มาจากบริษัทประกันวินาศภัย 
นายหน้าประกันภัย ส�านักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย ตลอดจนวิทยากรและทีมงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท�างานในอนาคต

 หลักสูตร IMDP รุ่นที่ 24 มีความเหมือนและแตกต่างจากรุ่นที่ผ่านมาอย่างไร
 ความเหมือนของหลักสูตร IMDP 24 คือการรวบรวมหัวข้อที่น่าสนใจที่เหมาะกับยุคสมัยและการรวบรวมวิทยากรชั้นน�าในแต่ละหัวข้อ 
ส่วนความแตกต่างนั้นเนื่องจากหลักสูตรมีความ Flexible และถูกปรับให้เหมาะกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เนื้อหาในปีนี้จึงมีการเพิ่ม Module 8 
– Digital Innovation เข้ามา เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมได้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการพฒันาองค์กรไปสูก่ารเป็น Digital Insurance Company ในอนาคต

 โครงการอบรมน้ีจัดข้ึนส�าหรับเจ้าหน้าท่ีระดับผู้บริหารของบริษัทสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ประกันวินาศภัย

 หลักสูตร IMDP มีประโยชน์ต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างไร
 ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอุตสาหกรรมบริการที่ต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เฉพาะด้านและทันต่อ
วิทยาการในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่เพื่อน�าไปปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ทันที นอกจากน้ี ยังต้องการให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้าง
ไกลรอบรู้สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและการตลาด พร้อมเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
 โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยมีเน้ือหาหลักสูตรตามแนวหลักสูตร MBA โดยปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย โดยเน้นเนื้อหาด้านประกันวินาศภัยเป็นพิเศษ การอบรมมีทั้งการบรรยายและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับวิทยากร กรณีศึกษา การท�างานกลุ่มโดยการร่วมคิดจัดท�าแผนธุรกิจที่จะมีประโยชน์กับงานด้านประกันวินาศภัย และช่วงท้าย
ของการอบรมยงัมเีกมจ�าลองทางด้านธรุกจิประกนัวนิาศภยั ซึง่จะท�าให้เหน็ภาพรวมของการบรหิารการจดัการและการวางแผนในการด�าเนนิงาน
ของธุรกิจประกันวินาศภัยอย่างแท้จริง

 หลักสูตร IMDP รุ่นที่ 24 มีความเหมือนและแตกต่างจากรุ่นที่ผ่านมาอย่างไร
 การอบรม IMDP ครั้งที่ 24 นี้ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มอบให้ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เกิดความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น แต่ยังคงจ�านวนชั่วโมงการอบรมไว้รวม 144 ชั่วโมง โดยได้เพิ่มหัวข้อการบรรยายในส่วนของ Digital Innovation ด้วย
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 การเข้าอบรมหลักสูตร IMDP ให้อะไรบ้าง
 นับเป็นโอกาสดีมาก ๆ ท่ีได้เข้าร่วมโครงการ IMDP เป็นการเปิดโลกทัศน์ ในมุมมองที่เป็นปัจจุบัน ทั้งโลกการค้า ธุรกิจในยุคดิจิทัล  
ที่ตอกย�้าว่าอนาคตมาถึงแล้ว อย่าหยุดอยู่กับที่ 
 ตัวอย่างยักษ์ใหญ่หลายท่ีซ่ึงได้แสดงผลของการหยุดหรือย�่าอยู่ที่เดิม ท�าให้ล่มสลาย หรือ ที่ปรัชญาการเป็นผู้น�าในธุรกิจ จากเดิม  
คือ “ปลาใหญ่ กิน ปลาเล็ก” ก็เปลี่ยนไปแล้ว กลับกลายเป็น “ปลาเร็ว กิน ปลาช้า” SIZE DOES NOT MATTER ดูมีความหมายอย่างมาก และ 
ที่ STARTUP เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน ก็เป็นเพราะว่า SMALLER IS MOVING FASTER!   
 อีกทั้งปรัชญาการท�างานที่มาจากประสบการณ์แบบน่าอัศจรรย์ที่รุ่นใหม่อย่างเรา ๆ ยากจะพบเจอได้ด้วยตนเอง คือการเป็นผู้น�าท่ีดี
ต้องเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานทุกชั้น ล่างขึ้นบน ซ้ายไปขวา และคนที่รู้บริบทของการเปลี่ยนแปลง และลงมือท�าการเปลี่ยนแปลงองค์กรนั้น ก็เป็น
ผู้ท�างาน ไม่ใช่แค่ผู้บริหารฝ่ายเดียว!!!

 ในช่วงที่อบรมหลักสูตร IMDP มีความประทับใจอะไรบ้าง
 อาจารย์และวทิยากรทีไ่ด้สละเวลามาให้ความรู ้ทัง้ทางวชิาการ ประสบการณ์การท�างาน โดยส่วนใหญ่สามารถสอดแทรกความสนกุสนาน 
ให้น่าติดตาม และได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน
 ความสนุกสนานในการแก้โจทย์ปัญหาท่ีอาจารย์หรือวิทยากรแต่ละท่านน�ามาท้าทายในแต่ละช่ัวโมง ทั้งแบบใช้สติปัญญาสุด ๆ แบบ 
หักมุมมัน ๆ การได้ออกไปอบรมนอกสถานที่ ได้เปลี่ยนบรรยากาศ ไปท�ากิจกรรมร่วมกันในแบบที่ท�าไม่ได้ในออฟฟิศ ได้เจอเพื่อนต่างที่ท�างาน
และต่างสายอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนความรู้  มันท�าให้เข้าใจถึงความยากในการท�างานของเพื่อน ๆ หลายคนที่รับผิดชอบงานต่างจากเรา ซึ่งก็จะ
ท�าให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้น ได้รับความรู้สึก ข้อเท็จจริงที่ตรงออกมาจากใจของ “เพื่อน” ท�าให้การอ่านข้อมูลจากรายงานเดิม ๆ  
มีมุมมองที่ต่างไป เติมเต็มบางส่วนของชีวิตการท�างาน
 ไม่เคยคิดว่า ในช่วงเวลาสั้น ๆ  แค่ 3 เดือน จะท�าให้พวกเราผูกพันกันได้มากขนาดนี้ ความสุขในการท�างานร่วมกัน ความกังวลใจเมื่อได้
รับมอบหมายงาน การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างพวกเราด้วยกันเอง
 ในช่วงเวลาพัก การได้ทานอาหารร่วมกัน (อาหารอร่อยมากทุกมื้อ) ความห่วงใยเพื่อน ๆ ที่ขาดเรียน หรือ การแกล้งกันแบบฮา ๆ  
เมื่อใครมาเรียนช้า... แต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ ใน IMDP
 เหนือสิ่งอื่นใดที่ไม่คาดฝัน... แม้ว่าจบหลักสูตรไปหลายเดือนแล้ว พวกเรายังคงติดต่อกัน คุยกัน เหมือนตอนยังเรียนอยู่เลย เรายังม ี
การหารือในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องงาน และอื่น ๆ อย่างสม�่าเสมอ!!!

