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สารจากนายก
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	 ภาวะเศรษฐกจิของไทยในป	ี2560	มอีตัราการขยายตวัทีร่อ้ยละ	3.9	ปรบัตวัดข้ึีน 
จากการขยายตัวร้อยละ	3.3	ในปีท่ีผ่านมา	ตามการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว 
ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว	โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ	9.7	
ส่วนอุปสงค์ในประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป	การบริโภคและการลงทุนภาค
เอกชน	ขยายตัวร้อยละ	3.2	และร้อยละ	1.7	ตามลำาดับ
 
	 ส่วนแนวโน้มในปี	2561	คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก	 อีกทั้งแรงขับเคลื่อนจาก
การใช้จ่ายภาครัฐที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี	การลงทุนภาครัฐที่จะเร่งตัวขึ้นตามการปรับ 
เพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุน	และความคืบหน้าของโครงการลงทุน
ภาครัฐ	 ปัจจัยต่อมา	 คือ	การฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน 
รวมถึงแนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเน่ืองของสาขาเศรษฐกิจสำาคัญ	ทั้งสาขา
การท่องเที่ยวและการส่งออก	อีกทั้งปัจจัยจากการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและ
ฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ

	 ทั้งนี้	จากข้อมูลข้างต้นพบว่า	โดยรวมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้ม 
อยู่ในเกณฑ์ดี	โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว
ต่อเนื่อง	ขณะที่ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแนวโน้มแข็งค่า
อย่างต่อเนื่อง

	 สำาหรับธุรกิจประกันวินาศภัยปี	2560	มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงอยู่ท่ี	
218,434	ล้านบาท	ขยายตัวจากปีที่แล้วในอัตราร้อยละ	1.25	สัดส่วนเบี้ยประกันภัย 
รับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(Insurance	Penetration)	อยู่ท่ี 
ร้อยละ	1.41	ลดลงจากปท่ีีแลว้เลก็นอ้ย	ซ่ึงเดมิอยูท่ี่รอ้ยละ	1.48	จำานวนเบีย้ประกนัภยั 
ต่อจำานวนประชากร	(Insurance	Density)	เพิม่ขึน้จากป	ี2559	เลก็นอ้ยจาก	3,198	บาท 
เป็น	3,220	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.69	โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี	2560	เติบโต
จากการประกนัภัยรถยนต	์และการประกนัภัยทางทะเลและขนสง่	ซึง่มอีตัราการเตบิโต
ร้อยละ	3.21	และร้อยละ	0.01	ตามลำาดับ	ส่วนการประกันอัคคีภัย	และการประกัน
ภัยเบ็ดเตล็ด	ปรับตัวลดลง	ร้อยละ	3.75	และร้อยละ	1.08	ตามลำาดับ	ดังนั้น	จึงถือ
เป็นความท้าทายของธุรกิจประกันวินาศภัยที่จะต้องเร่งปรับตัวและสร้างขีดความใน 
การแข่งขันของภาคธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น

	 ป	ี2560	นีเ้ปน็ปแีหง่การครบรอบ	50	ปขีองการกอ่ตัง้สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 
ซ่ึงแสดงใหเ้หน็ถงึการรว่มแรงรว่มใจและการรวมพลงัของบรษิทัสมาชกิ	ท่ีไดข้บัเคลีอ่น 
ธุรกจิประกนัวนิาศภยัไทยใหเ้ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งตลอดระยะเวลา	50	ปทีีผ่า่นมา	นบัเปน็ 
นมิติหมายท่ีดท่ีีแสดงให้เห็นถงึศกัยภาพอนัแขง็แกรง่ในความรว่มมอืของบรษิสัมาชกิ 
ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและพัฒนาการให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยไทยโดยมี 
สมาคมฯ	เปน็ศนูยก์ลาง	จนทำาใหส้มาคมฯ	ของเราได้รบัรางวลัสมาคมการคา้ยอดเย่ียม 
ประจำาป	ีซึง่เปน็รางวลัสงูสดุสำาหรบัสมาคมการคา้ทีม่คีวามเปน็เลศิในทกุดา้นตอ่เนือ่ง 
เป็นปีท่ีสอง	จากการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำาปี	2559	และปี	2560 
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(Trade	Association	Prestige	Award)	ที่จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	รางวัลดังกล่าวนี้
ถือเป็นการตอกย้ำาให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของสมาคมฯ	
ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและพัฒนาการ 
ให้บริการกับบริษัทสมาชิก	ทำาให้สมาคมฯ	สามารถพัฒนาองค์กร
จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน	ให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี	้

	 สำาหรับแนวทางในการปฏิบัติงานในปี	2560-2562	นั้น	
สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้กำาหนดวิสัยทัศน์ที่อันที่จะมุ่งไป 
สูก่าร	“เปน็องคก์รทีส่ง่เสรมิและสนบัสนนุใหธ้รุกจิประกนัวนิาศภยั
เป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”	ผ่านการ
ขับเคลื่อนในพันธกิจทั้ง	4	ด้าน	ซึ่งประกอบไปด้วย	ด้านประชาชน	
ดา้นหนว่ยงานภาครฐั	หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ด้านหนว่ยงานกำากบั
ดูแล	และด้านบริษัทสมาชิก	โดยพันธกิจทั้งหมดนี้ประสบความ
สำาเร็จได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 โครงการที่สำาคัญของสมาคมฯ	ในรอบหลายปีที่ผ่านมา
คือ	การยกระดับและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
ในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐ	โดยเฉพาะ
การประกันภัยข้าวนาปี	ที่ดำาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการผลิต	
2554	จนถึงปีการผลิต	2560	ซึ่งมีบริษัทสมาชิกจำานวน	24	บริษัท 
เข้าร่วมโครงการ	ครอบคลุมพื้นที่รับประกันภัยกว่า	26	ล้านไร่	
คุ้มครองเกษตรกรกว่า	1.6	ล้านครัวเรือน

	 ในส่วนของการสร้างและยกระดับความตระหนักรู้และ 
ความเข้าใจในการนำาประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยง	และส่งเสริมสนับสนุนให้ประกันวินาศภัยไทย
เป็นปัจจัยที่	5	ในการดำารงชีวิตของประชาชน เป็นเร่ืองสำาคัญ 
ที่ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและร่วมมือกัน 
จัดกิจกรรม	เช่น	การจัดการแข่งขันโครงการอัจฉริยะเยาวชน
ประกันภัย	ครั้งที่	8	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	Professional	 
Non-life	Insurance	Camp	รุ่นที่	2	และค่ายนักประกันวินาศภัย
รุ่นเยาว์	ครั้งที่	6	เป็นต้น

 การส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์	รวมถึงการพัฒนางาน
วิจัยเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำาเนิน
ธุรกิจและการดำาเนินชีวิตในยุคไทยแลนด	์4.0	เป็นอีกเรื่องหนึ่งที ่
สมาคมฯ	ให้ความสำาคัญ	มีการจัดอบรมและสัมมนาอย่างต่อ
เนื่องทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและระดับผู้บริหาร	เช่น	การสัมมนา 
Introduction	to	BlockchainTechnology	การสัมมนาเร่ือง
การใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัท
ประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ	(ระบบ	E-Recovery) 
การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ	2560	(Thailand 
Insurance	CIO	Forum	2017)	ในหัวข้อ	“Digital	Transformation 

for	Insurance	4.0”	 การสัมมนาเรื่อง	Challenges	and 
Opportunities	from	Disruptive	Technology	for	Insurance 
Business	การสมัมนา	เรือ่งเตรยีมความพรอ้มรองรบั	e-Tax	invoice 
&	e-Receipt	และ	e-Document	การชีแ้จงเรือ่งการรายงานขอ้มลู
กรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส	์โครงการ	
InsurTech	Ignite	Hackathon	รวมถึงการเข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการและคณะทำางานในโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และ
ยนืยนัตวัตนทางดจิทัิล	(Digital	ID)	ภายใตก้ารดำาเนนิงานหลกัโดย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงการคลัง	

	 สำาหรับ	การสร้างเสถียรภาพพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การดำาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ	สมาคมฯ	ได้มีการพัฒนา
และเตรียมความพร้อมต่อการแข่งขันให้กับบริษัทสมาชิกในด้าน
ต่าง	ๆ	เช่น	การสัมมนาเร่ือง	การเตรียมความพร้อมของบริษัท
ประกันวินาศภัยกับ	CG	Code	ใหม่	การสัมมนาเรื่อง	มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน	กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	(IFRS	9	
และ	IFRS	17)	และการสัมมนาเรื่อง	Own	Risk	and	Solvency 
Assessment	(ORSA)	

	 ในด้าน	การพัฒนาศักยภาพสำาหรับบุคลากรในภาคธุรกิจ 
สมาคมฯ	มกีารจดัอบรมบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่ง	เชน่	โครงการรางวลั 
ผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น	ประจำาปี	2559	Best	Surveyor	
Award	2016	(BSA)	โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหม
ทดแทนรถยนต์	 รุ่นที่	1	 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยรถยนต์	รุ่นที่	2	โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกัน
วินาศภัย	รุ่นที	่23	เป็นต้น

	 สุดท้ายนี้	ผมขอขอบคุณหน่วยงานต่าง	ๆ	 ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนรวมถึงบริษัทสมาชิกท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การดำาเนินงานของสมาคมฯ	ด้วยดีมาอย่างต่อเน่ือง	ขอขอบคุณ
คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการ	คณะทำางาน	ชมรม	สโมสร	
ตลอดจนพนักงานของสมาคมฯ	 ท่ีได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ
งานอย่างเต็มกำาลังความสามารถ	ส่งผลให้สมาคมฯ	สามารถขับ 
เคลื่อนงาน	สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง	ๆ	จนประสบผลสำาเร็จ 
อยา่งดเียีย่ม	และสามารถสรา้งความเชือ่มัน่	จนไดร้บัความไวว้างใจ 
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยดีตลอดมา

นายจีรพันธ	์อัศวะธนกุล
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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รายนามคณะกรรมการบริหาร 

นายจีรพันธ์	อัศวะธนกุล

นายกสมาคม

นายนพดล	สันติภากรณ์ 

อุปนายก

นายอานนท์	วังวสุ

เลขาธิการ

นายสมพจน์	เจียมพานทอง 
อุปนายก

นายโอฬาร	วงศ์สุรพิเชษฐ์

รองเลขาธิการ
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นางสาวนิตยา	พิริยะธรรมวงศ์

เหรัญญิก และประธานคณะกรรมการ
การบัญชี - การเงิน และการลงทุน

นายวาสิต	ล่ำาซำา

ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยยานยนต์

นายชาติชาย	ชินเวชกิจวานิชย์

ประธานคณะกรรมการประกันภัย

ทรัพย์สิน

นายปิติพงศ	์พิศาลบุตร

ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

นายอรัญ	ศรีว่องไทย

นายทะเบียน และประธาน
คณะกรรมการกฎหมาย
และกฎระเบียบ

นายปัญญ์	รอดลอยทุกข์

ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นายอรรณพ	พรธิติ

ประธานคณะกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและโลจิสติกส์

นายพีระพัฒน์	เมฆสิงห์วี

ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาธุรกิจและ
วิชาการประกันภัย

รายนามคณะกรรมการบริหาร 
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รายนามคณะกรรมการบริหาร 

นายสมพร	สืบถวิลกุล

กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยทรัพย์สิน

นายวัลลภ	จิตต์สนอง

กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยอุบัติเหตุและ
สุขภาพ

นายเรืองเดช	ดุษฎีสุรพจน์

กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยยานยนต์

นายไพชยนต์	สุธีรพงศ์พันธ์

กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยทางทะเลและ
โลจิสติกส์

นายธกร	เลาหพงศ์ชนะ

กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นายกุลวัฒน์	เจนวัฒนวิทย์

กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กฎหมายและกฎระเบียบ

นายกรกฤต	คำาเรืองฤทธิ์

กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี-
การเงิน และการลงทุน

นายมนตรี	วงศ์ท่าเรือ

กรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
พัฒนาธุรกิจและวิชาการ
ประกันภัย
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วิสัยทัศน์	(Vision)

“เปน็องคก์รทีส่ง่เสรมิและสนบัสนนุใหธ้รุกจิประกนัวนิาศภยัเปน็เสาหลกัของระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ”

พันธกิจ	(Mission)

	คุณค่าร่วมองค์กรของสมาคมประกันวินาศภัยไทย	คือ	TGIA	

สมาคมฯ	กำาหนดพันธกิจใน	4	ด้าน	ประกอบด้วย
พันธกิจที่	1	(Mission	1)	ด้านประชาชน 
	 1.	สร้างและยกระดับความตระหนักรู้และความเข้าใจในการนำาการประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการ 
	 	 บริหารความเสี่ยง	และส่งเสริมสนับสนุนให้ประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่	5	ในการดำารงชีวิตของประชาชน 
	 2.	สร้างความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
พันธกิจที่	2	(Mission	2)	ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง 
	 1.	ยกระดับและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐ 
	 2.	ประสานงาน	เจรจา	ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจที่	3	(Mission	3)	ด้านหน่วยงานกำากับดูแล 
	 1.	ขยายความร่วมมือ	เพิ่มการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำากับดูแล 
	 2.	ส่งเสริมให้ธุรกิจควบคุมดูแลกันเอง
พันธกิจที	่4	(Mission	4)	ด้านบริษัทสมาชิก 
	 1.	สร้างเสถียรภาพ	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ 
	 2.	ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย	์รวมถึงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
	 	 ในการดำาเนินธุรกิจและการดำาเนินชีวิตในยุค	Thailand	4.0 
	 3.	สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ 
	 4.	ส่งเสริมความร่วมมือ	ความสามัคค	ีและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก 

	 T	=	Teamwork	Spirit	:	มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร	มีการทำางานและตัดสินใจภายใต้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันร่วมกัน
	 G	=	Globalization	&	Grit	:	มีแนวคิดที่เป็นสากลยกระดับความเป็นมืออาชีพในการทำางาน	และมีความมุ่งมั่น
กล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 I	=	Integrity	:	ปฏิบัติงานตามหลักกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร	ยึดหลักคุณธรรม	ซื่อสัตย์สุจริต 
มีจริยธรรมและศีลธรรมอันดี	คำานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกและองค์กร
 A	=	Attitude	&	Actions	:	มีทัศนคติเชิงบวกในการทำางานร่วมกันและถึงพร้อมในการกระทำาสิ่งที่ดีต่อองค์กร
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ผังองค์กรสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในสมาคมประกันวินาศภัยไทย

สำ�นักง�นอัตร�เบี้ยประกันวิน�ศภัย

สำ�นักง�นอนุญ�โตตุล�ก�ร

ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

ฝ่�ยสื่อส�รองค์กร

ฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

ฝ่�ยวิช�ก�รประกันภัยและวิช�ก�รทั่วไป

ดร.จุฑาทอง	จารุมิลินท
เลขาธิการ

นายกี่เดช	อนันต์ศิริประภา
ผู้อำานวยการบริหาร

นายไพฑูรย์	เนติโพธิ
อนุญาโตตุลาการ

นายโยธิน	ฉวาง
อนุญาโตตุลาการ

นายจุมพล	ณ	สงขลา
อนุญาโตตุลาการ

นายศุภชัย	ดิษฐวิบูลย์
เลขาธิการ

นางสาวกัลยา	จุกหอม
ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหาร	สายงานวิชาการ

นางสมพร	สุราช
ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหาร	สายงานปฏิบัติการ

นางสมพร	สุราช
ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหาร	สายงานสนับสนุนการบริหาร

ฝ่�ยปฏิบัติก�ร
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	 1.	นายชาติชาย	ชินเวชกิจวานิชย์	 	
  ประธาน	  
	 	บมจ.เทเวศประกันภัย

	 2.	นายสมพร	สืบถวิลกุล 
	 	กรรมการที่ปรึกษา	 
	 	บมจ.ทิพยประกันภัย

	 3.	นางสาวอรวรรณ	วรปัญญา 
	 	รองประธาน 
	 	บมจ.อาคเนย์ประกันภัย	

	 4.	นางนลินา	โพธารามิก 
	 	รองประธาน 
	 	บมจ.นวกิจประกันภัย	

	 5.	นางสาวเดือนเด่น	ชื่นจิตต์ศิริ 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บมจ.ซมโปะ	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	

	 6.	นายอรัญ	ศรีว่องไทย 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

	 7.	นายชัยฤทธิ์	ทรงพลังธรรม 
	 	ที่ปรึกษา	 
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

	 8.	นางสาวบังอร	จิระวรสุข 
	 	ที่ปรึกษา	 	 	 	
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

	 9.	นายทิวากร	กาญจนกิจ 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บมจ.ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	

	10.	นายชาติชาย	อารยะวณิชกุล 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย	

1	1.	นางสาวเดือนฉาย	โกศลเมธากุล 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.เจนเนอราลี่	ประกันภัย	(ไทยแลนด์)

	12.	นายจักรพรรดิ	อังคทะวานิช 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย	

	13.	นายอชิรวัตติ์	รงคะเจริญรัตน์ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ	

	14.	นางสาวจันทิมา	ถิ่นสุวรรณ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ทิพยประกันภัย	

	15.	นางสาวพัชรา	เจนผาสุก 
	 	กรรมการ 
	 	บ.นิวแฮมพ์เชอร์	อินชัวรันส์

	16.	นางเอมอร	จิรเสาวภาคย์ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

	17.	นางสาวนภา	กาญจโนภาส 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)

	18.	นายภาสกร	แก้วประเสริฐ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย	(ประเทศไทย)

	19.	นายทวีศักดิ์	อัญชลีนุกูล 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ธนชาตประกันภัย	

	20.	นางนภาพร	แดดภู่	 
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม  
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	21.	นางสาวนัฎพร	กีชานนท์ 
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม  
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	22.	นายสิทธิชัย	ฤกษ์วลีกุล 
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	23.	นางสาวกัลยา	จุกหอม 
	 	ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหาร	 
	 	สายงานวิชาการ 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	24.	นางสาวภัทรพร	น้ำาเงิน 
	 	หัวหน้ากลุ่ม	สนับสนุนงานประกันภัย	2 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	25.	นางสาวชุติมณฑน์	โพธิ์ปฐม 
	 	เจ้าหน้าที่อาวุโส 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รายนามคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน 
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	 1.	นายอรรณพ พรธิติ 
	 	ประธาน 
	 	บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)

	 2.	Mr.Shinkichi	Miki 
	 	กรรมการที่ปรึกษา 
	 	บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)

	 3.	นายพิศิษฐ์	เงาวิจิตร	 
	 	รองประธาน	 
	 	บจ.มิตซุย	สุมิโตโม	อินชัวรันซ์		 
	 	สาขาประเทศไทย

	 4.	นางพรศรี	บรรณกุลโรจน์ 
	 	รองประธาน 
	 	บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)

		5.	ศ.	(พิเศษ)ประมวล	จันทร์ชีวะ 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บจ.สำานักกฎหมายประมวลชัย

	 6.	นายวิเทพ	จิระจงเจริญ 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บจ.อีบิกซ์	(ประเทศไทย)	

	 7.	นายณรงค์	สุภานุรัตน์ 
	 	ที่ปรึกษา

	 8.	นายพิชิต	เมฆกิตติกุล 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

	 9.	นางอรวรรณ	อุณฑพันธุ์ 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บมจ.ซมโปะ	ประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)

	10.	นางกรแก้ว	เอี่ยมกุล 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

	11.	นายปิยวุฒิ	กิจเจริญ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จ	ีประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)

12.		นายจตุรภัทร	ภิญโญมงคล 
	 	กรรมการ	 
	 	บมจ.แอลเอ็มจี	ประกันภัย

	13.	นายสมเจต	ขุนศรีอุเชนทร์ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.แอกซ่าประกันภัย

	14.	นายนพดล	มีสุขเสมอ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ไทยศรีประกันภัย

	15.	นายชาญวิทย์	ผดุงวัฒนโรจน์ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

16.		นายสรายุทธ	พุ่มศรี 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

	17.	นางวนิดา	ชัยชัชวาล 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.นวกิจประกันภัย

	18.	นางสาวพีรินทร	แก้วลาย 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

	19.	นายอดิศร	พิพัฒน์วรพงศ์ 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	20.	นายชัชวาล	วยัมหสุวรรณ 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

21	.	นางสาวกัลยา	จุกหอม 
	 	ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหาร 
	 	สายงานวิชาการ 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	22.	นางสาวนันทภรณ์	คุ้มปิยะผล 
	 	เจ้าหน้าที่ชำานาญการ 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	23.	นางสาวเบญจพร	จุ้ยเจริญ 
	 	เจ้าหน้าที่ 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รายนามคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
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	 1.	นายวาสิต	ล่ำาซำา 
	 	ประธาน	  
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

	 2.	นายเรืองเดช	ดุษฎีสุรพจน์	  
	 	กรรมการที่ปรึกษา	 
	 	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

	 3.	นายประสิทธิ์	คำาเกิด  
	 	รองประธาน	  
	 	บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

	 4.	นายสุวัฒน์	ระดมสุทธิกุล	  
	 	รองประธาน	  
	 	บมจ.ธนชาตประกันภัย

	 5.	นายสุเทพ	ราชอุปนันท์	  
	 	รองประธาน	  
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

	 6.	นายเสรี	กวินรัชตโรจน์	  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย	 
	 	(ประเทศไทย)	

	 7.	นายสุรชัย	ไตรวิทยางกูร	  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บมจ.ประกันคุ้มภัย

	 8.	นายรังสรรค์	จูงวัฒนา		  
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

	 9.	นายถาวร	แดนวังเดิม	  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บมจ.เอราวัณประกันภัย

	10.	นางกัญญศร	กรวรพัทธ์	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

	11.	นายอนิญช์	หวั่งหลี	  
	 	กรรมการ		  
	 	บมจ.นวกิจประกันภัย

	12.	นายอริยะ	จักรานุรักษ์	  
	 	กรรมการ		  
	 	บมจ.เทเวศประกันภัย

13.	นายวสิทธิ์	ล่ำาซำา  
	 	กรรมการ		  
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

	14.	นายประชัน	มาลาวงศ์	  
	 	กรรมการ		  
	 	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

	15.	นายวิชาญ	พันธ์ศรีมังกร	  
	 	กรรมการ		  
	 	บมจ.อาคเนย์ประกันภัย	

	16.	นายสมเจต	ขุนศรีอุเชนทร์	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.แอกซ่าประกันภัย	

	17.	นายพันธ์เทพ	ชัยปริญญา	  
	 	กรรมการ		  
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

	18.	นายเพิ่มศักดิ์	รอยศิริกุล	  
	 	กรรมการ		  
	 	บมจ.นำาสินประกันภัย

	19.	นายวัลลภ	จิตต์สนอง	  
	 	กรรมการ		  
	 	บมจ.สหมงคลประกันภัย

	20.	นายอาภากร	ปานเลิศ	  
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	21.	นายชัยยุทธ	มังศรี	 
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	22.	นางสาววิไลรัตน์	แสงแก้ว	  
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

23.		นายพงศกร	ภาณุสานต์	  
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	24.	นางสาวกัลยา	จุกหอม	  
	 	ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหาร	 
	 	สายงานวิชาการ	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	25.	นางสาวศิริพร	บุณยรัตน์มงคล	 
	 	หัวหน้ากลุ่ม	ผลิตภัณฑ์ประกันภัย	1 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	26.	นางสาวภัทรพร	น้ำาเงิน  
	 	หัวหน้ากลุ่ม	สนับสนุนงานประกันภัย	2 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	27.	นางสาวรสริน	ตั้งสิริมรกต	  
	 	เจ้าหน้าที่ชำานาญการ	 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	28.	นายธนัชพงศ์ฐ	ทองนวลจันทร์	 
	 	เจ้าหน้าที่อาวุโส	 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	

รายนามคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
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รายนามคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

	 1.	นายปิติพงศ์	พิศาลบุตร 
	 	ประธาน 
	 	บมจ.นวกิจประกันภัย

	 2.	นายวัลลภ	จิตต์สนอง 
	 	กรรมการที่ปรึกษา 
	 	บมจ.สหมงคลประกันภัย

	 3.	นายพนัส	สุขเจริญ 
	 	รองประธาน 
	 	บมจ.ไทยประกันภัย

	 4.	นายสุวิทย์	เก่งวิบูลย์ 
	 	ที่ปรึกษา

	 5.	นางนันทินี	ชินวรรณโณ 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

	 6.	นายสุรชัย	เลิศสิทธิชัย 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

	 7.	นายนาวิน	ผุดผาด 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

	 8.	นางสาวศิวพร	ผึ่งผาย 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

	 9.	นางสุวรรณา	สุขปลื้มถาวร 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

	10.	นางสาวนภา	ตรีรัตนาวงศ์	  
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ซิกน่าประกันภัย

	11.	นางอุสาห	์จันทร์งาม 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.	เอ็ทน่า	ประกันสุขภาพ 
	 	(ประเทศไทย)

	12.	นายพินิจ	อำานาจนิยมจันทร ์  
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ทิพยประกันภัย

	13.	นางสาวโสภาวรรณ	ทองหยวก	 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.เทเวศประกันภัย

	14.	นางสาวณัฏฐว	ีวิชาไชย	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

	15.	นางจีราพร	จงสกุล	  
	 	กรรมการ	  
	 	บจ.มิตซุย	สุมิโตโม	อินชัวรันซ์	 
	 	สาขาประเทศไทย

	16.	นางอังสนา	ลิ่มพิทักษ์	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.พุทธธรรมประกันภัย

	17.	นางสาวเพลิน	อังวัฒนกุล	  
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	18.	นายปวินท์	ชลมาศ	 
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม  
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

	19.	นางมณี	ภาคภูมิ	  
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม  
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

	20.	นางอธิกา	ไกรอมร 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม  
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

	21.	นางสาวกัลยา	จุกหอม 
	 	ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหาร				 
	 	สายงานวิชาการ	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	22.	นางสาวศิริพร	บุณยรัตน์มงคล 
	 	หัวหน้ากลุ่ม	ผลิตภัณฑ์ประกันภัย	1 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	23.	นางสาวนันท์ธิดา	สิรินันทน์ 
	 	เจ้าหน้าที่อาวุโส 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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รายนามคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

	 1.	นายปัญญ์	รอดลอยทุกข์	  
	 	ประธาน	  
	 	บมจ.เอไอจี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	

	 2.	นายธกร	เลาหพงศ์ชนะ	  
	 	กรรมการที่ปรึกษา	 
	 	บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย	

	 3.	นายอภิณัฐ	คีตะพันธ์สังวรณ	์	  
	 	รองประธาน	  
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

	 4.	นายพนมศักดิ์	มงคลนิมิตร	  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บมจ.เทเวศประกันภัย

	 5.	นายวิชัย	ลิขิตชัยวรรณ	  
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บมจ.ทิพยประกันภัย

	 6.	นายพงษ์ภาณุ	ดำารงศิร ิ  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

	 7.	นางสาวจิรายุ	วราภรณ์	  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บมจ.ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย

	 8.	นายพิษณุ	เอี่ยมสำาอางค์  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

	 9.	นายอนุกูล	เย็นใจ	 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ทิพยประกันภัย

	10.	นางสาวพจมาน	เฟื่องอารมย์	  
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

	11.	นางสาวสุมาลี	ศักยพันธ์	  
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.นวกิจประกันภัย

	12.	นางสาวณิชาภัทร	ศรีวิเชียร	  
	 	กรรมการ 
	 	บ.นิวแฮมพ์เชอร์	อินชัวรันส์

	13.	นายเอกบุรุษ	เสริมเลขาวิลาศ	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

	14.	นายอุทัย	อโนมกิติ	 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

	15.	นางสาวกรวิภา	ผลากรกุล	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จ	ีประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)

	16.	นายเกษม	ประพันธ์วงศ์	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.แอกซ่าประกันภัย

	17.	นายธนพล	ไกรทอง 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

	18.	นางสาวดาเนตร	วันทนีย์ 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม  
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

	19.	นางสาวกฤษณา	ศักดิวรพงศ์ 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม  
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	20.	นางสาวอุบลววรณ	แสงตรง 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม  
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	21.	นางสาวกัลยา	จุกหอม 
	 	ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหาร			 
	 	สายงานวิชาการ 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	22.	นางสาวนันทภรณ์	คุ้มปิยะผล 
	 	เจ้าหน้าที่ชำานาญการ 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	23.	นางสาวณัชภรณ์	รัตนไชย 
	 	เจ้าหน้าที่อาวุโส 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

19

4
13 17 3 8 1 5 9

16 18

2

14

22

2311710
12

1521

14 | รายงานประจำาปี 2560



รายนามคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

	 1.	นายพีระพัฒน์	เมฆสิงห์วี	  
	 	ประธาน	  
	 	บมจ.ธนชาตประกันภัย

	 2.	นายมนตรี	วงศ์ท่าเรือ	  
	 	กรรมการที่ปรึกษา	 
	 	บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

	 3.	นายทัตเทพ	สุจิตจร	  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	สถาบันประกันภัยไทย

	 4.	นางวรรณี	คงภักดีพงษ์	  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บจ.ฮาวเด้น	อินชัวรันซ์	โบรคเกอร์ส 
	 	(ประเทศไทย)

	 5.	นางนิธิพร	ไตรทิพเทวินทร์	  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	นักวิชาการอิสระ

	 6.	นางสาวภาวนา	ไทยสุวรรณ	  
	 	รองประธาน	  
	 	บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)

	 7.	ดร.	ปิยวดี	โขวิฑูรกิจ 
	 	รองประธาน 
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

	 8.	นายธโนดม	โลกาพัฒนา	  
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

	 9.	ดร.	ศรัณฐ์	หวั่งหลี	 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.นวกิจประกันภัย

	10.	นางวิไล	ปรีชาภรณ์	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

	11.	นายสุชาติ	สุธยานันท์	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)

	12.	นายจักรวี	วิสุทธิผล	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

	13.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญณา	ศิริภิรมย์	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.	แอกซ่าประกันภัย

	14.	ดร.	วรัญญา	อัจฉริยะชาญวณิช	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.มิตซุย	สุมิโตโม	อินชัวรันซ์	 
	 	สาขาประเทศไทย

	15.	ดร.	โชติมา	พัวศิริ	 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.นำาสินประกันภัย

	16.	นายชูชัย	วชิรบรรจง	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ประกันคุ้มภัย

	17.	ดร.	สมเกียรติ	สกุลสุรเอกพงศ์	  
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)	

	18.	นางสาวเขมญดา	คงรักษ์กุล	 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.แอกซ่าประกันภัย

	19.	นางสาวสิริพักตร์	สุวรรณทัต	  
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	20.	นางสาวกัลยา	จุกหอม 
	 	ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหาร	 
	 	สายงานวิชาการ 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	21.	นางสาวนฤมล	ดอกพิกุล 
	 	ผู้จัดการวิชาการทั่วไป 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป	 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	22.	นางสาวปรียาพรรณ	ศรีชาย 
	 	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป		  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	23.	นายทศพล	ศรีสังข์	 
	 	เจ้าหน้าที่ชำานาญการ	 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป	 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	24.	นางสาวโศรดา	หนูแย้ม 
	 	เจ้าหน้าที่	 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป	 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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รายนามคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

	 1.	นางสาวนิตยา	พิริยะธรรมวงศ์ 
	 	ประธาน 
	 	บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย	

 2.	นายกรกฤต	คำาเรืองฤทธิ์ 
	 	กรรมการที่ปรึกษา 
	 	บมจ.	เจนเนอราลี่	ประกันภัย	(ไทยแลนด์)	

 3.	นายสุเทพ	พงษ์พิทักษ์ 
	 	ที่ปรึกษา

 4.	นางอำาไพ	บำารุงศักดิ์ศิลป์ 
	 	ที่ปรึกษา

 5.	นายพิเชษ	เจียรมณีทวีสิน 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
	 	แห่งประเทศไทย

 6.	นางสาวอมรทิพย์	จันทร์ศรีชวาลา 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

 7.	นางสาวฟ้า	มหะนาวานนท์ 
	 	รองประธาน 
	 	บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

 8.	นางนุชนาถ	เลาหไทยมงคล 
	 	รองประธาน 
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

	 9.	นายมนตรี	พ่วงพูล 
	 	รองประธาน	 
	 	บมจ.อลิอันซ์	ซี.พี.ประกันภัย

 10.	นายอนรรฆ	หวั่งหลี 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.นวกิจประกันภัย

	11.	นางสาวสุนีย์	ศรีสุขทวีรัตน์ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

 12.	นางสาวสุพร	เร้าปิติวงษ์กุล 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย	

	13.	นายวิวัฒน	์ปัญญาเกียรติคุณ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

 14.	นายธีรวัช	ตั้งจีรวงษ์ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.แอกซ่าประกันภัย	

	15.	นางสาวบุณฑริก	น้อยเสวก 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

	16.	นายศิริ	สวรรค์พรเพ็ญ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย	(ประเทศไทย)

	17.	นางสาวศศมน	สันติสุข 
	 	กรรมการ	(ประธานชมรมนักบัญชีประกันภัย) 
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

18.	นางสาววรรณา	ผลชีวัน 
	 	บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย 
	 	(เข้าร่วมประชุมแทนนางสุพร	เร้าปิติวงษ์กุล)

	19.	นางสาวชัชวริน	โชติชูตระกูล 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 20.	นางสาวธนิตา	อนุสนธิ์อดิสัย 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	21.	นางสาวชญานิน	เกิดผลงาม 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 22.	นางสมพร	สุราช 
	 	ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหาร	 
	 	สายงานสนับสนุนการบริหาร 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	23.	นางสาวสุภาสินี	จันทวี 
	 	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี	 
	 	ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 24.	นางสาวชัชฎา	เครือครุฑ 
	 	เจ้าหน้าที	่ 
	 	ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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รายนามคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

	 1.	นายอรัญ	ศรีว่องไทย	  
	 	ประธาน	  
	 	บมจ.มิตรแท้ประกันภัย	

	 2.	นายกุลวัฒน์	เจนวัฒนวิทย์	  
	 	กรรมการที่ปรึกษา	 
	 	บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

	 3.	นางสาวอมรรัตน์	ศรีกัลยาณบุตร	  
	 	รองประธาน	  
	 	บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

	 4.	นางลลิตา	สุวรรณรัตน์	  
	 	รองประธาน	  
	 	บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)

	 5.	นายวิเชียร	โมลีวรรณ 
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย		

	 6.	ดร.	ปิยวด	ีโขวิฑูรกิจ	  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ		

	 7.	นางสาวอธิษฐา	จิตรานุเคราะห์ 
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บริษัท	ติลลิกีแอนด์กิบบินส์	เนชั่นแนล	จำากัด

	 8.	นางสาวสุทธิราภร	ปรีเปรม 
	 	ที่ปรึกษา 
 

	 9.	นางสาวอุมาพร	หวลบุตตา	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

	10.	นางสาวสมศรี	ตั้งสีฟ้า	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย	

	11.	นายอภิชาต	อุดมวรชาติ	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย	

	12.	นางสาวอรวรรณ	วรปัญญา 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.อาคเนย์ประกันภัย		

	13.	นายบุญยัง	วังสว่าง 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ทิพยประกันภัย

	14.	นายยศกร	เทพหาร	  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

	15.	นางสาวกัญชวีร์	ศิริคำา  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

	16.	นายปิยะ	วราอุบล 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ซิกน่าประกันภัย

	17.	นางสาวอายุศรี	คำาบรรลือ 
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	18.	นางสาวจารุณีย์	สุขสมสังข์	  
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	19.	นางสาวกัลยา	จุกหอม	  
	 	ผู้ช่วยผู้อำานวยการบริหาร	 
	 	สายงานวิชาการ 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	20.	นางสาวนฤมล	ดอกพิกุล 
	 	ผู้จัดการวิชาการทั่วไป 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป	 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	21.	นางพัชรีภรณ์	พิศเพ็งกุลวัฒน์	 
	 	หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและกฎระเบียบ 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป	 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	22.	นายทศพล	ศรีสังข์	 
	 	เจ้าหน้าที่ชำานาญการ 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป	 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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ทำาเนียบนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

u	นายวัย	วรรธนะกุล
	 พ.ศ.	2510-2511

u	นายฉลอง	โปษยานนท์
	 พ.ศ.	2511-2512,
	 2512-2513

u	นายเซ็งจือ	ลือประเสริฐ
	 พ.ศ.	2513-2514,	
	 2514-2515

u	นายเฉลิมศักดิ์	สุขะวิริยะ
	 พ.ศ.	2526-2527

u	นายชัย	โสภณพนิช
	 พ.ศ.	2527-2528,
	 2528-2529

u	นายยืนยง	โศภิษฐ์พงศธร	             
	 พ.ศ.	2529-2530

u	นายวิรัช	ณ	สงขลา 
 พ.ศ.	2515-2516,
	 2516-2517

u	นายสุจินต์	หวั่งหลี
	 พ.ศ.	2517-2518,
	 2518-2519

u	นายยุตต	ิล่ำาซำา
	 พ.ศ.	2519-	2520

u	นางสาวมาลินี	เล่ียวไพรัตน์
	 พ.ศ.	2530-2531,
	 2531-2532

u	นายชัย	โสภณพนิช
	 พ.ศ.	2532-2533,	
	 2533-2534

u	นายพันธุ์เสน่ห์	พันธุพงศ์
	 พ.ศ.	2534-2535,	
	 2535-2536

u	นายชลอ	ทองสุพรรณ
	 พ.ศ.	2520-2521,	
	 2521-2522

u	นายเมธ	ศตวุฒิ
	 พ.ศ.	2522-2523,	
	 2523-2524

u	นายพิชัย	จุฬาโรจน์มนตรี
	 พ.ศ.	2524-2525,
	 2525-2526	

u	นายประสาน	นิลมานัตต์
	 พ.ศ.	2536-2538

u	นายศราวุธ	ภาสุวณิชยพงศ์
	 พ.ศ.	2538-2540

u	นายชัย	โสภณพนิช
	 พ.ศ.	2540-2542,	
	 2542-2544

u	นายจีรพันธ์	อัศวะธนกุล
	 พ.ศ.	2552-2554,
	 2554-2556

u	นายอานนท์	วังวสุ	
	 พ.ศ.	2556-2558,
	 2558-2560

u	นายสุจินต์	หวั่งหลี 
 พ.ศ.	2544-2546,
	 2546-2548

u	นายสุจินต์	หวั่งหลี
	 พ.ศ.	2550-2552 

u	นายชัย	โสภณพนิช	
	 พ.ศ.	2548-2550 

u	นายจีรพันธ์	อัศวะธนกุล
	 พ.ศ.	2560-2562
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รายงานธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2560