 การเข้าอบรมหลักสูตร IMDP ให้อะไรบ้าง
 อย่างแรกเรารู้จักเพื่อน ๆ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ของแต่ละบุคคล ได้รับเนื้อหาและข้อมูล รวมถึง 
สิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ของหลักสูตร อะไรที่ไม่รู้เราก็ได้เรียนรู้ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับงานที่ท�าในปัจจุบันและยังได้ปรับเปล่ียนวิธีคิดใหม่ ๆ  
ที่เราได้เรียนมาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อน�ามาพัฒนาองค์กรของเราและธุรกิจประกันภัยให้ทันสมัยในยุค 4.0

 ในช่วงที่อบรมหลักสูตร IMDP มีความประทับใจอะไรบ้าง
 ส�าหรบัผมแล้วความประทบัใจในการเรยีนหลาย ๆ  อย่างครบั หากจะพดูกค็งไม่หมด แต่มคีวามประทบัใจทีส่ดุกค็อื “มติรภาพทีด่”ี ของ
เพื่อน ๆ ไม่ว่าจะอายุเท่าไร ต�าแหน่งอะไร มาจากไหน ทุก ๆ คน ก็แสดงความมีน้�าใจเข้าใจซึ่งกันและกัน ถอดหัวโขนกันออกหมด พร้อมที่จะเดิน
ไปด้วยกัน และปัจจุบันก็ยังคงรักกัน เคารพกัน สามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน อบอุ่นมากครับ และ
ยังคงจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ชั่วฟ้าดินสลาย

คุณนที ไชยกาล 
ประธานรุ่น IMDP รุ่นที่ 21
บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

คุณชาคร ธนะเสวี 
ประธานรุ่น IMDP รุ่นที่ 23

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
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 หลักสูตร IMDP รุ่นที่ 24 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม ศกนี้ ค่าธรรมเนียมการอบรม
ส�าหรับบริษัทสมาชิก สมาคมประกันวินาศภัยไทย ท่านละ 60,000 บาท ส�าหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ประกันวินาศภัยไทย ท่านละ 65,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  
สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทร. 0 2256 6032-8 ต่อ 612-615 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  
www.tgia.org (https://www.tgia.org/develop/newsandevents-detail-TH_703_1) หรือสแกน QR code 
ด้านข้างนี้เพื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ทันที !!!

Module 1 – Macroeconomic Analysis and Insurance Industry 
Overview (15 ชั่วโมง)

1.1 แผนพัฒนาการประกันภัยเพื่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัยอย่าง
ยั่งยืน 

1.2 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย แนวโน้ม และความเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจประกันภัย 

1.3 ตลาดประกันภัย แนวโน้ม การแข่งขัน แนวทางการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย และภาพรวมผลประกอบการ

1.4 ทิศทางและโอกาสของการประกอบธุรกิจประกันภัยในกลุ่มประเทศ 
CMLV

1.5 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและแนวทางการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเพื่อ
รองรับ AEC

Module 2 – Laws, Regulations, and Good Corporate Governance 
(18 ชั่วโมง)

2.1 โครงการประเมินภาคการเงินและหลักการก�ากับการประกันภัยตาม
กรอบของ IAIS 

2.2 โครงสร้างหลักของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
2.3 กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิประกนัวนิาศภยั (6 ชัว่โมง)
2.4 การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย
2.5 การควบคุมภายในและการบริหารฉ้อฉล

Module 3 – Strategic Management (30 ชั่วโมง)
3.1 การวางกลยุทธ์และก�าหนดแผนยุทธศาสตร์องค์กร
3.2 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจส�าหรับผู้บริหาร
3.3 การสร้างนวัตกรรมด้านสินค้า การให้บริการ และรูปแบบการท�าธุรกิจ
3.4 การจัดท�าและน�าเสนอแผนธุรกิจรายกลุ่ม (9 ชั่วโมง)
3.5 เกมจ�าลองการท�าธุรกิจประกันภัย (12 ชั่วโมง) 

Module 4 – Insurance Technical Knowledge (15 ชั่วโมง)
4.1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.2 การพิจารณารับประกันภัย (6 ชั่วโมง)
4.3 การประกันภัยต่อ
4.4 การจัดการค่าสินไหมทดแทน

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24
Insurance Management Development Program – IMDP 24

Module 5 – Finance and Investment Management (18 ชั่วโมง)
5.1 บญัชปีระกนัภยั การวเิคราะห์รายงานทางการเงนิและภาษสี�าหรบัธรุกจิ

ประกันวินาศภัย (6 ชั่วโมง)
5.2 กรอบการด�ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่งและผลกระทบต่อบรษิทั

ประกันวินาศภัย
5.3 ตลาดทุน ตลาดเงิน และการควบรวมกิจการ
5.4 การบริหารการลงทุน
5.5 ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 17 ต่อบริษัท

ประกันวินาศภัย 

Module 6 – Marketing Management (12 ชั่วโมง)
6.1 การสร้าง Brand การวางต�าแหน่ง Brand และการสร้างความแตกต่าง 
6.2 การวิเคราะห์และจัดกลุ่มลูกค้า การให้บริการลูกค้า และแนวโน้มท่ี

เปลี่ยนแปลง 
6.3 การตลาดส�าหรับธุรกิจบริการ และการบริหารพันธมิตรธุรกิจ
6.4 กลยุทธ์การตลาดส�าหรับธุรกิจประกันวินาศภัยในยุคดิจิทัล

Module 7 – Human Capital Management (21 ชั่วโมง) 
7.1 การวิเคราะห์ตนเอง การเสริมสร้างภาวะผู้น�า และการพัฒนาทีมงาน 

(9 ชั่วโมง)
7.2 การบริหารองค์กรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลง
7.3 ภาวะผู้น�าและการแก้ไขภาวะวิกฤติ 
7.4 ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
7.5 ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสติปัญญา

Module 8 – Digital Innovation (15 ชั่วโมง) 
8.1  ต่อยอดกระแส Digital / FinTech / InsurTech / Thailand 4.0
8.2  Think like a disruptor, act like a startup
8.3 InsurTech ส�าหรับการประกันภัยรถยนต์
8.4 InsurTech ส�าหรับการประกันภัยสุขภาพ
8.5 การใช้ประโยชน์จาก Big Data ในยุคดิจิทัล

วารสารประกันภัย  เมษายน - มิถุนายน  2561 31
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โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย / 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จ�ากัด

การประกันภัยรายย่อย 
(ไมโครอินชัวรันส์)

 สินค้าประกันภัยนั้นอยู่คู่กับการขาย หรือการจัดจ�าหน่าย  
ซึง่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายนัน้กม็อียูห่ลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นตวัแทน
ประกันภัย โบรกเกอร์ ธนาคาร หรือการขายตรง เป็นต้น การจะลด
ต้นทนุจากช่องทางการจดัจ�าหน่ายนัน้เป็นไปได้ยาก ถ้าสนิค้าประกนัภยั
เหล่านี้ยังเป็นสินค้าเพื่อขายอยู่ (ไม่ได้ไว้เพื่อซื้อ) 
 ในกระบวนการขายสินค้าประกันภัยตามปกติน้ัน จะต้อง 
เริ่มตั้งแต่การพบปะลูกค้าเพื่อเข้าใจถึงความต้องการและอธิบายถึง 
ความส�าคัญของการท�าประกันภัย การให้ความรู้ทางด้านประกันภัย 
ตลอดจนเสนอแบบประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้าคนนั้น ทั้งนี้ ยังไม่
รวมถงึค่าใช้จ่ายในการวิง่ไปมาเพือ่ตดิต่อกบัลกูค้าอกีด้วย (แถมสดุท้าย
แล้วลกูค้าดนัตดัสนิใจไม่ซือ้อกีต่างหาก และทีเ่จบ็ใจมากไปกว่านัน้กค็อื
ลูกค้าดันหันไปซื้อกับคนอื่นเสียอีก) สุดท้ายแล้ว การได้รับการอบรม
และสอบเพ่ือเอาใบอนญุาตจากการขายนัน้กเ็ป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมทีไ่ม่
ควรมองข้ามเช่นกัน
 สิง่ทีต้่องท�าเป็นอย่างแรกในการลด “ค่าใช้จ่ายจากช่องทาง 
การจดัจ�าหน่าย” ในการขายสนิค้าประกันภยัรายย่อย (ไมโครอินชวัรนัส์) 
ก็คือ การเปลี่ยนประกันภัยรายย่อยเป็นแบบประกันส�าหรับซื้อ (ไม่ได้
ไว้ส�าหรับขาย) โดยการไปปลูกฝังให้ความรู้และมีแบบประกันภัยที่ง่าย
และไม่สลับซับซ้อน ซึ่งอาจจะในรูปแบบของการรณรงค์หรือโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์กนัทัง้ประเทศเพือ่ให้ประชาชนได้เข้าใจถงึแบบประกนัภยั
รายย่อยที่มีในท้องตลาด
 ย่ิงไปกว่านัน้ เพือ่ตดัค่าใช้จ่ายในการทีช่่องทางการจดัจ�าหน่าย
จะต้องวิ่งไปมาเพื่อติดต่อกับลูกค้า แบบประกันภัยรายย่อยน้ีควรจะ
ออกแบบเพ่ือให้ลกูค้าวิง่เข้ามาซ้ือเองเสยีมากกว่า ดงันัน้ “ความสะดวก
ในการซือ้” จึงเป็นปัจจัยส�าคัญอีกเช่นกัน
 เมื่อทราบเหตุผลข้างต้นแล้ว เราจะเห็นได้ว่าช่องทางการจัด
จ�าหน่ายผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยน้ันอาจจะไม่เหมาะนัก 

เนือ่งจากแบบประกนัภยัรายย่อยทีอ่อกมาจะมลีกัษณะทีเ่รยีบง่ายทีส่ดุ
เท่าที่จะท�าได้และปกติจะออกมาแค่ไม่กี่แบบ (เกือบจะคล้าย ๆ กัน) 
ท�าให้อาจไม่มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องหาผูเ้ชีย่วชาญมาอธบิาย อีกท้ัง แบบ
ประกนัภยัรายย่อยส่วนใหญ่จะไม่มกีารพจิารณารบัประกนัภยัและมกีาร
ตดัขัน้ตอนทียุ่ง่ยากหลาย ๆ  อย่าง ท�าให้อาจไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องมคีนคอย
ติดต่อกับลูกค้าเพื่ออ�านวยความสะดวกให้
 แต่นัน่กไ็ม่ได้หมายความว่าแบบประกนัภยัรายย่อยไม่สมควร
จะขายผ่านทางช่องทางการจัดจ�าหน่ายทางตัวแทนหรือนายหน้า
ประกันภัย เพียงแต่ค่าบ�าเหน็จหรือค่าคอมมิชชั่นจากแบบประกันภัย
รายย่อยนัน้อาจจะแทบไม่มเีลยกไ็ด้ เพราะสนิค้าเหล่านีไ้ด้ถกูออกแบบ
มาเป็นสินค้าที่เอาไว้ให้ประชาชนว่ิงเข้ามาซ้ือ โดยไม่ได้เอาไว้ให้ช่อง
ทางการจัดจ�าหน่ายวิ่งเข้าไปขาย
 ส่วนช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่เน้นให้คนเข้ามาซื้อนั้นก็คงจะ
เน้นเรื่องความสะดวกเป็นหลัก และเมื่อนึกถึงความสะดวก ก็คงหนีไม่
พ้น ร้านสะดวกซือ้ หรอืรวมไปถงึเคาน์เตอร์ตามห้าง ทีเ่ป็นช่องทางการ
จดัจ�าหน่ายเพิม่เตมิจากช่องทางหลกัปกต ิซึง่การจะเพิม่ช่องทางการจดั
จ�าหน่ายแบบนีไ้ด้ จะต้องอนญุาตให้พนกังานทัว่ไปทีไ่ม่มคีวามเชีย่วชาญ
หรือความรู ้ทางด้านการประกันภัย สามารถขายประกันภัยหน้า
เคาน์เตอร์ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐยินดีสนับสนุนช่วยบนพื้นฐานที่
ท�าให้สินค้าประกันภัยรายย่อยเป็นสินค้าที่ให้คนเข้ามาซื้อ 
 อย่างไรก็ตาม การที่คนจะเข้ามาซื้อประกันภัยรายย่อยได้นั้น
จ�าเป็นที่จะต้องตระหนักถึงความส�าคัญในการท�าประกันภัย รวมถึง
เข้าใจแบบประกันภัยรายย่อยเหล่านี้เสียก่อน ภาครัฐจึงควรท�าหน้าท่ี
ผลกัดนัและสนบัสนนุให้มกีารประชาสมัพนัธ์เพือ่ให้ความรูแ้ละเข้าใจว่า
น่ีคือส่ิงที่ดี เป็นสวัสดิการเพื่อสังคม และให้เข้าถึงประชาชนในระดับ 
รากหญ้าได้