	 เศรษฐกิจไทยในปี	2560	มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ	3.9	
ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ	3.3	ในปี	2559	ตามการส่ง
ออกสินค้าและการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว	
โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ	9.7	ส่วนอุปสงค์ใน
ประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป	การบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน	ขยายตัวร้อยละ	3.2	และร้อยละ	1.7	ตามลำาดับ	ขณะ
ที่แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาครัฐชะลอลงจากปีก่อน			
	 แนวโนม้เศรษฐกจิไทยปี	2561	คาดว่าจะยงัปรับตัวดขีึน้อยา่ง
ต่อเนื่อง	โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก	1)	การขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลก	2)	แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ยังอยูำในเกณฑ์
ดี	และการลงทุนภาครัฐที่จะเร่งตัวขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกรอบ 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	(Economic	Growth	Rate)	 3.3	 3.9	 3.6-4.6

			การบริโภคภาคเอกชน	(Private	Consumption)	 3.0	 3.2	 3.2

			การลงทุนภาคเอกชน	(Private	Investment)	 0.5	 1.7	 3.7

			การอุปโภคภาครัฐ	(Public	Consumption)	 2.2	 0.5	 3.2

			การลงทุนภาครัฐ	(Public	Investment)	 9.5	 -1.2	 10.0

			การส่งออกสินค้าและบริการ	(Export	of	goods	&	services)	 2.8	 5.5	 6.0

			การนำาเข้าสินค้าและบริการ	(Import	of	goods	&	services)	 -1.0	 6.8	 6.5

มูลค่าการส่งออกสินค้า	(Export	volume	of	goods	&	services)	 0.1	 9.7	 6.8

มูลค่าการนำาเข้าสินค้า	(Import	volume	of	goods	&	services)	 -5.1	 14.4	 9.5

อัตราเงินเฟ้อ	(Inflation)	 0.2	 0.7	 0.9-1.9

ตารางที	่1:	อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4/2560 และแนวโน้มปี 2561, สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร้อยละต่อปี 
(Percent	per	year)

2559
(2016)

2560
(2017)

2561f
(2018f)

งบประมาณรายจ่ายลงทุน	และความคืบหน้าของโครงการลงทุน
ภาครัฐ	3)	การฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน	 
4)	แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของสาขาเศรษฐกิจ
สำาคัญ	ทั้งสาขาการท่องเที่ยวและการส่งออก	และ	5)	การปรับตัว 
ดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ
	 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอยูำในเกณฑ์ดี	 โดย
อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว
ตอ่เนือ่ง	ตามผลการปรบัขึน้อตัราภาษสีรรพสามติสรุา	เบยีร	์ยาสบู	
และเครื่องด่ืมท่ีมีความหวาน	และการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ำามันดิบ	
ขณะที่ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังคงแข็งค่า
อย่างต่อเนื่อง
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	 สำาหรับธุรกิจประกันวินาศภัยปี	2560	มูลค่าเบี้ยประกัน
ภัยรับโดยตรงอยู่ที่	218,434	ล้านบาท	ขยายตัวจากปีที่แล้วใน
อัตราร้อยละ	1.25	(รูปที่	1)	สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(Insurance	Penetration) 
อยูที่ร้อยละ	1.41	ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว	จำานวนเบี้ยประกันภัย
ต่อจำานวนประชากร	(Insurance	Density)	เพิ่มขึ้นจากปี	2559 
ซึ่งอยู่ที่	3,198	บาท	เป็น	3,220	บาท	คิดเป็นร้อยละ	0.69	(รูปที่	2) 

โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในป	ี2560	เติบโตจากการประกันภัย
รถยนต	์และการประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง	ซึง่มอัีตราการเตบิโต
ร้อยละ	3.21	และร้อยละ	0.01	ตามลำาดับ	ส่วนการประกันอัคคีภัย 
และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	มีอัตราการเติบโตลดลง	ร้อยละ	3.75	
และร้อยละ	1.08	ตามลำาดับ	(รูปที่	3)	(ข้อมูลสถิติรายไตรมาส 
ณ	วันที	่31	มีนาคม	2561,	สำานักงาน	คปภ.)

2550
(2007)

2552
(2009)

2551
(2008)

2554
(2011)

2553
(2010)

2556
(2013)

2555
(2012)

2557
(2014)

2559
(2016)

2560
(2017)

2558
(2015)

-

50,000

100,000
100,888

5.9 5.3
3.6

(0.7)

7.5

13.7

10.6

0.8

7.2

13.1

1.1

0.9

2.9

1.9

3.3

3.1

3.9

1.3
2.7

1.7

5.4

106,239 110,028
125,075

138,387

179,596

203,120 205,368 209,244
215,728 218,43429.8

150,000

200,000

250,000

Million Baht Direct Premium (Million Baht) Direct Premium Growth Rate (%) GDP (%) %

-5.00
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10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

รูปที่	1:	มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง	ป	ี2550	-	2560

ที่มา: สำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
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รูปที่	3:	เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในแต่ละประเภท

รูปที่	2:	อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย	ปี	2556	-	2560

THB 203.08 bn THB 205.37 bn

Up
13.1%

Up
3.1%

Up
1.3%Up

1.1%
Up

1.9%

THB 209.24 bn
THB 215.73 bn THB 218.43 bn

อัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (%)

อัตราการขยายตัวของ GDP ที่แท�จริง (%)

Insurance Penetration (%) (Premium/GDP)

Insurance Density (บาท) (Premium per Capita)

รายได�ประชากรต�อหัว (บาท) (GDP per Capita)

2556
(2013)

2557
(2014)

2559
(2016)

2560
(2017)

2558
(2015)

2556
(2013)

2557
(2014)

2559
(2016)

2560
(2017)

2558
(2015)

 13.1% 1.1% 1.9% 3.1% 1.3%

 2.7% 0.9% 2.9% 3.3 % 3.9%

 1.57%  1.55% 1.52% 1.48% 1.41%

 3,043 3,065 3,112 3,198 3,220

 193,561 197,062 203,356 215,455 228,371

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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	 สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของแต่ละประเภทการ
ประกันภัยในปี	2560	 ใกล้เคียงกับปี	2559	 โดยการประกัน
ภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีสัดส่วนมากที่สุด	อยู่ที่ร้อยละ	50.43	
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย	รองลงมา	คือ	การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล	อยู่ที่ร้อยละ	12.91	การประกันความเสี่ยงภัย 

ทรัพย์สิน	 ร้อยละ	11.12	การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
ร้อยละ	7.31	การประกันอัคคีภัย	ร้อยละ	4.51	ส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ	13.72	ประกอบด้วยการประกันสุขภาพ	การประกันภัย 
ทางทะเลและขนส่ง	การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก	
ประกันภัยการเดินทาง	ประกันภัยอิสรภาพ	และอื่น	ๆ	(รูปที่	4)

รูปที่	4:	สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย	ปี	2559	-	2560

Bail Bond; 0.07%

IARs; 11.35%

Public Liability; 1.12%

PA; 13.66%

Health; 3.59%

Motor Voluntary; 48.90%

Motor Compulsory; 7.74%

Marine Hull; 0.19%
Marine Cargo; 2.29%

Portfolio Mix
2559 (2016)

Portfolio Mix
2560 (2017)

Fire; 4.74%Other; 5.50%

TA; 0.84%

Bail Bond; 0.07%

IARs; 11.12%

Public Liability; 1.11%

PA; 12.91%

Health; 3.82%

Motor Voluntary; 50.43%

Motor Compulsory; 7.31%

Marine Hull; 0.20%
Marine Cargo; 2.25%

Fire; 4.51%Other; 5.39%

TA; 0.86%

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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รูปที่	5:	จำานวนกรมธรรม์	และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ย	ปี	2556	-	2560

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

	 จำานวนกรมธรรม์เพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี	2556	จนถึงปี	2560	
โดยในป	ี2560	มจีำานวน	59.44	ลา้นกรมธรรม	์เพิม่ขึน้จากป	ี2559	

ร้อยละ	4.71	ส่วนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ลดลงเล็กน้อย
จาก	3,800	บาท	ในปี	2559	เป็น	3,675	บาท	ในปี	2560		

Number of Policies (Thousand Policies) Direct Premium (Million Baht) Average Direct Premium (Baht)

52,064 54,583 54,709 56,770 59,444

203,120

205,368 209,244 215,728 218,434

2556 (2013) 2557 (2014) 2559 (2016) 2560 (2017)2558 (2015)

3,901

3,762

3,825
3,800

3,675
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	 สำาหรบัอตัราคา่สนิไหมทดแทนรวมทกุประเภทการประกนัภยั 
(Loss	Ratio)	ปี	2560	อยู่ที่ร้อยละ	56.15	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	
ซึ่งมีอัตราค่าสินไหมทดแทนที่ร้อยละ	55.26	โดยอัตราค่าสินไหม

ทดแทนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้	หลัก	ๆ	มาจากการประกันภัยรถยนต์	และ
การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน	(รูปที่	6)

รูปที่	6:	อัตราค่าสินไหมทดแทน	ป	ี2559	และ	ปี	2560

37.46%

43.87%
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60.93%

45.50%

57.15%

31.51%

43.40%

64.44%

57.02%

24.41%

64.81%

47.15%

15.43%

35.78%

65.36%

20.26%

34.59%

59.91%

18.56%

12.79%

40.83%
39.18%

44.94%

13.61%

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สถิติที่สำาคัญ

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง	
	 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทการประกันภัย	
ตั้งแต่ปี	2556-2560	มีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุก	ๆ	ปี	โดยในป	ี2560	
มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น	218,434	ล้านบาท	คิด
เป็นอัตราการเติบโตร้อยละ	1.25	และเมื่อพิจารณาแต่ละประเภท 

การประกนัภยั	พบวา่	มเีพยีงการประกนัอคัคภียัทีเ่บีย้ประกนัภยัรบั
โดยตรงมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี	2556	ส่วนการประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

Fire Marine CargoMarine Hull Motor Compulsory Motor Voluntary Miscellaneous

2556 (2013)

2560 (2017)

Unit: Million Baht

2557 (2014)

2559 (2016)

2558 (2015)

11,817

11,061

10,480

10,234

9,850

20.0%

-6.4%

-5.2%

-2.4%

-3.7%

-8.2%

12.4%

0.6%

-5.3%

4.3%

3.1%

-1.0%

0.8%

0.7%

-0.4%

12.8%

3.4%

5.5%

2.8%

-4.4%

14.2%

-1.0%

1.5%

1.4%

4.4%

11.5%

5.2%

2.9%

6.6%

-1.1%

Direct
Premium

388

436

438

415

433

4,917

4,868

4,906

4,940

4,923

14,882

15,388

16.239

16,691

15,958

103,581

102,539

104,066

105,499

110,160

67,536

71,076

73,114

77,948

77,110

+% Direct
Premium +% Direct

Premium +% Direct
Premium +% Direct

Premium +% Direct
Premium +%
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เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อ	1	กรมธรรม์
	 เบีย้ประกนัภยัรับโดยตรงเฉลีย่ต่อกรมธรรม	์รวมทกุประเภท
การประกันภัย	ตั้งแต่ปี	2556	-	2560	เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง	3,600	
-	3,900	บาท	สำาหรับป	ี2560	ลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยจาก	
3,800	บาท	เป็น	3,675	บาท	หรือลดลงร้อยละ	3.29	โดยเบ้ีย
ประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยของการประกันภัยตัวเรือมีค่าสูงที่สุด	

รองลงมา	คือ	การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	การประกันภัย
การขนสง่สนิคา้ทางทะเล	การประกนัภยัเบด็เตลด็	การประกนัอคัคี
ภัย	และการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	ตามลำาดับ	สำาหรับการ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจมเีบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงเฉลีย่ลด
ลงเรื่อย	ๆ	ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นมา

Fire Marine CargoMarine Hull Motor Compulsory Motor Voluntary Miscellaneous Total

2556 (2013)

2560 (2017)

Unit : Baht

2557 (2014)

2559 (2016)

2558 (2015)

3,330

2,912

3,050

3,054

2,948

-2.8%

-12.6%

4.7%

0.1%

-3.5%

-22.9%

-20.3%

172.3%

-13.0%

-24.3%

-1.4%

-0.2%

10.2%

-4.6%

-7.7%

4.4%

0.0%

3.1%

1.0%

-9.3%

2.8%

-4.5%

-0.5%

-0.8%

-0.6%

5.5%

-3.3%

5.5%

3.4%

-11.8%

Avg.
Premium

65,512

52,188

142,083

123,571

93,505

5,735

5,721

6,306

6,019

5,557

545

545

562

568

515

12,970

12,392

12,335

12,230

12,156

5,455

5,274

5,564

5,755

5,076

4.0%

-3.5%

1.6%

-0.7%

-3.3%

3,901

3,763

3,825

3,800

3,675

+% Avg.
Premium +% Avg.

Premium +% Avg.
Premium +% Avg.

Premium +% Avg.
Premium +% Avg.

Premium +%

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน	(หลังหักการประกันภัยต่อ)
	 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยท่ีถือเป็น 
รายได้	(Loss	Ratio)	ของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี	2560	อยู่ที่
ร้อยละ	56.15	โดยอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัย
ที่ถือเป็นรายได้ของแต่ละประเภทการประกันภัยเรียงลำาดับจาก
สูงสุดไปต่ำาสุด	ดังนี้	
	 1)	การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ร้อยละ	64.81
	 2)	การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	ร้อยละ	60.93
	 3)	การประกันภัยตัวเรือ	ร้อยละ	47.15	
	 4)	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	ร้อยละ	42.67	
	 5)	การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล	ร้อยละ	31.51	
	 6)	การประกันอัคคีภัย	ร้อยละ	15.43	

	 นอกจากนี	้จะสงัเกตไดว้า่อัตราสว่นคา่สนิไหมทดแทนตอ่เบีย้
ประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	ทุกปี	 ซ่ึงส่งผลให้ตัวเลขรวมทุก
ประเภทการประกันภัยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
	 ปี	2556	อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือ
เป็นรายได้ของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีค่า	-8.36%	เนื่องจาก 
มีการรับ	recovery	ก้อนใหญ่จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อ 
ปลายปี	2554

Fire Marine Hull Marine  Cargo Motor Compulsory Motor Voluntary Miscellaneous Total

2556 (2013) 2560 (2017)
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อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน
	 อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน	
(Combined	Ratio)	ของธุรกิจประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นทุกปี	ตั้งแต่

ปี	2556	-	2560	โดยในปี	2560	เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ	95.22	ในปี	
2559	เป็นร้อยละ	95.83

Fire Marine CargoMarine Hull Motor Compulsory Motor Voluntary Miscellaneous Total

2556 (2013) 2560 (2017)2557 (2014) 2559 (2016)2558 (2015)
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ที่มา: รายงานผลการดำาเนินงาน สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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อัตราส่วนกำาไรจากการรับประกันภัย
	 ปี	2560	อัตราส่วนกำาไรจากการรับประกันภัยคิดเป็นร้อยละ	
4.22	ลดลงจากปทีีผ่า่นมาซ่ึงอยูท่ีร้่อยละ	4.50	เน่ืองจากอตัราสว่น
ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	55.26	เป็นร้อยละ	56.15	ใน
ปี	2560	
	 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายปี	2560	ปรับลดลงเล็กน้อยจากปี	2559	

จากร้อยละ	30.02	เป็นร้อยละ	29.50
	 อัตราส่วนค่าจ้างและค่าบำาเหน็จสุทธิ	ลดลงเล็กน้อยจากปี	
2559	จากร้อยละ	10.22	เป็นร้อยละ	10.13	เนื่องจากค่าจ้างและ
ค่าบำาเหน็จของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	มีอัตราลดลง
จากปีที่ผ่านมา	จากร้อยละ	14.34	เป็นร้อยละ	13.97	

Net Loss Incurred
55.26%

2559 (2016)

2560 (2017)

Underwriting Margin
4.50%

Management 
Expense
30.02%

Net Commission
10.22%

Net Loss Incurred
56.15%

Underwriting Margin
4.22%

Management 
Expense
29.50%

Net Commission
10.13%

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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อัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ

7.73%

6.37%

3.06% 2.66%
3.38% 3.32%

ROE

2559 (2016)

ROA ROI

2560 (2017)

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
	 อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง	
(Retention	Ratio)	ของธรุกจิประกนัวินาศภยั	ป	ี2560	อยูท่ีร่อ้ยละ	
71.01	เพิม่ขึน้เลก็นอ้ยเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา	โดยการประกนัอคัคี
ภยั	การประกนัภยัการขนสง่สนิค้าทางทะเล	การประกนัภัยรถยนต์
ภาคบังคับ	และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก
ปี	2559	ส่วน	การประกันภัยตัวเรือ	และการประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ	มีอัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงลดลง	

	 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีอัตราส่วนการรับเส่ียงภัยเอง
ของเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ	94.87	รองลงมา	
คือ	การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ร้อยละ	87.14	การประกัน 
อัคคีภัย	ร้อยละ	65.90	การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล	
ร้อยละ	58.90	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	ร้อยละ	47.01	และการ
ประกันภัยตัวเรือ	ร้อยละ	21.29	

Fire Marine Hull Marine Cargo Motor Compulsory Motor Voluntary Miscellaneous Total

2556 (2013) 2560 (2017)2557 (2014) 2559 (2016)2558 (2015)
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ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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รายได้จากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
	 รายได้จากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นทุกป	ีตั้งแต่ปี	2556-2558	
หลังจากนั้นจึงลดลง	โดยในปี	2560	มีมูลค่า	7,025	ล้านบาท 
ซึ่งต่ำากว่าป	ี2559	ร้อยละ	3.32	

	 สำาหรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นลดลงเรื่อย	ๆ	
ตั้งแต่ปี	2556	โดยในปี	2560	มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อยู่ที่ร้อยละ	2.23	ลดลงจากปี	2559	ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	2.37	ขณะที่
อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีอัตราคงที่	อยู่ที่ร้อยละ	1.50	

Net Investment Income Investment Yield Repurchase Rate

2556 (2013) 2560 (2017)2557 (2014) 2559 (2016)2558 (2015)

2.25%
2.00%

1.50%1.50% 1.50%

6,550

7,053
7,613

7,266
7,025

2.76%
2.50%

2.23%

2.50%
2.37%

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

32 | รายงานประจำาปี 2560



สัดส่วนการลงทุน
	 สัดส่วนการลงทุนในปี	2560	เปลี่ยนแปลงจากปีท่ีผ่านมา 
เลก็นอ้ย	โดยมสีดัสว่นการลงทนุในพนัธบัตร/ต๋ัวเงนิ/หุน้กู	้มากท่ีสดุ	

คือร้อยละ	32.70	รองลงมา	คือ	เงินสดและเงินฝากกับสถาบัน 
การเงิน	ร้อยละ	29.31	และ	หุ้นทุน	ร้อยละ	28.95	

2559 (2016)

2560 (2017)

Deposits at
Financial Institutions 

with Interest
29.14%

Loans
0.71%

Other Investment
7.78%

Stocks
29.03%

Bonds / 
Treasury Bills / 

Notes / 
Debentures
33.34%

Deposits at
Financial Institutions

with Interest
29.31%

Loans
0.64%

Other Investment
8.41%

Stocks
28.95%

Bonds / 
Treasury Bills / 

Notes / 
Debentures
32.70%

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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รายงานกิจกรรม
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

1.	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	รับรางวัลสมาคมการค้า 
ยอดเยี่ยม	ประจำาปี	2560
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ได้รับรางวัลสมาคมการค้า
ยอดเยี่ยม	ประจำาปี	2560	ต่อเนื่องเป็นปีที	่2	ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุด
สำาหรับสมาคมการค้าที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน	ในกลุ่มสมาคม
ที่จดทะเบียนเกินกว่า	16	ปี	ขึ้นไป	จากการประกวดสมาคมการค้า
ดีเด่น	ประจำาปี	2560	(Trade	Association	Prestige	Award:	TAP	
Award)	จัดโดย	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ร่วมกับ	สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย	ซึ่งสมาคมฯ	สามารถผ่านเกณฑ์ในการประเมิน
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการตามหลัก	Balanced	Scorecard	
ทั้ง	4	มิติ	คือ	
	 1)	ผลสำาเร็จตามพันธกิจ	2)	ความสามารถในการบริหาร
จัดการ	3)	คุณภาพการให้บริการ	และ	4)	การพัฒนาองค์กร	
รางวัลดังกล่าวนี้ถือเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย	และเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่น	ทุ่มเท	ในการเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย
ที่มีศักยภาพและสามารถให้บริการสมาชิกให้มีความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในยุคไทยแลนด์	4.0	และ
สร้างความเป็นปึกแผ่นพัฒนาให้สมาคมฯ	เป็นองค์กรท่ีมีความ 
น่าเชื่อถือ	และเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
จนสามารถได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

2.	 โครงการ	“Power	of	Insurance	ประกันภัย	รวมพลัง 
เพื่อสังคม”	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	50	 ปี	สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ได้จัดโครงการ	 “Power	of 
Insurance	ประกันภัย	รวมพลังเพื่อสังคม”	เนื่องในโอกาสครบ
รอบ	50	ปี	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	เพื่อให้บริษัทสมาชิกและ
ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย	ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันรำาลึกถึงความเป็นมา	ความมั่นคงอันยาวนานของ 
สมาคมฯ	และเพ่ือหารายได้สมทบทนุบริจาคในนามของภาคธรุกจิ
ประกันวินาศภัย	เพื่อตอบแทนคืนสู่สังคม	และสร้างภาพลักษณ์ 
ทีดี่ใหกั้บธุรกจิประกันวินาศภยั	โดยนำาเงนิที่ได้จากการบรจิาคมอบ
ใหก้ับองค์กรสาธารณกุศล	2	แหง่	คือ	มลูนิธิชัยพฒันา	และศิริราช
มลูนธิิ	ซึง่มีบรษิทัสมาชิก	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	รว่มกนัสมทบ
ทุนบริจาคเงินในโครงการผ่านกิจกรรมที่สมาคมฯ	จัดขึ้น	ได้แก่	 
1.	การจัดงานเลี้ยงสังสรรค	์เมื่อวันอังคารที่	14	พฤศจิกายน	2560	
ณ	ห้องมัฆวานรังสรรค์	สโมสรทหารบก	ถนนวิภาวดีรังสิต	และ	 
2.	การแข่งขันกอล์ฟการกุศล	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	9	พฤศจิกายน	
2560	ณ	สนามริเวอร์เดล	กอล์ฟ	แอนด์	 คันทรี่	คลับ	จังหวัด
ปทุมธานี	 โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมด	(ไม่หักค่าใช้จ่าย) 

นำาไปบรจิาคสมทบทุนให้แก	่มลูนธิชิยัพัฒนา	และ	ศริริาชมลูนธิ	ิซึง่
ไดร้บัความรว่มมอือยา่งดอียา่งดยีิง่ท้ังจากบรษัิทสมาชกิ	และหนว่ย
งานที่เกี่ยวข้อง	ร่วมกันบริจาคเงินรวมทั้งสิ้น	5,000,000	บาท

3.	การดำาเนินการก่อสร้างอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย
แห่งใหม่
	 ตามทีส่ำานกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ	์ไมต่อ่สญัญา
เชา่สถานท่ีให้กบัสมาคมประกนัวนิาศภัยไทย	ตัง้แตป่	ี2547	เปน็ตน้
มา	สมาคมฯ	ได้หารือกับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
เกีย่วกบัการตอ่สญัญาเชา่พืน้ท่ีอาคารสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	
โดยใหส้มาคมฯ	นำาเสนอแผนการพฒันาพืน้ท่ีและขอตอ่สญัญาเชา่
พืน้ท่ีอาคารสมาคมประกนัวนิาศภัยไทย	ใหท้างสำานกังานทรพัยส์นิ
ส่วนพระมหากษัตริย์พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบการ
พัฒนาพื้นที่และต่อสัญญาการเช่าครั้งแรก	30	ปี	และพิจารณา
ต่อสัญญาการเช่าอีก	30	ปี	หลังสัญญาเช่าครั้งแรกครบกำาหนด	
สำานักงานทรัพย์สินฯ	ได้แจ้งอัตราค่าเช่าระยะยาว	30	ปี	 เป็น
อัตราที่สูงมาก	อีกทั้งเมื่อสัญญาเช่าครบกำาหนด	30	ปี	สำานักงาน
ทรัพย์สินฯ	จะประเมินการเช่าใหม่	ซึ่งไม่คุ้มกับการต่อสัญญาเช่า 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการทีต่อ้งซือ้ทีด่นิและสรา้งอาคารบนพืน้ท่ีของ
สมาคมฯ	เอง	สมาคมฯ	จึงได้ซ้ือท่ีดินจากบริษัท	กลางคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ	จำากัด	บนถนนสุขุมวิท	ซอยสุขุมวิท	64/1	
และ	64/2	จำานวน	1	ไร่	1	งาน	72	ตารางวา	(572	ตารางวา)	โดย
ได้ชำาระค่าที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์	 เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2560 
และได้ดำาเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสมาคมประกันวินาศภัย
ไทยแห่งใหม่	ดังนี้
	 1.	วา่จา้ง	บรษัิท	วศิวกรท่ีปรกึษาตอ่ตระกลู	ยมนาคและคณะ	
จำากัด	เป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการ	เมื่อวันที	่28	กันยายน	2559
	 2.	ว่าจ้าง	บริษัท	ซี.อี.เอส.	จำากัด	 เป็นบริษัทผู้รับเหมา
ก่อสร้างอาคาร	โดยได้ยื่นคำาขออนุญาตก่อสร้างอาคารสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย	ตามมาตรา	39	ทวิ	เมื่อวันที่	11	กันยายน	
2560	และได้ลงนามสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้าง	(Design	
&	Build)	อาคารสำานักงานสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่	 
เมื่อวันที	่7	พฤศจิกายน	2560
	 3.	ทำาพิธีบวงสรวงขึ้นเสาเอกอาคารสมาคมประกันวินาศภัย
ไทยแห่งใหม่	 เมื่อวันท่ี	10	ตุลาคม	2560	 เวลา	09.59	น. 
ณ	ถนนสุขุมวิท	ซอย	64/1-64/2	และเทคอนกรีตเสาเข็ม	เมื่อวัน
ที	่10	ตุลาคม	2560	ถึงวันที่	18	พฤศจิกายน	2560	(รวม	39	วัน) 
รวมเสาเข็มที่เททั้งหมด	จำานวน	104	ต้น
	 4.	กู้เงินกับธนาคารกสิกรไทย	จำากัด	(มหาชน)	เพื่อใช้เป็น 
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย	 
กรอบวงเงิน	200	ล้านบาท	ระยะเวลาการผ่อนชำาระดอกเบี้ยและ
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เงินต้นคืนภายใน	10	ปี	โดยใช้โฉนดที่ดินเลขที	่253383	เลขที่ดิน	
11013	เปน็หลกัทรพัย์ในการกูเ้งนิ	และได้ลงนามสญัญากูเ้งนิ	เมือ่
วันที่	25	ธันวาคม	2560
	 ทั้งนี้	คาดว่าอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่จะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นป	ี2562

4.	โครงการประกันภัยข้าวนาป	ีปีการผลิต	2560
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร	
(กษ.)	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	
สำานกังานเศรษฐกิจการคลงั	(สศค.)	สำานักงานคณะกรรมการกำากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ดำาเนินโครงการ
ประกนัภยัขา้วนาป	ีปกีารผลติ	2560	โดยมีผลการดำาเนนิการ	ดงันี	้
มีพื้นที่รับประกันภัยจำานวน	26,117,393.50	ไร่	มีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ	จำานวนใบรับรอง	3,447,594	ฉบับ	จำานวนครัวเรือน	
1,756,928	ครัวเรือน	เป็นจำานวนเบี้ยประกันภัย	2,350,565,415	
บาท	โดยมีบริษัทรับประกันภัย	24	บริษัท	ได้แก่	บริษัท	กรุงเทพ
ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	กรุงไทยพานิชประกันภัย	
จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	 เจนเนอราลี่	ประกันภัย	(ไทยแลนด์)	
จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	ซมโปะ	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำากัด	
(มหาชน)	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	เทเวศ
ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	ไทยพัฒนาประกันภัย	จำากัด	
(มหาชน)	บริษัท	ไทยไพบูลย์ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	
ไทยศรปีระกนัภยั	จำากดั	(มหาชน)	บรษิทั	ไทยเศรษฐกจิประกนัภยั	
จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	นวกิจประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	
นำาสินประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	บางกอกสหประกันภัย	
จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	ประกันภัยไทยวิวัฒน์	จำากัด	(มหาชน)	
บรษิทั	ฟอลคอนประกนัภยั	จำากดั	(มหาชน)	บริษทั	มติซุย	สมุโิตโม 
อินชัวรันซ์	จำากัด	สาขาประเทศไทย	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	
จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	วิริยะประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	
ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	สยาม
ซิตี้ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำากัด	
(มหาชน)	บรษิทั	อาคเนยป์ระกนัภยั	จำากดั	(มหาชน)	บริษทั	เอเชยี
ประกันภัย	1950	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	แอกซ่าประกันภัย	
จำากัด	(มหาชน)

5.	โครงการอบรมความรู้ประกันภัย	(Training	for	the	Trainers)	
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล
	 คณะทำางานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล	
ประกอบดว้ย	สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	สำานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กรมการ
ปกครอง	กรมการพัฒนาชุมชน	และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	จัดโครงการ	“อบรมความรู้ประกัน
ภัย	(Training	for	the	Trainers)	สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี”	
ประจำาปี	2560	เพื่อเสริมสร้างความรู	้ความเข้าใจด้านประกันภัย

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง	ๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง	เพ่ือนำาความรู้ 
ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อเกษตรกรในพื้นที่	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัเกษตรกรโดยตรง	ไดแ้ก	่เกษตรจงัหวดั	เกษตรอำาเภอ
ทุกอำาเภอ	หวัหนา้สำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั	
นายอำาเภอ	ปลัดอำาเภอ	(หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง)	ทุกอำาเภอ	
พัฒนาการจังหวัด	พัฒนาการอำาเภอทุกอำาเภอ	ท้องถิ่นจังหวัด	
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล	ผู้จัดการสาขาและพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประชาสัมพันธ์
จงัหวดั	สือ่มวลชน	นักจดัรายการวทิยโุทรทัศนท้์องถ่ิน	ผูอ้ำานวยการ 
สำานักงาน	คปภ.	ภาค	ผู้อำานวยการสำานักงาน	คปภ.	จังหวัด
และเจ้าหน้าท่ี	ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม	2560	จำานวน 
9	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดขอนแก่น	นครสวรรค	์สุโขทัย	ฉะเชิงเทรา	
เพชรบรุ	ีบรุรีมัย	์รอ้ยเอด็	สกลนคร	และสงขลามผีูเ้ขา้รบัการอบรม
ทั้งสิ้น	2,026	คน

6.	CEO	Breakfast	&	Lunch	Talk	2018
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	จัดงาน	CEO	Breakfast	&	
Lunch	Talk	2018:	Transforming	the	Industry	Towards	New	
Era	โดยเชญิ	CEO	และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทสมาชกิเขา้รว่ม
ประชมุ	เพือ่รบัทราบผลการดำาเนนิงานของสมาคมฯ	และความคบื
หน้าโครงการต่าง	ๆ	ที่สำาคัญซึ่งส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจประกัน
วินาศภัย	เช่น	โครงการ	Insurance	Bureau	System	ผลกระทบ
ของ	InsurTech	และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ	ฉบับที	่9	และฉบับที	่17	เป็นต้น	เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนการดำาเนินงานของบริษัท	นอกจากนี้	ยังมีวิทยากรจาก	
EY	Office	Limited	ประเทศไทย	และ	Ernst	&	Young	Advisory	
Pte.	Ltd.	จากประเทศสิงคโปร์	มาบรรยาย	เมื่อวันที่	7	มีนาคม	
2561	ณ	โรงแรมเรเนซองส์	ราชประสงค์

7.	การประชุม	EAIC	Executive	Board	Meeting
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	เข้าร่วมประชุม	EAIC	Execu-
tive	Board	Meeting	เมื่อวันที	่14	กรกฎาคม	2560	ณ	Marriott	
Grand	Ballroom	กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	โดยมีนายนพดล 
สันติภากรณ์	อุปนายกสมาคมฯ	และนายก่ีเดช	อนันต์ศิริประภา 
ผู้อำานวยการบริหารสมาคมฯ	เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม

8.	การประชุมสภาประกันภัยอาเซียน	ครั้งที่	43	(43rd	ASEAN	
Insurance	Council)
	 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	ไดเ้ขา้รว่มประชมุสภาประกนัภยั 
อาเซียน	ครั้งที	่43	(43nd	ASEAN	Insurance	Council)	โดยมี	นาย
นพดล	สนัตภิากรณ	์อปุนายกสมาคมฯ	นายกีเ่ดช	อนนัตศ์ริปิระภา 
ผูอ้ำานวยการบรหิารสมาคมฯ	และนางสาวนฤมล	ดอกพกุิล	ผูจั้ดการ 
ฝ่ายวิชาการทั่วไป	เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม	เมื่อวันที่	21-24	
พฤศจิกายน	2560	ณ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย รับรางวัล สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำาปี 2560ง
จากนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงพาณิชย์ 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย รับรางวัล สมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำาปี 2560
จากนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงพาณิชย์ 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์



งานเลี้ยง ครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย ภายใต้ชื่องาน “50th Anniversary The Journey of TGIA”
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โครงการ Power of Insurance ประกันภัย รวมพลังเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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พิธีบวงสรวงขึ้นเสาเอก อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่ บนถนนสุขุมวิท ซอย 64/1- 64/2 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
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งาน CEO Breakfast & Lunch Talk 2018: Transforming the Industry Towards New Era
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การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย (Insurance Bureau System: IBS) 
ระหว่าง สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทประกันวินาศภัย
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การลงนามความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิต
บุคลากรประกันภัย 

44 | รายงานประจำาปี 2560



9.	จัดทำารายงานสถิติประกันวินาศภัยและทิศทางอุตสาหกรรม
ประกันวินาศภัย
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	โดยสำานักงานอัตราเบี้ยประกัน
วินาศภัย	(IPRB)	ร่วมกับสำานักงาน	คปภ.	จัดทำารายงานสถิติ
ธรุกจิประกนัวนิาศภยั	เพือ่เสนอข้อมลูและบทวิเคราะห์ใหก้บับรษัิท
ประกนัวนิาศภยัเปน็รายไตรมาส	โดยจดัทำาเปน็รายงาน	“ภาพรวม 
อตุสาหกรรมประกนัวินาศภยัและทศิทางอตุสาหกรรมปีหนา้”	เพือ่
ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันวินาศภัยได้นำาเอาข้อมูล 
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการติดตามความเคลื่อนไหวและการ
ขยายตวัของตลาดการประกนัวินาศภยั	ซึง่เปน็ขอ้มลูการวเิคราะห์
เชิงลึกของอุตสาหกรรมการประกันวินาศภัยไทยที่มีประโยชน์ต่อ
การวางแผนกลยทุธ์ในการดำาเนนิธรุกจิของบริษทัประกนัวนิาศภยั
ในองค์รวม