ตอน ค่าใช้จ่ายจากช่องทางการจัดจ�าหน่าย
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ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่

โจทก์

จ�าเลย

3878/2555

บริษัท น.อินชัวรันส์ จ�ากัด

บริษัท เวิลด์ ทรานสปอร์ต ซิสเท็มส์ จ�ากัด กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.จัดต้ังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  

พ.ศ.2539 มาตรา 38

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 3
ฎีกาย่อ

 ใบตราส่งตามเอกสารหมาย จ.14 นั้น โจทก์เป็นผู้อ้างส�าเนา

ใบตราส่งดังกล่าวเป็นพยานของตน และไม่มีคู ่ความโต้แย้งความ 

ไม่ถูกต้องของส�าเนาเอกสารดังกล่าว โจทก์จึงไม่อาจยกขึ้นอุทธรณ์ว่า

เอกสารหมาย จ.14 เป็นเพียงส�าเนาศาลไม่ควรรับฟัง

 ผู้เอาประกันภัยว่าจ้างให้จ�าเลยที่ 1 จัดการขนส่งสินค้าทั้ง  

5 กล่อง ทีผู่เ้อาประกนัภยัสัง่ซือ้จากบรษิทั ด. ทีเ่ขตบรหิารพเิศษฮ่องกง 

จ�าเลยที่ 1 มอบหมายจ�าเลยที่ 2 ติดต่อขอรับสินค้าทั้ง 5 กล่องจาก 

ผู้ขาย โดยจ�าเลยที่ 2 ออกใบตราส่งตามเอกสารหมาย จ.12 ระบุช่ือ 

ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับตราส่ง จ�าเลยที่ 2 จึงเป็นผู้ขนส่ง หลังจากนั้น

จ�าเลยที่ 2 ได้ว่าจ้างจ�าเลยที่ 3 ให้ขนส่งสินค้าดังกล่าว จ�าเลยที่ 3  

รับขนส่งและออกใบตราส่งตามเอกสารหมาย จ.13 ให้จ�าเลยที่ 2 โดย

ระบุชื่อจ�าเลยที่ 1 เป็นผู้รับตราส่ง แต่จ�าเลยที่ 3 ไม่มีเรือจึงว่าจ้างให้

จ�าเลยที่ 4 เป็นผู้ขนส่งเงื่อนไขการส่งแบบ FCL/FCL โดยจ�าเลยที่ 3  

รับตู ้คอนเทนเนอร์ไปบรรจุสินค้าตามฟ้องรวมท้ังสินค้าอื่นเข ้า 

ตู้คอนเทนเนอร์ ปิดผนึกตู้และน�าตู้ดังกล่าวไปส่งมอบให้แก่จ�าเลยที่ 4 

ซึ่งจ�าเลยที่ 4 ได้ออกใบตราส่งตามเอกสารหมาย จ.14 ให้แก่จ�าเลยที่ 3 

โดยระบุชื่อจ�าเลยที่ 3 เป็นผู้รับตราส่ง จ�าเลยที่ 3 และที่ 4 จึงอยู่ใน

สถานะเป็นผู้ขนส่งอื่น การที่ใบตราส่งเอกสารหมาย จ.12 และ จ.14 

ระบุหมายเหตุว่า FREIGHT COLLECT ย่อมหมายความว่า ค่าระวาง

ขนส่งให้เรียกเก็บที่ท่าปลายทางและใบตราส่งเอกสารหมาย จ.12  

ที่จ�าเลยที่ 2 ออกให้แก่ผู้ซ้ือระบุชื่อผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับตราส่ง  

แต่ก็มีข้อความด้านล่างระบุว่า เฉพาะการติดต่อขอรับสินค้าให้ติดต่อ 

กบัจ�าเลยที ่1 และตามข้อเทจ็จรงิได้ความว่า เมือ่จ�าเลยที ่4 ขนส่งสนิค้า

ตามฟ้องมาถึงท่าเรือกรุงเทพแล้ว จ�าเลยท่ี 1 เป็นผู้แจ้งการมาถึงของ

สินค้าให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ให้ผู้เอาประกันภัยมาติดต่อกับจ�าเลยที่ 

1 และจ่ายค่าระวางเรือให้แก่จ�าเลยท่ี 1 โดยจ�าเลยท่ี 1 เป็นผู้ติดต่อ

จ�าเลยที่ 4 ให้ออกใบปล่อยสินค้าให้แก่ผู้เอาประกันภัย แสดงให้เห็นว่า

จ�าเลยที ่1 ได้รบับ�าเหนจ็ค่าระวางเรอือนัเนือ่งมาจากตกลงรบัจ้างจดัการ

ขนส่งสินค้าตามฟ้องรวมการขนส่งด้วย จ�าเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลอันมี

วตัถปุระสงค์ประกอบกจิการขนส่งประเภทไม่มเีรอืเป็นของตนเองท้ังใน

การตกลงรับสินค้าตามฟ้อง จ�าเลยที่ 1 ก็มิได้แสดงให้ผู้เอาประกันภัย

ได้ทราบว่าจ�าเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของจ�าเลยที่ 2 หรือผู้ขนส่งรายใด 

พฤติการณ์ของจ�าเลยที่ 1 ฟังได้ว่า จ�าเลยที่ 1 เข้าร่วมเป็นผู้ขนส่งด้วย

 จ�าเลยที่ 3 รับสินค้าทั้ง 5 กล่องมาจากจ�าเลยที่ 2 แล้ว ตาม

ใบตราส่งเอกสารหมาย จ.13 และจ�าเลยที่ 3 มีหน้าที่น�าสินค้าท้ัง 5 

กล่องบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ปิดตู้ผนึกซีลก�ากับด้วยหมายเลข น�าตู้