10.	การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือพัฒนาธุรกิจ
ประกันวินาศภัย
 10.1	ลงนามบันทึกความร่วมมือ	โครงการ	“รถชนแล้ว	ถ่าย
รูปไว	้แยกได้	ไม่ต้องรอ”
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	และบริษัทประกันภัย	จำานวน	
44	บริษัท	ร่วมกับกองบัญชาการตำารวจนครบาล	ลงนามบันทึก
ความร่วมมือโครงการ	“รถชนแล้ว	ถ่ายรูปไว้	แยกได้	ไม่ต้อง
รอ”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูป
ธรรม	นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาค
เอกชน	 ในการนำาระบบการประกันภัยมาแก้ไขปัญหาจราจร	
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐในการช่วยลด
ปัญหาการจราจรแล้ว	ยังช่วยลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ
จราจรและพนักงานสอบสวน	ที่สำาคัญรถที่เกิดอุบัติเหตุสามารถ
แยกย้ายรถได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำารวจหรือบริษัท
ประกันภัยมาให้บริการในที่เกิดเหต	ุโดยมีแนวทางการปฏิบัติ	คือ	
รถที่มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนท่ี
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเล็กน้อย	ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต	เพียงถ่ายรูปไว้และเคลื่อนย้ายรถให้พ้นพื้นผิวการจราจร	
เพื่อไม่ให้การจราจรติดขัดและสามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก	
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเวลาช่ัวโมงเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
การจราจรคับคั่ง	โดยได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ	เมื่อวันท่ี	
17	มีนาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	กองบัญชาการตำารวจนครบาล
	 10.2	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	ว่าด้วยความร่วม
มือทางวิชาการในการส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนาและผลิตบุคลากร
ประกันภัย
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ	ว่าด้วยความร่วมมอืทางวิชาการในการส่งเสริม	สนับสนุน	
พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันภัย	ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา	
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจประกัน
วนิาศภยั	และส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจใหก้บันสิติ	นกัศกึษา	และ

ยังเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ	ตลอดจน
ขา่วสารทีเ่กีย่วกบัธรุกจิประกนัวนิาศภยัใหก้บันสิติ	นกัศกึษา	ซึง่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบุคลากร
เข้าสู่ธุรกิจ	เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย	ผ่าน
โครงการต่าง	ๆ	 เช่น	 โครงการฝึกงาน	 โครงการศึกษาดูงาน	
โครงการสหกิจศึกษา	เพื่อกระตุ้นให้นิสิต	นักศึกษา	เกิดทางเลือก
ในการเข้าสู่ธุรกิจประกันวินาศภัย	และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
ธรุกจิประกนัวนิาศภยัใหเ้จรญิเตบิโตตอ่ไป	โดยมีสถาบนัอดุมศกึษา 
รว่มลงนามท้ังสิน้	12	แหง่	ไดแ้ก	่1.	คณะวทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร	์	2.	มหาวทิยาลยัขอนแกน่		3.	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่
4.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5.	คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต	์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ	6.	มหาวิทยาลัยมหิดล	7.	สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	8.	 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์	9.	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	10.	คณะพาณิชยศาสตร์
และการจัดการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตตรัง 
11.	คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
และ	12.	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2560	ณ	โรงแรมเชอราตัน
แกรนด์	สุขุมวิท
 10.3	ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กลางด้านการประกันวินาศภัย	(Insurance	Bureau	System:	IBS)
	 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	ไดจ้ดัพธิลีงนามบนัทึกขอ้ตกลง 
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย	
ระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทย	และบริษัทประกันวินาศภัย	
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย	เป็นสักขีพยาน	โดยมีกรอบความร่วมมือ	ดังนี้ 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย	และบริษัทประกันวินาศภัย	ตกลง
จะให้ความร่วมมือและยินยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านการ
ประกันวินาศภัย	ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย 
โดยบริษัทประกันวินาศภัยยินยอมให้สำานักงาน	คปภ.	นำาข้อมูล
ด้านการประกันวินาศภัยที่ ได้รับจากบริษัทประกันวินาศภัย 
จัดส่งให้แก่สมาคมประกันวินาศภัยไทย	 เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาธุรกิจประกันภัย	ทั้งนี	้บรรดาข้อมูลใด	ๆ	ที่สมาคมประกัน
วินาศภัยไทยได้รับ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	โดยสำานักงาน
อัตราเบ้ียประกันวินาศภัย	และบริษัท	ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท	
จำากัด	หรือองค์กรที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่	 ท่ีทำาหน้าเป็นศูนย์ข้อมูล
อุตสาหกรรมประกันวินาศภัย	ตกลงจะเก็บรักษาเป็นความลับ 
โดยจะไม่นำาข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลไปเผย
แพรต่อ่สาธารณชน	บุคคลท่ีสาม	หรอืนำาขอ้มลูท่ีไดไ้ปแสวงหาผล
ประโยชน์ไมว่า่ทางหนึง่ทางใดในเชงิพาณิชย	์รวมตลอดถงึจะไมน่ำา
ขอ้มลูท่ีได้ไปกระทำาการใด	ๆ 	อันเป็นทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสยีหาย 
แกบ่รษัิทประกนัวนิาศภัย	โดยไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลง	เมือ่วนัที	่ 
28	สิงหาคม	2560	ณ	ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูงสำานักงาน	คปภ.	มีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมลงนาม	จำานวน	
57	บริษัท
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การแถลงข่าว “ประกันภัยร่วมใจ จัดหน่วยเคลื่อนที่ขายข้าวช่วยชาวนา”
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย ฉลองครบรอบ 50 ปี รวมพลังภาคธุรกิจประกันวินาศภัย 
จัด “โครงการ Power of Insurance ประกันภัย รวมพลังเพื่อสังคม” พร้อมแถลงแนวโน้ม 
การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2560
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11.	การจดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธค์วามรูด้า้นการประกนัวนิาศภยั
 11.1	 วารสารประกันภัย	 ราย	3	 เดือน	 เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัย	และเผยแพร่ข่าวสารความรู้
ด้านการประกันวินาศภัยแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
 11.2	จัดทำา	TGIA	Newsletter	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	
โดยฝ่ายวิชาการ	จัดทำา	TGIA	Newsletter	เป็นจดหมายข่าวราย
เดอืน	เพือ่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารและกจิกรรมต่าง	ๆ 	ทีส่ำาคญั	เพือ่
ให้บรษิทัสมาชกิไดร้บัทราบขา่วสารทีท่นัสมยัและเพือ่ประโยชน์ใน
การเตรียมความพร้อมต่าง	ๆ	ของบริษัทสมาชิก
 11.3	การจัดทำา	Infographic	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความ
รู้ด้านการประกันภัย	เช่น	โครงการ	รถชนแล้ว	ถ่ายรูปไว	้แยกได้	
ไม่ต้องรอ	เมาแล้วขับเกิดอุบัติเหตุประกันภัยไม่คุ้มครอง	น้ำาท่วม
ประกันภยัคุม้ครองอะไรบ้าง	ซือ้กรมธรรมป์ระกนัสขุภาพลดหยอ่น
ภาษี	15,000	บาท	เป็นต้น
 
12.	งานแถลงข่าวผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย
	 12.1	แถลงข่าว	“ประกนัภยัร่วมใจ	จดัหน่วยเคลือ่นทีข่ายขา้ว	
ช่วยชาวนา”	และพิธีปล่อยขบวนรถโมบายขายข้าว	ช่วยชาวนา	
(Insurance	Rice	Mobile	Unit)	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2560	ณ	
ห้องประชุม		และบริเวณลานจอดรถ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 12.2	แถลงข่าว	ผลงานในรอบ	2	ปี	ของสมาคมประกัน
วนิาศภยัไทย	และแนวโนม้ธรุกจิประกนัวนิาศภยั	ป	ี2560	เมือ่วนัที	่ 
29	มีนาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 12.3	แถลงข่าว	โครงการประกันภัย	รวมพลังเพื่อสังคม	
(Power	of	Insurance)	เนื่องในโอกาสครบรอบ	50	ปี	สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย	และภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย	ปี	2560	
และแนวโนม้ธรุกจิประกนัวนิาศภยั	ป	ี2561	เม่ือวนัที	่6	พฤศจกิายน	
2560	ณ	ห้องประชุม	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 12.4	แถลงข่าว	โครงการเดิน-วิ่ง	การกุศล	50	ปี	สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย	“Healthy	&	Happy	Run	2018”	เมื่อวันที่	
14	ธันวาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

13.	การจัดบูธประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัย
	 13.1	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์	ปี	2560	“สงกรานต์	ร่วมทำา	ความดี	ขับขี่ปลอดภัย	
ถวายเปน็พระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดลุยเดช”	จัดโดยมลูนธิเิมาไมข่บั	เมือ่วนัที	่10-11	เมษายน	2560	
ณ	สถานีขนส่งหมอชิต	และสถานีรถไฟหัวลำาโพง
	 13.2	งานสัปดาห์ประกันภัย	ประจำาปี	2560	เมื่อวันที่	22-24	
กันยายน	2560	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 13.3	งานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน	และวันลดภัยพิบัติ
สากล	ประจำาปี	2560	“ศาสตร์พระราชาเพื่อการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน”	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2560	ณ	หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 13.4	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่	2561	“ปีใหม่ปลอดภัย	ตายเป็นศูนย์”	จัดโดยมูลนิธิเมาไม่
ขับ	เมื่อวันที่	28-29	ธันวาคม	2560	ณ	สถานีขนส่งหมอชิต	และ
สถานีรถไฟหัวลำาโพง

14.	Team	Building:	TGIA	Core	Values	สร้างสรรค์สู่วัฒนธรรม
องค์กร
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	จัดอบรมพนักงาน	 “Team 
Building:	TGIA	Core	Values	สร้างสรรค์สู่วัฒนธรรมองค์กร” 
เพ่ือให้พนกังานสมาคมฯ	เขา้ใจและตระหนกัถึงคณุคา่	TGIA	CORE	
VALUES	เขา้ใจกระบวนการทำางานเปน็ทีมท่ีมคีณุภาพ	ปลูกฝงัให ้
พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำางาน	 โดยคำานึงถึงเป้าหมาย 
และความสำาเร็จร่วมกัน	และทำางานกับผู้อ่ืนได้โดยยอมรับใน 
ความคดิ	ความสามารถทีแ่ตกตา่งกนั	เมือ่วนัที	่13-14	พฤษภาคม	
2560	ณ	โรงแรมศภุาลยั	ป่าสกั	รสีอรท์	แอนด	์สปา	อำาเภอแกง่คอย 
จังหวัดสระบุรี

15.	การจัดสอบความรูก้ารประกนัวนิาศภยั	เพือ่ขอรบัใบอนญุาต
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
	 จากการประชุมยุทธศาสตร์การประกันภัยแห่งชาต	ิเมื่อวันที่	
12	มีนาคม	2546	สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ
ประกอบธรุกจิประกนัภัย	มอบหมายให้สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย
เป็นผู้ดำาเนินการจัดสอบความรู้การประกันวินาศภัย	เพื่อขอรับใบ
อนญุาตเปน็ตวัแทนประกนัวนิาศภัย	แทนสำานกังานคณะกรรมการ
กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ดำาเนินการจัดสอบตัวแทน
ประกันวินาศภัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ต้ังแต่	ปี	2547	ถึง	
31	ธันวาคม	2560	ทั่วท้ังประเทศ	มีผู้สมัครสอบ	154,611	คน 
มีผู้สมัครที่ได้เข้าสอบ	82.86%	มีผู้สมัครที่ขาดสอบ	17.14% 
ผู้สมัครที่สอบไม่ผ่าน	34.45%	และมีผู้สมัครที่สอบผ่าน	65.55%
	 การจดัสอบความรูฯ้	เพ่ือขอรบัใบอนญุาตเปน็ตวัแทนประกนั
วินาศภัย	วันท่ี	1	มกราคม	2560	ถึง	31	ธันวาคม	2560	ท่ัวทั้ง
ประเทศมีผู้สมัครสอบรวม	8,884	คน	มีผู้สมัครที่ได้เข้าสอบ	
83.08%	มีผู้สมัครท่ีขาดสอบ	16.92%	ผู้สมัครท่ีสอบไม่ผ่าน	
56.18%	และสอบผ่านในอัตรา	43.82%	
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ผู�สมัครสอบ รวม  8,884 คน 
สมัครประเภท ก.  8,201 คน 
สมัครประเภท ข.  584  คน 
สมัครประเภท ค.  99  คน

สอบผ�าน รวม  3,234 คน 
ส�วนกลาง 1,910  คน 

ส�วนภูมิภาค  1,324  คน

ขาดสอบ รวม  1,503 คน
ส�วนกลาง  364  คน

ส�วนภูมิภาค 1,139  คน

ผู�เข�าสอบ รวม  7,381 คน 
ส�วนกลาง  3,915  คน
ส�วนภูมิภาค 3,466  คน

ดําเนินการจัดสอบ  337 ครั้ง 
ส�วนกลาง  207 ครั้ง 
ส�วนภูมิภาค 130 ครั้ง

สอบไม�ผ�าน
4,147 คน
(56.18%)

ผู�สอบผ�าน
3,234 คน
(43.82%)

สัดส�วน ผู�สอบผ�าน และผู�สอบไม�ผ�าน 

การสอบความรู�เพื่อขอรับใบอนุญาตเป�นตัวแทนประกันวินาศภัย

สถิติการจัดสอบตัวแทนประกันว�นาศภัย
ส�วนกลาง และส�วนภูมิภาค ประจําป� 2560

หมายเหตุ  1. ผู�สมัครสอบประเภท ก. คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยทั�วไป
 2. ผู�สมัครสอบประเภท ข. คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยเฉพาะประกันอุบัติเหตุ
  ส�วนบุคคลและประกันสุขภาพ 
 3. ผู�สมัครสอบประเภท ค. คือ ตัวแทนประกันวินาศภัยเฉพาะการประกันภัยตาม
  พ.ร.บ. คุ�มครองผู�ประสบภัยจากรถ

สอบไม�ผ�าน รวม  4,147 คน 
ส�วนกลาง 2,005  คน 
ส�วนภูมิภาค  2,142  คน
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โครงการช่วยเหลือสังคมและ
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ในฐานะองค์กรกลางภาคธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยั	ไดด้ำาเนนินโยบายทีส่ำาคญัในการพฒันา	และสง่เสริม 
สนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม	
และจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง	ๆ	ภายใต้นโยบายท่ี
สอดคล้องกับพันธมิตรของสมาคมประกันวินาศภัยไทย	ในการ
สนับสนุนการสร้างจิตสำานึกเกี่ยวกับความปลอดภัยและมั่นคงใน
ชีวิต	ร่างกาย	และทรัพย์สิน	รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม	
จึงเป็นที่มาของโครงการช่วยเหลือสังคม	และกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย	โดยในป	ี2560	
สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ได้ดำาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อ
สังคมที่สำาคัญ	ดังนี้

1.	โครงการเดิน-วิ่ง	การกุศล	50	ป	ีสมาคมประกันวินาศภัยไทย
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ	จัดโครงการเดิน-วิ่ง	การกุศล	50	ปี	สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย	 เพื่อบริจาคสมทบทุน	 สถาบันการแพทย์จักรี 
นฤบดินทร์	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	ภายใต้ชื่อ
กิจกรรม	“Healthy	&	Happy	Run	2018”	มอบเงินให้กับสถาบัน 
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์	คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาล
รามาธิบดี	จำานวน	500,000	บาท	เมื่อวันที่	27	มกราคม	2561 
ณ	สวนลุมพินี	

2.	มอบกรมธรรม์ประกนัภัยอบัุตเิหตกุลุม่	และน้ำาดืม่สำาหรบัคณะ
นักกีฬานักเรียนคนพิการและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม
 2.1	มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำาหรับคณะ
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม	“ขุนด่านเกมส์”	ครั้งที	่39
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย	
มอบกรมธรรมป์ระกนัภยัอบัุตเิหตกุลุม่สำาหรับคณะนกักฬีาและเจา้
หน้าที่ผู้ควบคุมทีม	“ขุนด่านเกมส์”	ครั้งที	่39	จำานวน	8,360	คน	
วงเงินความคุ้มครองรวม	836,000,000	บาท	โดยมีนายณัฐพงศ์	
ศิริชนะ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก	เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์	ณ	
สำานักงาน	คปภ.

	 2.2	มอบกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุตัเิหตกุลุม่และน้ำาดืม่สำาหรบั
คณะนักกีฬานักเรียนคนพิการและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม	การ
แขง่ขนักฬีานกัเรยีนคนพกิารแหง่ชาต	ิครัง้ที	่19	“นครนายกเกมส”์
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ร่วมกับสมาคมประกันชีวิต
ไทย	มอบกรมธรรมป์ระกนัภัยอบุตัเิหตกุลุม่และน้ำาดืม่สำาหรบัคณะ
นักกีฬานักเรียนคนพิการและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม	การแข่งขัน
กฬีานกัเรยีนคนพกิารแห่งชาต	ิคร้ังท่ี	19	“นครนายกเกมส”์	จำานวน	
3,156	คน	วงเงินความคุ้มครอง	315,600,000	บาท	เมื่อวันที่	28	
กุมภาพันธ	์2561	ณ	โรงแรมชลพฤกษ์	รีสอร์ท	จังหวัดนครนายก

3.	โครงการบูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำาท่วม	ประจำาปี	2560
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	โดยคณะกรรมการประกันภัย 
ยานยนต์	กำาหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการ 
ประกันภัยรถยนต์	ตามโครงการบูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำา
ท่วมประจำาปี	2560	โดยการประสานงานกับอู่ซ่อมรถในเครือของ
บริษัทประกันภัยที่สังกัดในพื้นที่ได้ที่ประสบปัญหาอุทกภัย	เพื่อ
เข้าร่วมโครงการบูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำาท่วม	ประจำาปี	
2560	และประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรบัทราบผา่นเวบ็ไซตส์มาคม
ประกันวินาศภัยไทย

4.	งานสัมมนาสมาคมการค้า	ประจำาปี	2560
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	สนับสนุนการจัดงานสัมมนา
สมาคมการค้า	ประจำาปี	2560	ภายใต้ชื่องาน	 “Together	is	
Power	2017:	Enhancing	Connectivity”	จำานวนเงิน	80,000	บาท 
จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า	กระทรวงพาณิชย	์เมื่อวันที	่16	ตุลาคม	2560	ณ	โรงแรม
เซนทารา	แกรนด	์แอท	เซ็นทรัลเวิลด์		

5.	งาน	“การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ	
ครั้งที่	8”
	 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	สนบัสนนุการจดังาน	“การประชมุ 
วิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ	ครั้งที่	8”	จำานวนเงิน	
50,000	บาท	จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	(วสท.)	เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้องประชุม
ชั้น	6	อาคาร	วสท.	ซอยวัดเทพลีลา
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6.	งาน	“พีเ่พือ่นอ้ง	จากผองเพือ่นชาวประกนัและมวลมติรธรุกจิ
เพื่อสังคม	ปีที่	14”
	 สมาคมประกันวินาศภยัไทย	มอบทนุการศึกษาและสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการจัดงาน	“พี่เพื่อน้อง	จากผองเพื่อนชาวประกันและ
มวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม	ปีที่	14	ตอน	โรงเรียนพอเพียง”	จำานวน
เงนิ	30,000	บาท	โดยม	ี	“จติอาสมาคมฯ”	นำาขนม	นม	และน้ำาผลไม ้
ไปแจกให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที	่เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2560	
ณ	โรงเรียนบ้านท่าแย้	อำาเภอด่านมะขามเตี้ย	จังหวัดกาญจนบุรี

7.	งานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประจำาป	ี2560
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ
ที่ระลึกเพื่อแจกในงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ	แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ประจำาปี	2560	
จำานวนเงิน	20,000	บาท	เมื่อวันที	่2	ธันวาคม	2560	ณ	โรงแรม
เซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	
แจ้งวัฒนะ

8.	การบรจิาคเงนิใหแ้ก	่“มลูนธิโิรงพยาบาล	50	พรรษา	มหาวชิรา 
ลงกรณ”
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	บริจาคเงินให้แก่	 “มูลนิธิ 
โรงพยาบาล	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ”	จำานวนเงิน	10,000	
บาท	เนือ่งในโอกาสวนัคลา้ยวันสถาปนาครบรอบ	18	ป	ีสำานกังาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(สำานักงาน	ปปง.)	เมื่อวันท่ี	
18	สิงหาคม	2560	ณ	สำานักงาน	ปปง.

9.	การบริจาคเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจำาปี	2560
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	บริจาคเงินถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน	ประจำาป	ี2560	จำานวนเงิน	10,000	บาท	เพื่อนำาไป 
ถวายพระสงฆ์จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส	ณ	วัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม	พระอารามหลวง	ตำาบลบ้านใต้	 อำาเภอเมือง
กาญจนบุรี	 จังหวัดกาญจนบุรี	จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	เมื่อวันที่	
30	ตุลาคม	2560

10.	การจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนซอยร่วมฤดี
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
ซอยร่วมฤดีเน่ืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ	ปี	2561	 โดยนำา
อาหาร	ขนม	เครื่องด่ืม	ของรางวัลต่าง	ๆ	ไปร่วมแจกให้กับเด็ก 
ในชมุชนซอยรว่มฤด	ีซึง่ของรางวลัสว่นหนึง่สมาคมฯ	ไดร้บัความ
อนุเคราะห์จากบริษัทสมาชิกสนับสนุนของรางวัล	พร้อมให้เด็ก	ๆ 	 
รว่มสนกุตอบปญัหาความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการประกนัภยัและการ 
ป้องกันการเกิดภัยและการออมเงิน	ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่ง 
ในโครงการช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์	
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนท่ีแวดล้อมอยู่โดยรอบ
สมาคมฯ	และสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
ให้กับชุมชน	เมื่อวันที	่16	มกราคม	2561	ณ	ชุมชนซอยร่วมฤดี	
ถนนวิทยุ

51รายงานประจำาปี 2560 | 



บริจาคเงินศิริราชมูลนิธิ (Power of Insurance  ประกันภัย รวมพลังเพื่อสังคม)
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริจาค 2,500,000 บาท แก่มูลนิธิชัยพัฒนา



สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดเดิน-วิ่ง การกุศล 2018
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ประกันภัยร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัย จ.สกลนคร
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การดำาเนินงานตามพันธกิจ
ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย

แผนงานและกิจกรรมที่ได้ดำาเนินการ ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่	1	ด้านประชาชน

1.	สร้างและยกระดับความตระหนักรู้และความเข้าใจในการนำาการประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 
และส่งเสริมสนับสนุนให้ประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที	่5	ในการดำารงชีวิตของประชาชน

2.	สร้างความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย

•	ประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง	ๆ	
•	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันวินาศภัยประเภทต่าง	ๆ	แก่ประชาชน	
•	สร้างเครือข่าย	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกันวินาศภัยเข้าสู่ทุกระดับ
•	จัดบูธประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันวินาศภัย	(ร่วมกับสำานักงาน	คปภ.	จัดนิทรรศการ 
	 งานสัปดาห์ประกันภัย	ร่วมจัดบูธกับมูลนิธิเมาไม่ขับ	ในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง 
	 เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	ร่วมจัดบูธในงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน	และวันลด 
	 ภัยพิบัติสากล	ประจำาปี	2560)
•	จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันวินาศภัย	วารสารประกันภัย	ราย	3	เดือน	  
	 TGIA	Newsletter	รายเดือน	และ	Infographic	เผยแพร่ให้กับบริษัทสมาชิก 
	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และประชาชนทั่วไป
•	จัดแถลงข่าวผลประกอบการและความเคลื่อนไหวของธุรกิจประกันวินาศภัย
•	จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนซอยร่วมฤดี

•	บริจาคคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
•	สนับสนุนการจัดงาน	“การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาต	ิครั้งที	่8”
•	สนับสนุนการจัดงาน	“พี่เพื่อน้อง	จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม	
	 ปีที่	14”
•	บริจาคเงินให้แก่	“มูลนิธิโรงพยาบาล	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ”	เนื่องในโอกาส
	 วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ	18	ปี	สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
	 (สำานักงาน	ปปง.)
•	มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำาหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม	
	 ทีมการแข่งขันกีฬานักเรียน	นักศึกษาแห่งชาติ	ครั้งที	่39	“ขุนด่านเกมส์”
•		มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มและน้ำาดื่มสำาหรับคณะนักกีฬานักเรียนคนพิการ  
	 และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม	การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาต	ิครั้งที	่19	
	 “นครนายกเกมส์”
•	สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเพื่อแจกในงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์
	 และบริหารธุรกิจ	แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ประจำาปี	2560
•	บริจาคเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจำาปี	2560	(จัดโดย	สำานักงาน	คปภ.)

•	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม	ประจำาปี	2560

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
คณะกรรมการประกันภัย 
ยานยนต์

•	โครงการเดิน-วิ่ง	การกุศล	50	ปี	สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
คณะกรรมการประกันภัย
อุบัติเหตุและสุขภาพ
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แผนงานและกิจกรรมที่ได้ดำาเนินการ ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่	3	ด้านหน่วยงานกำากับดูแล

1.	ขยายความร่วมมือ	เพิ่มการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำากับดูแล

•	เข้าร่วมประชุม	EAIC	Executive	Board	Meeting	ณ	กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์
•	เข้าร่วมประชุมสภาประกันภัยอาเซียน	ครั้งที	่43	(43rd	Asian	Insurance	Council)	 
	 ณ	กรุงเวียงจันทน	์สปป.ลาว
•	สนับสนุนการจัดงานและเข้าร่วมการสัมมนาสมาคมการค้า	ประจำาปี	2560

•	โครงการประกันภัยข้าวนาป	ีปีการผลิต	2560/61
•	โครงการประกันภัยพืชผล	(การเดินทางศึกษาดูงานพื้นที่เพาะปลูกลำาใย)
•	โครงการอบรมความรู้ประกันภัย	Training	for	the	Trainers	เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
	 การประกันภัยพืชผล
•	เยี่ยมชม	และรับฟังการสาธิตขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและประเมินความเสียหาย 
	 ของแปลงเพาะปลูกมันสำาปะหลัง	และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	พร้อมทั้งการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

•	บรรยาย	“การปลูกมันสำาปะหลัง	และ	ข้าวโพด	ในประเทศไทย” สำานักงานอัตราเบ้ียประกันวินาศภัย

•	โครงการความร่วมมือพัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจำาลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย 
	 จากน้ำาท่วม	ระยะที่	2	(เพิ่มเติม)

•	โครงการการเชื่อมข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	เพื่อดำาเนินการ 
	 ทางพิธีศุลกากร	ผ่านระบบ	National	Single	Window

•	ลงนามในบันทึกความร่วมมือ	โครงการ	“รถชนแล้ว	ถ่ายรูปไว้	แยกได้	ไม่ต้องรอ”
•	ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับ	The	Vehicle	Theft	Reduction	Council	of		 	
	 Malaysia	Bhd	(VTREC)	ประเทศมาเลเซีย	เกี่ยวกับแนวทางการลดความสูญเสียจาก	 	
	 การโจรกรรมรถข้ามแดน
•	ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยร่วมกับ 
	 สภาทนายความ
•	เยี่ยมชมและประชุมหารือกับผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายอะไหล่รถยนต์

•	จัดทำาข้อเสนอมาตรการนำาเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
	 ต่อสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง	(สศค.)

•	นำาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
	 ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน	พ.ศ....
•	นำาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่....)	 
	 พ.ศ...

•	หารือ	“ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและนำาเสนอแนวทางการยื่นขอรับความเห็นชอบ	  
	 และข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย”

•	นำาเสนอนายทะเบียนเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลรหัสอำาเภอ	และรหัสจังหวัด	เพื่อการกำาหนด 
	 เขตและชั้นของเขตการรับประกันภัย	(ประกันอัคคีภัย)
•	ยื่นขอรับความเห็นชอบในหลักการของแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	
	 อันเน่ืองจากภัยท่ีเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สิน	(BI	for	IARs)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย			

คณะกรรมการประกันภัย
ทรัพย์สิน

คณะกรรมการประกันภัยทาง
ทะเลและโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัย
ยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัย
อุบัติเหตุและสุขภาพ

คณะกรรมการกฎหมาย
และกฎระเบียบ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะกรรมการประกันภัย
ทรัพย์สิน

2.	ประสานงาน	เจรจา	และขยายความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจที่	2	ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

1.	ยกระดับและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐ
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พันธกิจที่	4	ด้านบริษัทสมาชิก

1.	สร้างเสถียรภาพ	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ

2.	ส่งเสริมให้ธุรกิจ	ควบคุม	ดูแลกันเอง

2.	ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย	์รวมถึงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำาเนินธุรกิจและ
การดำาเนินชีวิตในยุค	Thailand	4.0

•	ปรับปรุง	แก้ไข	และยื่นขอรับความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแบบและข้อความกรมธรรม์	
	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม	แบบอัตโนมัต	ิ 
	 (File	and	Use)

•	รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบต่าง	ๆ	ในระบบ	E-law	Library
•	รวบรวมประกาศและคำาสั่ง	คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
	 ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	37

•	ดำาเนินการก่อสร้างอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่
•	สัมมนาและหารือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสำาหรับการประกันภัยข้าวนาป	ีเพื่อพัฒนา  
	 แนวทางการรับประกันภัยต่อ
•	ศึกษาดูงานขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	การจำาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย	การประเมิน 
	 ความเสียหาย	การบันทึกข้อมูลความเสียหายของแปลงเพาะปลูกเพื่อพัฒนาแนวทางการรับ	
	 ประกันภัยต่อ
•	ชี้แจง	“การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์”

•	ลงนามบันทึกข้อสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยการใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
	 ระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ	(E-Recovery)
•	ชี้แจง	“การใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบ	 	
	 สารสนเทศ	(ระบบ	E-Recovery)”

•	จัดทำาคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 
	 พ.ศ.	2559	และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
	 การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง	พ.ศ.	2559	สำาหรับบริษัท
	 ประกันวินาศภัย	ฉบับภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ
•	รวบรวมข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัย	และอัตราส่วนเงินกองทุน
	 ต่อเงินกองทุนที่ต้องสำารองตามกฎหมาย

•	พัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการออนไลน	์(ระบบการยื่น	ส่ง	และรับคำาเสนอข้อพิพาทและ 
	 เอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์)

•	Team	Building:	TGIA	Core	Values	สร้างสรรค์สู่วัฒนธรรมองค์กร
•	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม
	 สนับสนุน	พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันภัย	ระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
	 กับ	สถาบันอุดมศึกษา
•	จัดสอบความรู้การประกันวินาศภัย	เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
•	อบรม	“การนำาส่งข้อมูลในเชิงเทคนิค	สำาหรับเจ้าหน้าที่สารสนเทศเฉพาะด้านเทคนิค 
	 การนำาส่งข้อมูลการนำาเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
	 ของบริษัทประกันวินาศภัย”

คณะกรรมการประกันภัย
อุบัติเหตุและสุขภาพ

คณะกรรมการกฎหมาย
และกฎระเบียบ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะกรรมการประกันภัย
ยานยนต์

คณะกรรมการกฎหมายและ
กฎระเบียบ

สำานักงานอัตราเบ้ียประกันวินาศภัย

สำานักงานอนุญาโตตุลาการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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•	อบรม	“การจัดการสินไหมทดแทนเบื้องต้น	สำาหรับการประกันภัยทรัพย์สิน”	
	 โดย	ชมรมสินไหมทดแทน
•	สัมมนา	“ข้อควรปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ	์วิธีการและเงื่อนไข
	 การชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทน	(Non-motor)”	โดย	ชมรมสินไหมทดแทน
•	อบรม	“การคำานวณต้นทุนความเสียหาย	(Loss	Cost)	สำาหรับการประกันภัยทรัพย์สิน”
•	บรรยาย	“ความเสียหายเชิงโครงสร้างของอาคาร	เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และภัยธรรมชาติ”		
	 โดย	ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย
•	ปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
•	ปรับปรุง	แก้ไขเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัย 
	 ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน	(แบบ	อค./ทส.)

•	สัมมนา	“การเชื่อมข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	เพื่อดำาเนินการ 
	 ทางพิธีศุลกากร	ผ่านระบบ	National	Single	Window”
•	สัมมนา	“Incoterms	2010	สำาคัญอย่างไรกับการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ”
•	สัมมนา	How	to	underwrite	for	the	beginner	“การพิจารณารับประกันภัยตัวเรือ”
•	จัดทำากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์	และเอกสารแนบท้าย  
	 ขยายความคุ้มครองตามข้อ	2.4	หมวดที่	2	(แบบ	ลจ.1)	และอัตราเบี้ยประกันภัย
•	จัดทำาข้อกำาหนด	Institute	Clauses	สำาหรับกรมธรรม์ประกันภัย	Marine	Cargo
•	พิจารณาแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายสำาหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้า 
	 ระหว่างประเทศ	และการประกันภัยตัวเรือ	แบบอัตโนมัติ	(File	&	Use)

•	โครงการรางวัลผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น	Best	Surveyor	Award:	BSA	(ประจำาปี	2559	 
	 และ	ประจำาปี	2560)
•	โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต	์รุ่นที	่2	โดยชมรมพิจารณา 
	 รับประกันภัยรถยนต์
•	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำาหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ประจำาป	ี2560
•	โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต	์รุ่นที	่1
•	เสวนา	“ความท้าทายของผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ในยุคโลกไร้พรมแดน”
•	อบรม	“โครงสร้างรถยนต์และความเสียหายต่อเนื่องจากอุบัติเหตุ”	 
	 โดย	ชมรมสินไหมยานยนต์
•	ชี้แจง	“การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย	พ.ศ.	2559”	
	 โดย	ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์
•	ชี้แจง	“แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต	์ครั้งที่	1	ประจำาปี	2560-62”
•	สมัมนา	“พระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่	(ฉบับท่ี	30)		
	 พ.ศ.	2560	(การบังคับคดีตามกฎหมายใหม่)”	โดย	ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์
•	ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศ	คปภ.	เรื่อง	“หลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขการชดใช้เงิน 
	 หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2559	และ		
	 ทำาความเข้าใจเรื่องการตีความตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์”	(จัดชี้แจง	4	ภาค	 
	 ได้แก	่ภาคกลาง	ภาคใต	้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคเหนือ)
•	สัมมนา	“การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย”	
	 โดย	ชมรมสินไหมยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัย
ทรัพย์สิน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและโลจิสติกส์

คณะกรรมการประกันภัย
ยานยนต์

•	สัมมนา	“Digital	PR	Trend	2018:	Digital	PR	Strategy”	โดย	ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย
•	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“IPR	Power	Up	2018”	โดย	ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย 
 

58 | รายงานประจำาปี 2560



  
แผนงานและกิจกรรมที่ได้ดำาเนินการ ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการประกันภัย
ยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัย
อุบัติเหตุและสุขภาพ

คณะกรรมการประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

•	อบรม	“หลักเกณฑ์การประเมินค่าซ่อม	และค่าอะไหล่รถยนต์สำาหรับพนักงานสินไหม  
	 รถยนต์”	และศึกษาดูงาน	“โครงสร้างและส่วนประกอบของรถยนต	์(รถเก๋ง	และรถกระบะ)		
	 และกระบวนการจัดซ่อมรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุเสียหายหนัก”	โดย	ชมรมสินไหมยานยนต์
•	สัมมนา	“การปฏิบัติตามสัญญาและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต	์
	 ในยุค	InsurTech”	โดย	ชมรมสินไหมยานยนต์
•	ชี้แจงตามบันทึกความร่วมมือเพื่อใช้ระบบการประกันภัยแก้ไขปัญหาจราจร	
	 โครงการ	“รถชนแล้ว	ถ่ายรูปไว	้แยกได้	ไม่ต้องรอ”
•	สัมมนา	“นวัตกรรมยานยนต์ในอนาคตกับธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย”	
	 โดย	ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์
•	บรรยายพิเศษ	“เจาะลึกการประกันวินาศภัยสำาหรับเจ้าหน้าที่สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์”
•	สัมมนา	“ประเด็นปัญหาและแนวทางพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์	 	
	 ประกันภัยรถยนต์	ในชั้นอนุญาโตตุลาการและศาล”	โดย	ชมรมนักกฎหมายประกันภัย 
	 ยานยนต์
•	จัดทำาเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุ 
	 ระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย	(ร.ย.ต.)
•	จัดทำาสรุปสาระสำาคัญของกฎหมายแก้ไขใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการประกันภัย 
	 รถยนต์