คอนเทนเนอร์ไปส่งมอบแก่จ�าเลยที ่4 บรรทกุขึน้เรอืเดนิทางมาถงึท่าเรอื

กรุงเทพท่าปลายทาง ไม่ปรากฏมีร่องรอยการเปิดตู้คอนเทนเนอร์มา

ก่อนหน้านี ้เมือ่เปิดตูค้อนเทนเนอร์พบว่า สนิค้าตามฟ้องมเีพียง 3 กล่อง 

แสดงว่าสินค้า 2 กล่องทีสู่ญหายไปนัน้ มไิด้ถกูบรรจอุยูใ่นตูค้อนเทนเนอร์

มาตั้งแต่แรก แสดงว่าสินค้า 2 กล่องสูญหายไปในระหว่างอยู่ในความ

ดูแลของจ�าเลยที่ 3 แต่โจทก์ก็ไม่ได้พยานมาน�าสืบให้เห็นว่า จ�าเลยที่ 3 

หรอืตวัแทนหรอืลูกจ้างของจ�าเลยที ่3 กระท�าการหรอืงดเว้นกระท�าการ

อย่างใดในลักษณะละเลยหรือไม่เอาใจใส่ อาจมีคนร้ายมาลักเอาสินค้า 

2 กล่องไปก่อนปิดตู้คอนเทนเนอร์ โดยจ�าเลยที่ 3 หรือตัวแทนหรือ

ลูกจ้างของจ�าเลยที ่3 ไม่ทราบกเ็ป็นได้ ข้อเทจ็จรงิจงึยงัฟังไม่ได้ว่า ความ

สญูหายของสนิค้าตามฟ้องเกดิขึน้เพราะความละเลยหรอืไม่เอาใจใส่ของ

จ�าเลยที ่3 หรอืตวัแทนหรอืลกูจ้างของจ�าเลยที ่3 ทัง้ทีรู่ว่้าความสญูหาย

ของสินค้าอาจเกิดขึ้นได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลางน�าข้อจ�ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งมาบังคับแก่ความรับ

ผิดของจ�าเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ชอบแล้ว
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ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ



 โจทก์ฟ้องและแก้ไขค�าฟ้องขอให้บังคับจ�าเลยทั้งส่ีร่วมกัน

ช�าระเงิน 154,473.11 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ

ต้นเงนิ 147,271 บาท นบัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสรจ็

แก่โจทก์

 จ�าเลยที่ 1 และที่ 4 ให้การขอให้ยกฟ้อง

 จ�าเลยที ่2 และที ่3 ขาดนดัยืน่ค�าให้การและขาดนดัพจิารณา

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

พิพากษาให้จ�าเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันช�าระเงิน 20,000 บาท 

พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2548 

เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จ�าเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 

ร่วมกนัใช้ค่าฤชาธรรมเนยีมแทนโจทก์ โดยก�าหนดค่าทนายความ 3,000 

บาท เฉพาะค่าขึน้ศาลให้ใช้ตามทนุทรพัย์ทีโ่จทก์ชนะคด ียกฟ้องส�าหรบั

จ�าเลยที่ 4 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจ�าเลยที่ 4 ให้เป็นพับ

 โจทก์และจ�าเลยที่ 1 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้

นั่งพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

กลางรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศวนิจิฉยัว่า ข้อเทจ็จรงิเบือ้งต้นฟังได้ว่า โจทก์รบัประกนัภัยสินค้า

ประเภทแถบพลาสติกเสริมหัวไหล่และซิปพลาสติก จ�านวน 5 กล่อง 

จากบริษทัไทยศลิป์ เอเชียอาคเนย ์อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต จ�ากดั ทีส่ั่งซือ้

จากบริษัทดองยิง (ฮ่องกง) ล�าเบล จ�ากัด ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตกลงซื้อขายภายใต้เงื่อนไข FOB HONG-

KONG ในราคา 14,850.69 ดอลลาร์สหรัฐ ในวงเงินประกันภัย 

666,498.97 บาท ผู้เอาประกันภัยว่าจ้างจ�าเลยที่ 1 ให้จัดการขนส่ง

สินค้าดังกล่าวมายังประเทศไทย จ�าเลยที่ 1 ได้ติดต่อไปยังจ�าเลยที่ 2 ที่

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงให้ด�าเนินการรับสินค้าจากผู้ขายและขนส่งทาง

ทะเลมามอบให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัทีท่่าเรอืกรงุเทพ จ�าเลยที ่2 รบัสนิค้า

และออกใบตราส่งตามเอกสารหมาย จ. 12 ให้แก่บรษิทัดองยงิ (ฮ่องกง) 

ลาเบล จ�ากดั ผู้ขายโดยระบชุือ่ผู้เอาประกนัภัยเป็นผู้รบัตราส่ง หลงัจาก

นัน้จ�าเลยที ่2 ได้ส่งมอบสนิค้าทัง้ 5 กล่องให้แก่จ�าเลยที ่3 เพือ่ให้ท�าการ

ขนส่งมายังประเทศไทย โดยจ�าเลยที่ 3 ออกใบตราส่งเอกสารหมาย จ.

13 ต่อจากนั้นจ�าเลยที่ 3 ได้มอบหมายให้จ�าเลยที่ 4 ขนส่งสินค้าทั้ง 5 

กล่อง โดยจ�าเลยที่ 3 ติดต่อน�าตู้คอนเทนเนอร์ของจ�าเลยที่ 4 มาบรรจุ

สนิค้าทัง้ 5 กล่องตามฟ้องรวมกบัสนิค้ารายอืน่จนเตม็ตู ้ปิดผนกึแล้วน�า

ไปส่งให้แก่จ�าเลยที่ 4 บรรทุกลงเรือวันไฮ 222 เที่ยว เอส 134 โดย

จ�าเลยที่ 4 ออกใบตราส่งตามเอกสารหมาย จ.14 เรือวันไฮ 222 เดิน

ทางมาถึงท่าเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 จ�าเลยที่ 4 มีหน้า

ที่เปิดตู้คอนเทนเนอร์น�าสินค้าออกจากตู้เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่ง 

จ�าเลยที่ 4 ได้มอบหมายให้บริษัทคอนบัลซ์ เซอร์วิส จ�ากัด ด�าเนินการ

เปิดตู้สินค้า ปรากฏว่าสินค้าของผู้เอาประกันภัยจ�านวน 5 กล่อง ได้

สูญหายไป 2 กล่อง โจทก์ได้พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนความเสีย

หายของสินค้าทั้ง 2 กล่อง เป็นเงิน 147,271 บาท ให้แก่ผู้เอาประกัน

ภัยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548

 มปัีญหาทีต้่องวนิจิฉยัตามอทุธรณ์ของโจทก์ในข้อแรกว่า ความ

สูญหายของสินค้า 2 กล่องเกิดในระหว่างที่สินค้าดังกล่าวอยู่ในความ

ดูแลของจ�าเลยที่ 4 หรือไม่ เห็นว่า ข้ออุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าการขนส่ง

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 13934
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ของจ�าเลยที่ 4 เป็นการขนส่งในเงื่อนไขแบบ CFS/CFS ซึ่งหมายความ

ว่าจ�าเลยที่ 4 เป็นผู้บรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือต้นทางน้ัน

เป็นข้อเท็จจริงที่มิได้ยกข้ึนว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทาง

ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ต้องห้ามมิให้คู่ความยกขึ้น

อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รบัวนิจิฉยั ส่วนใบตราส่งตาม

เอกสารหมาย จ.14 ที่จ�าเลยที่ 4 ออกให้แก่จ�าเลยที่ 3 นั้น โจทก์เป็นผู้

อ้างส�าเนาใบตราส่งดังกล่าวเป็นพยานของตน และไม่มีคู่ความโต้แย้ง

ความไม่ถกูต้องของส�าเนาเอกสารดงักล่าว โจทก์จงึไม่อาจยกข้ึนอทุธรณ์

ว่าเอกสารหมาย จ.14 เป็นเพียงส�าเนา ศาลไม่ควรรับฟัง

 มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของจ�าเลยที่ 1 ว่า 

จ�าเลยที่ 1 เป็นผู้ร่วมขนส่งกับจ�าเลยที่ 2 หรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า 

ผู้เอาประกันภัยว่าจ้างให้จ�าเลยที่ 1 จัดการขนส่งสินค้าจ�านวน 5 กล่อง 

ที่ผู้เอาประกันภัยสั่งซื้อจากบริษัท ดองยิง (ฮ่องกง) ลาเบล จ�ากัด ที่เขต

บริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน จ�าเลยที่ 1 ได้มอบหมาย

จ�าเลยที่ 2 ติดต่อขอรับสินค้าทั้ง 5 กล่องจากผู้ขาย โดยจ�าเลยที่ 2 ได้

ออกใบตราส่งตามเอกสารหมาย จ.12 อันเป็นหลักฐานแห่งสัญญารับ

ขนของทางทะเล โดยระบุชื่อผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับตราส่ง จ�าเลยที่ 

2 จึงเป็นผู้ขนส่ง หลังจากนั้นจ�าเลยที่ 2 ได้ว่าจ้างจ�าเลยที่ 3 ให้ขนส่ง

สินค้าทั้ง 5 กล่องดังกล่าว จ�าเลยที่ 3 รับขนส่งและได้ออกใบตราส่ง

เอกสารหมาย จ.13 ให้แก่จ�าเลยที่ 2 โดยระบุชื่อจ�าเลยที่ 1 เป็นผู้รับ

ตราส่ง แต่จ�าเลยที ่3 ไม่มเีรอืจงึว่าจ้างให้จ�าเลยที ่4 เป็นผูข้นส่ง เงือ่นไข

การขนส่งแบบ FCL/FCL โดยจ�าเลยท่ี 3 รับตู้คอนเทนเนอร์ไปบรรจุ

สินค้าตามฟ้องรวมทั้งสินค้าอื่นเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ปิดผนึกตู้และน�าตู้

ดังกล่าวไปส่งมอบให้แก่จ�าเลยที่ 4 ซึ่งจ�าเลยที่ 4 ได้ออกใบตราส่งตาม

เอกสารหมาย จ.14 ให้แก่จ�าเลยที่ 3 โดยระบุชื่อจ�าเลยที่ 3 เป็นผู้รับ

ตราส่ง จ�าเลยที่ 3 และที่ 4 จึงอยู่ในสถานะเป็นผู้ขนส่งอ่ืน การที่

ใบตราส่งเอกสารหมาย จ.12 และ จ. 14 ระบุหมายเหตุว่า FREIGHT 

COLLECT ย่อมหมายความว่า ค่าระวางขนส่งให้เรียกเก็บที่ท่าปลาย

ทางและใบตราส่ง เอกสารหมาย จ.12 ที่จ�าเลยที่ 2 ออกให้แก่ผู้ซื้อระบุ

ชือ่ผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูร้บัตราส่ง แต่กม็ข้ีอความด้านล่างระบวุ่า เฉพาะ

การติดต่อขอรับสินค้าให้ติดต่อกับจ�าเลยท่ี 1 และตามข้อเท็จจริงได้

ความว่า เมื่อจ�าเลยที่ 4 ขนส่งสินค้าตามฟ้องมาถึงท่าเรือกรุงเทพแล้ว 

จ�าเลยที่ 1 เป็นผู้แจ้งการมาถึงของสินค้าให้ผู้เอาประกันภัยทราบ ให้ผู้

เอาประกนัภยัมาตดิต่อกบัจ�าเลยที ่1 และจ่ายค่าระวางเรอืให้แก่จ�าเลย

ที่ 1 โดยจ�าเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อกับจ�าเลยที่ 4 ให้ออกใบปล่อยสินค้าให้

แก่ผู้เอาประกันภัย แสดงให้เห็นว่าจ�าเลยที่ 1 ได้รับบ�าเหน็จค่าระวาง

เรืออันเน่ืองมาจากตกลงรับจ้างจัดการขนส่งสินค้าตามฟ้องซึ่งรวมการ

ขนส่งด้วย จ�าเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลอันมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการ

ขนส่งประเภทไม่มีเรือเป็นของตนเอง ทั้งในการตกลงรับจ้างจัดการ

ขนส่งสินค้าตามฟ้อง จ�าเลยที่ 1 ก็มิได้แสดงให้ผู้เอาประกันภัยได้ทราบ

ว่าจ�าเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของจ�าเลยที่ 2 หรือผู้ขนส่งรายใด พฤติการณ์

ของจ�าเลยที่ 1 ฟังได้ว่า จ�าเลยที่ 1 เข้าร่วมเป็นผู้ขนส่งด้วย ที่ศาล

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางฟังว่าจ�าเลยที่ 1 

เป็นผู้ขนส่งร่วมกบัจ�าเลยที ่2 นัน้ ศาลฎกีาแผนกคดทีรพัย์สนิทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจ�าเลยที่ 1  