•	ประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิก	เกี่ยวกับระบบสมาคมฯ	เพื่อเชื่อมโยงการจำาหน่ายและการ 
	 นำาส่งข้อมูลของบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัย	“โครงการการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล	 
	 สำาหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพำานักระยะยาว	(Long	Stay	Visa)”
•	สัมมนา	“การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัยไทย”	
	 โดย	ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
•	พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการประกันภัยสุขภาพ	ตาม	“โครงการการประกันภัยสุขภาพ	
	 ส่วนบุคคล	สำาหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพำานักระยะยาว	 
	 (Long	Stay	Visa)”
•	จัดทำาแผนความคุ้มครอง	พร้อมอัตราเบี้ยประกันภัย	การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง 
	 สำาหรับชาวต่างชาติ
•	จัดทำาสรุปสาระสำาคัญสำาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหต	ุและ	กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ	 
	 แบบอัตโนมัติ	(File	and	Use)
•	จัดทำาใบรับรองการประกันภัย	กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม	(กรณีชำาระเบี้ยประกันภัย 
	 รายปี)	และใบรับรองการประกันภัย	กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม	แบบอัตโนมัต	ิ 
	 (File	and	Use)
•	ปรับปรุง	แก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ	(International	Travel 
	 Insurance	Policy)	แบบอัตโนมัต	ิ(File	and	Use)	รวมถึงข้อตกลงคุ้มครอง	เอกสารแนบท้าย

•	ชี้แจง	“กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษ 
	 ประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า”
•	สัมมนา	“มหันตภัยไซเบอร์และโอกาสของธุรกิจประกันภัย”	โดย	ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด
•	จัดทำากรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง	(Contract	Works	 
	 Insurance	Policy)	ใบคำาขอเอาประกันภัย	เอกสารแนบท้าย	และอัตราเบี้ยประกันภัย
•	จัดทำากรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม	ใบคำาขอเอาประกันภัย	เอกสารแนบท้าย	
	 และอัตราเบี้ยประกันภัย
•	จัดทำากรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษ 
	 ประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า	ใบคำาขอเอาประกันภัย	อัตราเบี้ยประกันภัย	และสรุปสาระสำาคัญ
•	จัดทำา	ปรับปรุงแก้ไข	กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
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คณะกรรมการการบัญชี- 
การเงิน	และการลงทุน

•	ทุนการอบรม	ISJ	General	Course	รุ่นที	่44
•	ทุนการอบรม	ISJ-Advanced	Course	รุ่นที	่27
•	โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย	รุ่นที	่23	(IMDP	23)
•	โครงการประกวดผลงาน	Startup	InsurTech	(InsureTech	Ignite	Hackathon)
•	โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว	์ครั้งที่	6	โดย	ชมรมนักบริหารงานบุคคล 
	 ธุรกิจประกันภัย
•	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	Professional	Non-Life	Insurance	Camp	(Pro	NIC)	
	 ครั้งที	่2
•	โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย	ครั้งที่	9
•	สัมมนา	“Future	of	Insurance	2020	and	Beyond”	โดย	ชมรมบริหารและจัดการ
	 ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
•	สัมมนา	“Design	&	Manage	Career	Path”	โดย	ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย
•	สัมมนา	“Introduction	to	Blockchain	Technology”	โดย	ชมรม	IT	ประกันภัย
•	สัมมนา	“การทำาความเข้าใจและเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการรักษา  
	 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศสำาหรับธุรกิจประกันภัย”	โดย	ชมรม	IT	ประกันภัย
•	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“สุดยอดผู้นำาประสิทธิภาพสูง	(Leading	Yourself)”	
	 โดย	ชมรม	Young	Insurer	Club
•	ชี้แจงประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการกำาหนดมาตรฐานขั้นต่ำา 
	 ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2560	โดย	ชมรมบริหาร 
	 และจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
•	อบรม	“การป้องกันทางไซเบอร์	ด้วยระบบจำาลองยุทธ์ทางไซเบอร์”	โดย	ชมรม	IT	ประกันภัย
•	แข่งขัน	“การป้องกันทางไซเบอร์	ด้วยระบบจำาลองยุทธ์ทางไซเบอร์”	โดย	ชมรม	IT	ประกันภัย
•	สัมมนา	“Own	Risk	and	Solvency	Assessment	(ORSA)”	โดย	ชมรมบริหารและจัดการ 
	 ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
•	สัมมนา	“GEIT	and	Cybersecurity	for	Insurance	Industry”	โดย	ชมรม	IT	ประกันภัย
•	สัมมนา	“Boost	Up	Yourself	through	Digital	4.0”	โดย	ชมรม	Young	Insurer	Club
•	สัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ	2560	(Thailand	Insurance	CIO	Forum	2017)	- 
	 “Digital	Transformation	for	Insurance	4.0”	โดย	ชมรม	IT	ประกันภัย
•	สัมมนา	“ERM	101”	โดย	ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
•	สัมมนา	“Challenges	and	Opportunities	from	Disruptive	Technology	for	Insurance 
	 Business”	โดย	ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย
•	ชี้แจง	“การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท	(Own	Risk	and	 
	 Solvency	Assessment:	ORSA)”
•	ชี้แจง	“Risk	Register	Guideline	สำาหรับบริษัทประกันวินาศภัย”	 
	 โดย	ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
•	สัมมนา	“Blockchain	for	insurance”	โดย	ชมรม	IT	ประกันภัย

•	สัมมนา	“IFRS	9:	Investment	(มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 
	 ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน)”
•	สัมมนา	“มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	ฉบับที	่17	 
	 เรื่อง	สัญญาประกันภัย	(IFRS	17)”
•	สัมมนา	“เตรียมความพร้อมรองรับ	e-Tax	invoice	&	e-Receipt	และ	e-Document”
•	ประชุมชี้แจงและร่วมสนทนา	“บทบาทผู้ลงทุนสถาบันกับการสร้างธรรมาภิบาลการลงทุน”
•	สัมมนา	“Financial	Model	1”	โดย	ชมรมนักบัญชีประกันภัย
•	อบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับการจัดทำา	ส่งมอบ	และเก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส	์ 
	 และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
วิชาการประกันภัย
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3.	สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ

4.	ส่งเสริมความร่วมมือ	ความสามัคค	ีและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก

•	ประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิก	“การนำาระบบการยื่น	ส่ง	และรับคำาเสนอข้อพิพาทและเอกสาร 
	 ทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์	เข้ามาใช้ในสำานักงานอนุญาโตตุลาการ”

•	จัดทำารายงานสถิติประกันวินาศภัยและทิศทางอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย
•	ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย	 
	 (Insurance	Bureau	System:	IBS)

•	ให้บริการสารสนเทศกับสมาชิก	(รายงานธุรกิจประกันภัยประเภทต่าง	ๆ)

•	เพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทสมาชิก 
	 (ราคากลางรถยนต์	และ	ราคาค่าซ่อมรถยนต์)

•	โครงการ	HR	Relation	โดยชมรมนักบริหารบุคคลธุรกิจประกันภัย

•	ระงับข้อพิพาทในทางแพ่งระหว่างบริษัทสมาชิก

•	สัมมนา	CEO	Focus	Group

•	พัฒนาด้านอัตราเบี้ยประกันภัย	(การคำานวณต้นทุนความเสียหายของการประกันภัยรถยนต์ 
	 และประกันอัคคีภัย	การเสนอปรับปรุงพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย	และการคำานวณอัตราเบี้ย 
	 ประกันภัยของผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ)
•	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย	(Insurance	Bureau	System:	IBS)

•	โครงการ	“Power	of	Insurance	ประกันภัย	รวมพลังเพื่อสังคม”	เนื่องในโอกาสครบรอบ 
	 50	ป	ีสมาคมประกันวินาศภัยไทย	(จัดการแข่งกอล์ฟการกุศล	ครบรอบ	50	ป	ี 
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	และงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ	50	ปี	สมาคมประกัน 
	 วินาศภัยไทย	“50th	Anniversary	The	Journey	of	TGIA”)
•	CEO	Breakfast	&	Lunch	Talk	2018:	Transforming	the	Industry	Towards	New	Era
•	แข่งขันกีฬาประกันภัย	(โบว์ลิ่ง	บาสเกตบอล	วอลเลย์บอล	ฟุตซอล	ฟุตบอล	แบดมินตัน)
•	กิจกรรมครอบครัวสโมสรสมาชิกประกันภัย
•	ฝึกสอนกีฬาลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน
•	ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรม

สำานักงานอนุญาโตตุลาการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สำานักงานอัตราเบ้ียประกัวินาศภัย

คณะกรรมการประกันภัย
ยานยนต์

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
วิชาการประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สำานักงานอัตราเบ้ียประกัวินาศภัย

สำานักงานอนุญาโตตุลาการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สำานักงานอัตราเบี้ยประกัน
วินาศภัย

คณะกรรมการกฎหมาย
และกฎระเบียบ

•	สัมมนา	“กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันวินาศภัย”
•	สัมมนา	“ปฐมบท	Compliance	หน้าที่ของบริษัทประกันวินาศภัย”
•	ชี้แจงและทำาความเข้าใจบริษัทสมาชิก	“การกรอกแบบประเมินความเสี่ยงของสำานักงาน  
	 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ปปง.)”
•	สัมมนา	“ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย	ครั้งที่	1”	โดย	คณะกรรมการกฎหมายและ 
	 กฎระเบียบ	ร่วมกับ	ชมรมนักกฎหมายยานยนต์ประกันภัย
•	สัมมนา	“การเตรียมความพร้อมของบริษัทประกันวินาศภัยกับ	CG	Code	ใหม่”
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

1. การปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
	 ดว้ยคำ�ส่ังน�ยทะเบียนที	่61/2543	เร่ือง	ก�รใช้อตัร�เบีย้ประกนัอคัคภัียและอตัร�เบีย้ประกนัภัยก�รเสีย่งภัยทุกชนดิ	ไดม้กี�รประก�ศ
ใช้ม�ระยะหนึ่งแล้ว	ดังนั้น	เพื่อให้อัตร�เบี้ยประกันภัยมีคว�มเหม�ะสมและมีคว�มสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน	จึงได้นำ�เสนอต่อ
สำ�นักง�น	คปภ.	เพื่อแก้ไขปรับปรุงคำ�สั่งดังกล่�ว	โดยน�ยทะเบียน	สำ�นักง�น	คปภ.	ได้ออกคำ�สั่งน�ยทะเบียน	ประกอบด้วย
	 1.	คำ�สั่งน�ยทะเบียนที	่14/2560	เรื่อง	แก้ไข	เปลี่ยนแปลง	อัตร�เบี้ยประกันอัคคีภัยต�มลักษณะของภัย	สำ�หรับกรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย	ลงวันที่	10	เมษ�ยน	2560
	 2.	คำ�สัง่น�ยทะเบยีนที	่15/2560	เร่ือง	แกไ้ข	เปลีย่นแปลง	อัตร�เบีย้ประกนัภยั	(ร�ยป)ี	สำ�หรบักรมธรรมป์ระกนัอคัคภียัสำ�หรบัทีอ่ยู ่
อ�ศัย	ลงวันที่	10	เมษ�ยน	2560
	 3.	คำ�สัง่น�ยทะเบียนที	่16/2560	เร่ือง	แกไ้ข	เปลีย่นแปลง	อตัร�เบีย้ประกนัอคัคภียั	อัตร�เบีย้ประกนัภยัก�รประกนัภยัคว�มเสีย่งภยั 
ทรัพย์สิน	ลงวันที่	10	เมษ�ยน	2560
	 ซึ่งมีก�รแก้ไขปรับปรุงอัตร�เบี้ยประกันภัยดังกล�่ว	มีดังนี้	

จำนวนเง�น
เอาประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัย

กรมธรรม�ประกันอัคคีภัย

ขั้นต่ำ ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นสูง

กรมธรรม�ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย�สิน

0 - 50 ล�านบาท -  ปรับอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยกลุ�มที่อยู�อาศัย
 ลง 15% (รหัสภัย 1032, 1074)
-  ปรับอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยรหัสภัยอื่น ๆ ลง 10%

50 ล�านบาทขึ้นไป ไม�กำหนดขั้นต่ำ 2.375%

ไม�ต่ำกว�า 105% 
ของอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย

ไม�กำหนดขั้นต่ำ 2.5%

2.5%

	 พรอ้มนี้ไดจ้ดัประชุมช้ีแจงบริษทัสม�ชิกเกีย่วกบัก�รปรบัปรงุอตัร�เบีย้ประกนัอคัคภียัและอตัร�เบีย้ประกนัภยัคว�มเสีย่งภยัทรพัย์สนิ	
เมื่อวันที่	5	พฤษภ�คม	2560	ณ	สม�คมประกันวิน�ศภัยไทย
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2. ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำาหนดเขตและชั้นของเขตการ
รับประกันภัย พ.ศ. 2560
	 ต�มที่น�ยทะเบียนได้ออกคำ�สั่งน�ยทะเบียนที่	14/2558	
เรือ่ง	แกไ้ข	เปล่ียนแปลงพกิดัอตัร�เบ้ียประกนัภยัอคัคภียั	ลงวนัท่ี 
14	กรกฎ�คม		2558	โดยมกี�รปรบัรหสัอำ�เภอ	รหสัจงัหวดั	ใหต้รงกบั 
รหสัของกรมก�รปกครองนั้น	ดังนั้น	เพื่อให้ขอ้มูลด้�นรหัสอำ�เภอ	
และรหัสจังหวัด	สอดคล้องกัน	และเป็นไปต�มโครงสร้�งข้อมูล
กล�งด�้นก�รประกนัภยั	จงึได้มกี�รนำ�เสนอน�ยทะเบียนเพือ่แกไ้ข
ปรับปรุงส่วนที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งน�ยทะเบียนได้มีก�รออกประก�ศ	
เรื่อง	กำ�หนดเขตและช้ันของเขตก�รรับประกันภัย	พ.ศ.2560 
ลงวันที่	22	สิงห�คม	2560

3. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก อันเนื่องจากภัยที่เอา
ประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
(BI for IAR) 
	 	 ไดด้ำ�เนนิก�รยืน่ขอรบัคว�มเหน็ชอบในหลกัก�รของแบบ
และข้อคว�มกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	(เน่ืองจ�กภัยท่ี
เอ�ประกันภัยภ�ยใต้กรมธรรม์ประกันภัยคว�มเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)	
เอกส�รแนบท้�ย	และอัตร�เบ้ียประกันภัย	ขณะนี้อยู่ระหว่�ง 
ก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน	สำ�นักง�น	คปภ.

4. เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบ อค./ทส.) 
	 	 ดำ�เนินก�รปรับปรุง	แก้ไขเอกส�รแนบท้�ยกรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัยคว�มเสี่ยงภัยทรัพย์สิน	
(แบบ	อค./ทส.)	เพ่ือใหเ้หม�ะสมสอดคลอ้งกบัสถ�นก�รณป์จัจบุนั	
และหลงัจ�กดำ�เนนิก�รแกไ้ขปรับปรุงเรียบร้อยแลว้จะนำ�เสนอเพ่ือ
ขอรับคว�มเห็นชอบต่อน�ยทะเบียนต่อไป

5. โครงการความร่วมมือพัฒนาต้นแบบแผนท่ีและแบบจำาลอง
การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำาท่วม ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)
	 ร่วมกับสำ�นักง�นเทคโนโลยีภูมิอวก�ศและส�รสนเทศ	
(องคก์รมห�ชน)	หรอื	GISTDA	ดำ�เนนิโครงก�รเพือ่พัฒน�ตน้แบบ
แผนที่และแบบจำ�ลองก�รประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจ�กน้ำ�ท่วม 
เพ่ือก�รพิจ�รณ�รับประกันวิน�ศภัย	 ระยะที่	2	ข้อมูลพื้นที่ 
น้ำ�ท่วมร�ยปี	2549-2557	และในปี	2560	ดำ�เนินโครงก�รระยะ
ที่	2	โดยเพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่น้ำ�ท่วมร�ยปี	ปี	2558-2559	พร้อม
ทั้งจัดทำ�ระบบสนับสนุนตำ�แหน่งท�งภูมิศ�สตร์	ในกรณีข้อมูลใด
ไม่มีตำ�แหน่งภูมิศ�สตร์ระบบจะประมวลผลให้ค่�พิกัดภูมิศ�สตร์
จุดก่ึงกล�งร�ยตำ�บลน้ันๆ	ต�มข้อมูลของกรมก�รปกครอง	โดย
ระบบส�ม�รถรองรับก�รวิเคร�ะห์และประมวลผลคว�มเสี่ยงด้�น
อทุกภยั	ท่ีครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ	โดยบรษิทัส�ม�รถใชข้อ้มลูร�ย
ตำ�แหน่งของกรมธรรม์ประกันวิน�ศภัยของบริษัท	ร่วมกับข้อมูล
ภูมิส�รสนเทศ	ซึ่งส�ม�รถใช้บริก�รระบบดังกล่�วได้ท่ีเว็บไซต์
สม�คมประกันวิน�ศภัยไทย	หมวดโปรแกรมและบริก�ร/	Flood	
Risk	Assessment	Mapping	(FRAM)	(http://fram.gistda.or.th)	
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ประชุมชี้แจงการปรับปรุงพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย อัตราเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน และแนวทางการดำาเนินงานของคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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อบรมเรื่อง “การคำานวณต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) สำาหรับการประกันภัยทรัพย์สิน” 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงภัย เพื่อการพิจารณารับประกันภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ” พร้อมศึกษาดูงานการบริหารความเสี่ยงภัยของสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช จังหวัดชลบุรี
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อบรบ เรื่อง “การจัดการสินไหมทดแทนเบื้องต้น สำาหรับการประกันภัยทรัพย์สิน” 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

1. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองตามข้อ 2.4 หมวดท่ี 2 
(แบบ ลจ.1) และอัตราเบี้ยประกันภัย
	 จัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยคว�มรับผิดของผู้ ให้บริก�ร 
โลจสิตกิส	์เอกส�รแนบท�้ยขย�ยคว�มคุ้มครองต�มขอ้	2.4	หมวด
ที่	2	(แบบ	ลจ.1)	และอัตร�เบี้ยประกันภัย	เพื่อยื่นขอรับคว�มเห็น
ชอบตอ่น�ยทะเบยีน	สำ�นกัง�น	คปภ.	ซึง่ได้ใหค้ว�มเหน็ชอบแบบ
และขอ้คว�มกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล�่วเรยีบรอ้ยแลว้	พรอ้มนีม้ี
บริษัทสม�ชิกยื่นขอรับคว�มเห็นชอบจำ�นวน	39	บริษัท