ฟังไม่ขึ้น

 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์เป็นข้อสุดท�้ายว่า 

ความสูญหายของสินค้าตามฟ้องเกิดจากการที่จ�าเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 

หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของจ�าเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้กระท�าหรืองด

เว้นกระท�าการโดยละเลยหรือไม่เอาใจใส่ทั้งที่รู้ว่าการสูญหายนั้นอาจ

เกิดขึ้นได้หรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า จ�าเลยที่ 3 รับสินค้า

จ�านวน 5 กล่องตามฟ้องมาจากจ�าเลยที่ 2 แล้วตามใบตราส่งเอกสาร

หมาย จ.13

 และจ�าเลยที่ 3 มีหน้าที่น�าสินค้าทั้ง 5 กล่องบรรจุเข้าตู้

คอนเทนเนอร์ปิดตูผ้นกึซลีก�ากบัด้วยหมายเลข น�าตูค้อนเทนเนอร์ไปส่ง

มอบแก่จ�าเลยที่ 4 บรรทุกขึ้นเรือเดินทางมาถึงท่าเรือกรุงเทพท่าปลาย

ทาง ไม่ปรากฏมร่ีองรอยการเปิดตูค้อนเทนเนอร์มาก่อนหน้านี ้เมือ่เปิด

ตู้คอนเทนเนอร์พบว่า สินค้าตามฟ้องมีเพียง 3 กล่อง แสดงว่าสินค้า 2 

กล่องที่สูญหายไปน้ันมิได้ถูกบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งแต่แรก 

แสดงว่าสินค้า 2 กล่องได้สูญหายไปในระหว่างสินค้าอยู่ในความดูแล

ของจ�าเลยที่ 3 แต่โจทก์ก็ไม่มีพยานมาน�าสืบให้เห็นว่า จ�าเลยที่ 3 หรือ

ตัวแทนหรือลูกจ้างของจ�าเลยที่ 3 กระท�าการหรืองดเว้นกระท�าการ

อย่างใดในลักษณะละเลยหรือไม่เอาใจใส่ อาจมีคนร้ายมาลักเอาสินค้า 

2 กล่องไปก่อนปิดตู้คอนเทนเนอร์ โดยจ�าเลยที่ 3 หรือตัวแทนหรือ

ลูกจ้างของจ�าเลยที ่3 ไม่ทราบกเ็ป็นได้ ข้อเทจ็จรงิจงึยงัฟังไม่ได้ว่า ความ

สญูหายของสนิค้าตามฟ้องเกดิขึน้เพราะความละเลยหรอืไม่เอาใจใส่ของ

จ�าเลยที ่3 หรอืตวัแทนหรอืลกูจ้างของจ�าเลยที ่3 ทัง้ทีรู่ว่้าความสญูหาย

ของสินค้าอาจเกิดขึ้นได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลางน�าข้อจ�ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งมาบังคับแก่ความรับ

ผิดของจ�าเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 นั้น ชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้

ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

 พพิากษายนื ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชัน้อทุธรณ์ 1,500 บาท 

แทนจ�าเลยที่ 4 ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากนี้ให้เป็นพับ

 (สุวัฒน์ วรรธนะหทัย - อร่าม เสนามนตรี - สมศักดิ์ เนตรมัย)

วารสารประกันภัย  เมษายน - มิถุนายน  2561 35

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ



 ข้อเทจ็จรงิในข้อพพิาทนีม้ว่ีา ผูเ้สนอข้อพพิาทเป็นผูร้บัประกนั

ภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนทะเบียน กอ-9662 ชลบุรี คู่กรณีที่ 1 

และที่ 2 เปน็ผู้รบักันภัยค�้าจุนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2กค-8407 

กรุงเเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.20 นาฬิกา 

ขณะที่ผู ้ขับรถคันที่ผู ้เสนอข้อพิพาทรับประกันภัย ขับมาตามถนน

สุขุมวิทจากอ�าเภอสัตหีบมุ่งหน้าไปเมืองพัทยาในช่องทางที่ 2 จากซ้าย 

โดยถนนสุขุมวิทมีช่องทางทั้งไปและกลับด้านละ 2 ช่องทาง ผู้เสนอข้อ

พพิาทขบัมาจอดรอเลีย้วกลบัรถหน้าโรงเรยีนบางเสร่มรีถคนัทีคู่ก่รณทีัง้

สองรับประกันภัยขับสวนทางมาชนรถจักรยานยนต์และท�าให้รถ

จักรยานยนต์กระเด็นมาชนรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทเสียหาย  หลังเกิด

เหตุได้มีพนักงานสอบสวนออกตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและท�าการ

สอบสวนแล้ว ผูเ้สนอข้อพพิาทรบัช่วงสทิธมิาเรยีกร้องค่าเสยีหายจ�านวน 

28,566.10 บาท

 คู่กรณีที่ 1 ยื่นค�าคัดค้านว่า ตามกรมธรรม์รถคันที่คู่กรณีที่ 1 

รับประกันภัยมีความคุ้มครองภายหลังคู่กรณีท่ีสองซ่ึงกรมธรรม์คู่กรณี

ที่ 2 คุ้มครองก่อนจึงต้องให้คู่กรณีที่ 2 รับผิดจนเต็มกรมธรรม์ก่อนจาก

นั้นคู่กรณีที่ 1 จึงจะต้องรับผิด แต่ความเสียหายในข้อพิพาทนี้ยังไม่เกิน

ความคุ้มครองของคู่กรณีที่ 2 คู่กรณีที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

 คู่กรณีที่ 2 ยื่นค�าคัดค้านว่าเหตุในครั้งน้ีไม่ได้เกิดจากความ

ประมาทของรถยนต์คันที่คู่กรณีที่ 2 รับประกันภัย

 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยตามประเด็นข้อท่ี 1 ว่า ส�าหรับ

รายงานประจ�าวันนั้นได้ความว่าหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนออก

ตรวจทีเ่กดิเหตสุอบสวนเบือ้งต้นได้ความว่ารถฝ่ายคูก่รณทีัง้สองวิง่ออก

จากไฟแดงบางเสร่มุ ่งหน้าอ�าเภอสัตหีบ เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุได้มีรถ

จักรยานยนต์ซึ่งขับในช่องทางด้านซ้ายได้เลี้ยวเพื่อไปที่จุดกลับรถเป็น

เหตุให้รถทั้งสองคันเฉี่ยวชน เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์กระเด็นไปชน

รถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทซึ่งจอดรอกลับรถอยู่ในทิศทางตรงข้าม ผู้ขับรถ

จักรยานยนต์บาดเจ็บและทราบว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลซึ่งรายงาน

ประจ�าวันมีเนื้อหาท�านองเดียวกับที่ผู ้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทให้

ปากค�าและแผนที่เกิดเหตุท่ีผู้เสนอข้อพิพาทท�าไว้ โดยเฉพาะมีการท�า

ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่
เรื่อง

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า

1469/2560
ประกันภัยรถยนต์
1. เหตุเกิดครั้งนี้เกิดจากความประมาทของผู้ขับรถ

ฝ่ายคู่กรณีทั้งสองหรือไม่                                             
2. ค่าเสยีหายมเีพยีงใดและคูก่รณทีัง้สองต่างต้องรบั

ผิดค่าเสียหายเท่าใด
ย่อค�าชี้ขาด

บันทึกตกลงค่าเสียหายหลังเกิดเหตุกัน 3 ฝ่าย และมีน้องสาวของผู้ขับ

รถจักรยานยนต์เรียกร้องเป็นค่ามนุษยธรรม ผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีทั้งสอง

ให้ตัวแทนคู่กรณีที่ 2 รับไปด�าเนินการ ส่วนคู่กรณีที่ 2 มีรายงานของ

พนกังานตรวจสอบอบุตัเิหตขุองคูก่รณทีี ่2 ให้ความเหน็ว่ารถฝ่ายคูก่รณี

ที่สองและรถจักรยานยนต์ต่างฝ่ายต่างประมาทซ่ึงสอดคล้องกับหลัก

ฐานของผู้เสนอข้อพิพาทเช่นกัน เมื่อปรากฏตามหลักฐานของคู่กรณีที่ 

2 ผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีทั้งสองยอมชดใช้ค่าปลงศพผู้ขับรถจักรยานยนต์ที่

ตายเป็นการช่วยเหลือท�าบญุร้อยวนัและจ่ายค่ามนษุยธรรมแก่น้องสาว

ของผู้ขับรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ หากไปพิจารณาบันทึกปากค�า 

ผู ้ขับรถฝ่ายคู่กรณีทั้งสองตอนหน่ึงว่ารถจักรยานยนต์ขับตัดหน้า  

ผูข้บัรถฝ่ายคูก่รณทีัง้สองเบรค แต่รถไม่สามารถหยดุได้ทนัแสดงให้เหน็

ว่าผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีทั้งสองขับมาด้วยความเร็ว เมื่อด้านหน้าเป็น 

จุดเลี้ยวกลับรถต้องชะลอ ตามพยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้นประกอบ

หลักฐานของคู่กรณีที่ 2 พอให้รับฟังได้ว่าผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีทั้งสองกับ

ผู้ขับรถจักรยานยนต์ต่างฝ่ายต่างประมาท คู่กรณีทั้งสองและผู้ขับรถ

จักรยานยนต์จึงต้องรับผิดต่อผู้เสนอข้อพิพาทอย่างลูกหนี้ร่วมซึ่งเป็น

บุคคลภายนอก

 ปัญหาต่อไปทีว่่าคูก่รณทีัง้สองได้รบัค่าเสยีหายเพยีงใด กล่าว

โดยสรุปว่ารถคู่กรณีมีประกันภัยภาคสมัครใจและพ.ร.บ.คุ ้มครอง 

ผูป้ระสบภยัจากรถกบัคูก่รณทีีส่องโดยเกดิความคุม้ครองก่อนคูก่รณทีี ่1 

ย่อมฟังได้ว่ารถฝ่ายคูก่รณทีัง้สองทีเ่ป็นฝ่ายประมาทครัง้นีต่้างรบัประกนัภยั

เป็น 2 ราย สืบเนื่องเป็นล�าดับกัน การที่คู่กรณีที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัย

คนแรกจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อผู้เสนอข้อพิพาทก่อน เมื่อ

ปรากฏว่าค่าเสียหายครั้งนี้คุ ้มวินาศภัยคู่กรณีที่ 1 หาต้องรับผิดไม่  

ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้คู่กรณีที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดได้เมื่อ

คู่กรณีที่ 2 จ่ายค่าเสียหายไปทั้งหมดแล้วย่อมไปว่ากล่าวเอากับผู้ขับรถ

จักรยานยนต์ที่เป็นฝ่ายประมาทโดยได้ครึ่งหนึ่ง

 อนญุาโตตลุาการชีข้าดให้คู่กรณทีี ่2 ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 

26,937 บาทแก่ผู้เสนอข้อพิพาทพร้อมดอกเบี้ย
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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.kwgi.co.th
E-mail: info.thailand@kwgi.com

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 คิง ไว ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยน URL และ E-mail

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

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

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

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

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2649 1000
โทรสาร: 0 2658 0640
URL: www.aig.com

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

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จ�ากัด 
สาขาประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 2611 4040
โทรสาร: 0 2611 4310
URL: www.chubb.com/th
E-mail: customerservice.th@chubb.com

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

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2638 9000 Call Center 0 2638 9333
โทรสาร: 0 2638 9030
URL: www.allianz.co.th
E-mail: contact@allianz.co.th

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

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2792 5555, 0 2023 7522 สายด่วน 1729
โทรสาร: 0 2541 5170
URL: www.asset.co.th
E-mail: praic@asset.co.th

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

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

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

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

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

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

บรษิทั วริยิะประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)
โทรศพัท์: 0 2129 8888
โทรสาร: 0 2641 3580
URL: www.viriyah.co.th
E-mail: info@viriyah.co.th

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

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

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

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

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

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

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

บริษัท 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
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แถลงข่าวภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย 
และงานขอบคุณสื่อมวลชน ประจำาปี 2561
แถลงข่าวภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย 
และงานขอบคุณสื่อมวลชน ประจำาปี 2561

 นายจรีพันธ์ อศัวะธนกลุ นายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย พร้อมด้วยนายอานนท์ วงัวส ุเลขาธกิารสมาคมฯ และนายกีเ่ดช อนนัต์ศริปิระภา 

ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมฯ ร่วมแถลงข่าวผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย ไตรมาสแรก และแนวโน้มการเติบโต ปี 2561 พร้อมน�า 

คณะสือ่มวลชนศกึษาดงูานและฟังบรรยายสรปุเกีย่วกบัการบรหิารจดัการนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ และภาพรวมของการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ

พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณสื่อมวลชน ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 

2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง
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