2. ข้อกำาหนด Institute Clauses สำาหรับกรมธรรม์ประกันภัย 
Marine Cargo
	 จัดทำ�ข้อกำ�หนด	Institute	Clauses	สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัย 
Marine	Cargo	จำ�นวน	30	แบบ	ที่จัดทำ�โดย	The	International	
Underwriting	Association	of	London	Limited	เพือ่ยืน่ขอรบัคว�ม
เห็นชอบต่อน�ยทะเบียน	สำ�นักง�น	คปภ.	เพื่อให้ข้อกำ�หนดก�ร
ประกันภัยดังกล่�วได้ใช้เป็นม�ตรฐ�นในก�รรับประกันภัยของ
บริษัทประกันภัย	ซึ่งน�ยทะเบียนได้พิจ�รณ�เห็นชอบในแบบและ
ข้อคว�มขอ้กำ�หนดดงักล�่วเรียบร้อยแลว้	พรอ้มนีม้บีริษทัสม�ชกิ
ยื่นขอรับคว�มเห็นชอบจำ�นวน	46	บริษัท

3. กรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และ 
อตัราเบีย้ประกนัภยั สำาหรบัการประกนัภยัการขนสง่สนิคา้ระหวา่ง 
ประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ แบบอัตโนมัติ (File & Use)
	 ด้วยคำ�สั่งน�ยทะเบียนที่	15/2558	เร่ือง	หลักเกณฑ์ก�ร
ให้คว�มเห็นชอบแบบและข้อคว�มกรมธรรม์ประกันภัย	เอกส�ร

ประกอบ	เอกส�รแนบท้�ย	และอัตร�เบ้ียประกันภัย	สำ�หรับก�ร
ประกันภัยก�รขนส่งสินค้�ระหว่�งประเทศ	และก�รประกันภัย 
ตัวเรือ	 โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี	4	 สิงห�คม	2558	กำ�หนดให้ 
คณะกรรมก�รฯ	พิจ�รณ�แบบและข้อคว�มเอกส�รแนบท้�ยท่ี 
บริษัทสม�ชิกได้ยื่นม�ยังคณะกรรมก�รฯ	เพื่อพิจ�รณ�ก่อนจะยื่น
ตอ่น�ยทะเบยีน	สำ�นกัง�น	คปภ.	ซึง่ในป	ี2560/61	คณะกรรมก�รฯ 
ได้พิจ�รณ�เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น	63	แบบ

4. โครงการ การเชื่อมข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและ
โลจิสติกส์ เพื่อดำาเนินการทางพิธีศุลกากร ผ่านระบบ National 
Single Window
	 ไดป้ระส�นง�นไปยงัผู้ใหบ้รกิ�รระบบ	3	ร�ย	คือ	บรษิทั	แคท
เทเลคอม	จำ�กัด	(มห�ชน)	บริษัท	เทรดสย�ม	จำ�กัด	(มห�ชน)	
และบรษิทั	เน็ตเบย์	จำ�กดั	(มห�ชน)	เพือ่ชีแ้จงระบบก�รใหบ้รกิ�ร
และข้อมูลผ่�นระบบ	National	Single	Window	เชื่อมข้อมูลก�ร
รับประกนัภยั	แก่บรษิทัสม�ชกิทร�บและเลอืกใชไ้ดอ้ย�่งเหม�ะสม 
ในอน�คต	หลังจ�กน้ันได้ห�รือร่วมกับกรมศุลก�กรในแนวท�ง
ก�รเชื่อมข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยท�งทะเลและโลจิสติกส์	เพื่อ
ดำ�เนินก�รท�งพิธีศุลก�กร	ผ่�นระบบ	National	Single	Window	
รวมทัง้พจิ�รณ�โครงสร�้งข้อมลูและกระบวนก�ร	(Business	Pro-
cess)	ก�รรบั-สง่ขอ้มลูกรมธรรมป์ระกนัภยัท�งทะเลและก�รขนสง่
สินค้�ผ่�นระบบ	NSW	และแผนพัฒน�ระบบระหว�่งกรมศุลก�กร	
กับบรษิทัผู้ใหบ้รกิ�รประกนัภยั	โดยเป็นก�รเชือ่มโยงขอ้มลูระหว�่ง
บริษัทประกันภัยไปยังกรมศุลก�กร	แต่ในส่วนของกระบวนก�รที่
ผ�่นหนว่ยง�นอืน่	ๆ 	นัน้	เปน็เรือ่งเฉพ�ะของแตล่ะบรษิทัประกนัภยั 
ในก�รจัดส่งข้อมูลผ่�นระบบดังกล�่ว
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การประชุมชี้แจง เรื่อง  “การเชื่อมข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ 
เพื่อดำาเนินการทางพิธีศุลกากรผ่านระบบ National Single Window”
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย



สัมมนา How to underwrite Hull Insurance for the beginner 
เรื่อง “การพิจารณารับประกันภัยตัวเรือ” 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สัมมนา เรื่อง “Incoterms 2010 สำาคัญอย่างไรกับการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ” 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

1. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิด 
ตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย 
(ร.ย.ต.)
	 กรมโรงง�นอุตส�หกรรม	 ได้ออกประก�ศกระทรวง
อุตส�หกรรม	 เรื่อง	ก�รประกันคว�มเสียห�ยจ�กก�รขนส่ง 
วัตถุอันตร�ย	พ.ศ.	2559	ประก�ศลงร�ชกิจจ�นุเบกษ�เมื่อวันท่ี	
12	มกร�คม	2560	และมีผลบังคับใช้วันที่	12	กรกฎ�คม	2560 
โดยกำ�หนดให้ผู้ขนส่งจะต้องทำ�ประกันคว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้น 
ต่อสิ่งแวดล้อม	สุขภ�พอน�มัย	ชีวิต	หรือทรัพย์สินจ�กก�รขนส่ง 
วัตถุอันตร�ย	คณะกรรมก�รฯ	จึงได้จัดทำ�เอกส�รแนบท้�ย 
ขย�ยคว�มคุม้ครอง	รวมทัง้อตัร�เบ้ียประกนัภยั	โดยได้มคีำ�สัง่น�ย
ทะเบียนที่	35/2560	เรื่องให้ใช้แบบและข้อคว�มเอกส�รแนบท�้ย 
ว่�ด้วยก�รขย�ยคว�มคุ้มครองคว�มรับผิดต�มกฎหม�ยจ�ก
อุบัติเหตุระหว่�งก�รขนส่งวัตถุอันตร�ย	(ร.ย.ต.)	และอัตร�เบี้ย
ประกันภยั	ลงวันที	่7	กรกฎ�คม	2560	เพือ่รองรับประก�ศกระทรวง
ดังกล่�ว	และได้จัดประชุมชี้แจงให้กับบริษัทสม�ชิกเมื่อวันที่ 
7	กรกฎ�คม	2560	และ	20	กรกฎ�คม	2560	ณ	สม�คม 
ประกันวิน�ศภัยไทย

2. การลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการ “รถชนแล้ว 
ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ”
	 รว่มกบัสำ�นกัง�นตำ�รวจแหง่ช�ต	ิและสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร 
กำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	จัดลงน�ม 
ในบันทึกคว�มร่วมมือ	(MOU)	โครงก�ร	“รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ 
แยกได ้ไมต่อ้งรอ”	เพือ่ใหร้ถทีม่ปีระกนัภยัรถยนตภ์�คสมคัรใจท่ีเกิด 
อบุตัเิหต	ุส�ม�รถแยกรถหรือเคลือ่นย�้ยรถใหพ้น้จ�กพืน้ผวิจร�จร
ได้โดยไม่ต้องรอเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ	หรือเจ้�หน้�ที่บริษัทประกันภัย 
เพื่อมิให้ก�รจร�จรติดขัด	และเพื่อคว�มปลอดภัยของผู้ขับขี่	 
หรือผู้ใช้รถใช้ถนน	เมื่อวันที่	17	มีน�คม	2560	ณ	กองบัญช�ก�ร 
ตำ�รวจนครบ�ล

3. การลงนามบันทึกข้อสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยการใช้
ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย
ผ่านระบบสารสนเทศ
	 ดำ�เนินก�รพัฒน�รูปแบบก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทน
ระหว่�งบริษัทประกันภัยผ่�นระบบส�รสนเทศ	หรือเรียกว่�ระบบ	
E-Recovery	 เพื่อให้บริษัทประกันภัยได้นำ�	E-Recovery	ไป
ใช้ในก�รดำ�เนินก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนระหว่�งบริษัท 
อกีทัง้เปน็ก�รสร�้งม�ตรฐ�นในก�รแลกเปลีย่นขอ้มลูก�รเรยีกรอ้ง
ค่�สินไหมทดแทน	ตลอดจนเพื่อเป็นก�รป้องกัน	และรักษ�คว�ม
ปลอดภัยของข้อมูล	จึงได้จัดทำ�บันทึกข้อสัญญ�ระหว่�งบริษัท

ประกันภัยก�รใช้ระบบก�รเรียกร้องค่�สินไหมทดแทนระหว่�ง
บริษัทประกันภัยผ่�นระบบส�รสนเทศ	(ระบบ	E-Recovery) 
และได้มีบริษัทประกันภัยเข้�ร่วมลงน�ม	จำ�นวน	32	บริษัท 
เมื่อวันที่	29	มีน�คม	2560	ณ	สม�คมประกันวิน�ศภัยไทย

4. โครงการรางวลัผูส้ำารวจอบุตัเิหตรุถยนตด์เีดน่ Best Surveyor 
Award
 4.1 จัดโครงการรางวัลผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น 
ประจำาปี 2559 Best Surveyor Award 2016 (BSA)
	 โดยไดด้ำ�เนนิก�รจดัสอบขอ้เขยีน	และสอบสมัภ�ษณ	์พรอ้มทัง้ 
ได้ประก�ศผลผู้ได้รับร�งวัลโครงก�รร�งวัลผู้สำ�รวจอุบัติเหตุ
รถยนต์ดีเด่น	ประจำ�ปี	2559	ไปเรียบร้อยแล้ว	พร้อมทั้งได้จัด
ให้มีพิธีมอบร�งวัลไปเมื่อวันที่	22	มีน�คม	2560	ณ	โรงแรม 
อีสติน	แกรนด	์ส�ทร	กรุงเทพฯ	โดยได้รับเกียรติจ�กน�ยตนุภัทร	
รัตนพูลชัย	รองเลข�ธิก�ร	ด้�นกฎหม�ย	คดีและคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน	์เป็นประธ�นในพิธี
 4.2 จัดโครงการรางวัลผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น 
ประจำาปี 2560 Best Surveyor Award 2017 (BSA)
	 โดยไดด้ำ�เนนิก�รจดัสอบขอ้เขยีน	และสอบสมัภ�ษณ	์พรอ้มทัง้ 
ได้ประก�ศผลผู้ได้รับร�งวัลโครงก�รร�งวัลผู้สำ�รวจอุบัติเหตุ
รถยนต์ดีเด่น	ประจำ�ป	ี2560	ไปเรียบร้อยแล้ว	พร้อมทั้งได้จัดให้มี
พธิมีอบร�งวลัไปเมือ่วนัท่ี	16	มนี�คม	2561	ณ	โรงแรม	สวสิโซเทล 
เลอคองคอร์ด	กรุงเทพฯ

5. โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีพิจารณารับประกันภัย
รถยนต์ รุ่นที่ 2
	 จัดโครงก�รอบรมเจ้�หน้�ที่พิจ�รณ�รับประกันภัยรถยนต์ 
รุ่นที	่2	เพื่อเป็นก�รพัฒน�ทักษะ	คว�มรู้	คว�มเข้�ใจที่เกี่ยวข้อง
ใหก้บัเจ�้หน�้ทีท่ีป่ฏบิตังิ�นด�้นก�รพจิ�รณ�รบัประกนัภยัรถยนต	์
เพือ่เพิม่ศกัยภ�พและประสทิธภิ�พในก�รปฏบิตังิ�น	โดยจัดอบรม 
ทุกวันอังค�ร	ระหว่�งวันที่	9	มกร�คม	2561	ถึง	 วันที่	20	
กุมภ�พนัธ	์2561	รวมระยะเวล�	36	ชัว่โมง	(7	วนั)	พร้อมท้ังไดม้พีธิี
มอบประก�ศนยีบตัร	ให้ผูผ้�่นก�รอบรม	เมือ่วนัที	่6	มนี�คม	2561 
ณ	สม�คมประกันวิน�ศภัยไทย	มีผู้ผ่�นก�รอบรมจำ�นวน	99	คน
จ�ก	44	บริษัท
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6. โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ 
รุ่นที่ 1
	 ต�มที่ได้จัดโครงก�รอบรมหลักสูตรก�รตรวจสอบอุบัติเหตุ
ให้กับเจ้�หน้�ที่สำ�รวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทประกันภัย 
ต่อเนื่องม�เป็นระยะเวล�	7	ปี	เพื่อเป็นก�รต่อยอด	และพัฒน�
องค์คว�มรู้	ตลอดจนเพื่อเป็นก�รพัฒน�ทักษะ	คว�มเข้�ใจให้กับ 
ผู้ที่ผ่�นก�รอบรมโครงก�รหลักสูตรก�รตรวจสอบอุบัติเหตุม�ก
ขึ้น	จึงได้จัด	“โครงก�รอบรมหลักสูตรก�รจัดก�รสินไหมทดแทน
รถยนต์”	เพื่อเป็นก�รพัฒน�บุคล�กรให้มีประสิทธิภ�พ	และเพ่ือ
ยกระดับม�ตรฐ�นก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่พิจ�รณ�สินไหม
ทดแทนรถยนต์ให้ไปสู่ม�ตรฐ�นวิช�ชีพ	รวมถึงเพื่อพัฒน�ธุรกิจ
ประกันวิน�ศภัยให้เจริญเติบโตอย่�งยั่งยืน	โดยอบรมระหว่�ง 
วันที่	12	กันย�ยน	2560	ถึง	วันที่	3	ตุล�คม	2560	รวมระยะ
เวล�	39	ชั่วโมง	พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบประก�ศนียบัตร	และร�งวัล
โครงก�รอบรมหลักสูตรก�รจัดก�รสินไหมทดแทนรถยนต์	รุ่นที่	
1	เมื่อวันที่	10	ตุล�คม	2560	มีผู้ผ่�นก�รอบรมจำ�นวน	85	คน 
จ�กบรษิทัสม�ชกิ	41	บรษิทั	จำ�นวน	81	คน	และจ�กบรษิทัสำ�รวจภัย 
2	บริษัท	จำ�นวน	4	คน

7. การประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ลดความสูญเสียจากการโจรกรรมรถข้ามแดน
	 ประชุมร่วมกับ	The	Vehicle	Theft	Reduction	Council	of	 
Malaysia	Bhd	(VTREC)	ประเทศม�เลเซยี	เพือ่ห�รอื	และแลกเปลีย่น 
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวท�งก�รลดคว�มสูญเสียจ�กก�รโจรกรรมรถ
ข้�มแดน	เมื่อวันที่	25	กรกฎ�คม	2560	ณ	สม�คมประกัน
วิน�ศภัยไทย

8. การประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกันภัยร่วมกับสภาทนายความ 
	 ประชมุรว่มกบัคณะกรรมก�รกฎหม�ยและกฎระเบียบ	ชมรม
นักกฎหม�ยประกันภัยย�นยนต์	และผู้แทนจ�กสภ�ทน�ยคว�ม	
เพื่อห�รือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รประกันภัย	เมื่อวันที่	30	สิงห�คม	2560	ณ	สม�คมประกัน
วิน�ศภัยไทย

9. การจดัทำาสรปุสาระสำาคญัของกฎหมายแก้ไขใหมท่ีเ่กีย่วขอ้ง
กับการปฏิบัติงานด้านการประกันภัยรถยนต์
	 ชมรมนักกฎหม�ยประกันภัยย�นยนต	์ได้เผยแพร่กฎหม�ย
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับก�รประกันภัยย�นยนต์	และข้อกฎหม�ยท่ี
ประช�ชนให้คว�มสนใจ	ให้บริษัทประกันภัย	และประช�ชนได้
ทร�บ	ผ่�นเว็บไซต์สม�คมประกันวิน�ศภัยไทย	โดยจัดทำ�ข้อสรุป
ส�ระสำ�คัญข้อกฎหม�ยแล้วจำ�นวน	2	ฉบับ	ได้แก่

	 1.	พระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหม�ยวิธี
พิจ�รณ�คว�มแพ่ง	(ฉบับที่	30)	พ.ศ.	2560	(ก�รบังคับคดีต�ม 
คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่ง)
	 	2.	พระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	
(ฉบับที	่22)	พ.ศ.	2558	และ	(ฉบับที	่26)	พ.ศ.	2560	(ที่เกี่ยวกับ
คว�มผิดฐ�นขับรถยนต์โดยประม�ท)

10. การเยีย่มชมและประชุมหารอืกับผูผ้ลติและผูจ้ำาหนา่ยอะไหล่
รถยนต์
 10.1 การศึกษาดูงานโรงงานผลิตรถบรรทุกขนส่งวัตถุ
อันตราย บริษัท สุธี แท็งค์เกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำากัด
	 คณะทำ�ง�นจัดทำ�ร�ค�กล�งรถยนต์	เข้�ศึกษ�ดูง�นโรงง�น
ผลิตรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตร�ย	ของ	บริษัท	สุธี	แท็งค์เกอร์	
แอนด	์สเปเชียลทรัค	จำ�กัด	เมื่อวันที	่8	สิงห�คม	2560	ณ	บริษัท	
สุธี	แท็งค์เกอร	์แอนด	์สเปเชียลทรัค	จำ�กัด	ตำ�บลห้วยโป่ง	อำ�เภอ
เมือง	จังหวัดระยอง
 10.2 การศึกษาดูงานบริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายรถยนต์
ไฟฟ้า บริษัท วีราออโตโมทีฟ จำากัด
	 คณะทำ�ง�นจัดทำ�ร�ค�กล�งรถยนต์	เข้�ศึกษ�ดูง�นบริษัท 
ผูผ้ลติและจำ�หน�่ยรถยนต์ไฟฟ�้	ของบริษทั	วีร�ออโตโมทฟี	จำ�กดั	
เมื่อวันที่	27	พฤศจิก�ยน	2560	ณ	บริษัท	วีร�ออโตโมทีฟ	จำ�กัด	
ซอยล�ดปล�เค้�	66
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การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2560-62 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย  

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการลดความสูญเสียจากการโจรกรรมรถข้ามแดน
กับ The Vehicle Theft Reduction Council of Malaysia Bhd (VTREC)
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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สัมมนา เรื่อง “Understanding Motor Insurance Risk”  
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนา เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย”
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 
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สัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 
(การบังคับคดีตามกฎหมายใหม่)” 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 
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อบรมเรื่องโครงสร้างรถยนต์และความเสียหายต่อเนื่องจากจากอุบัติเหตุ 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย



การลงนามในบันทึกความร่วมมือ โครงการ “รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ”
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ กองบัญชาการตำารวจนครบาล
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โครงการรางวัลผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำาปี 2559 Best Surveyor Award 2016 (BSA) 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ  



โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2560 

การชี้แจงการดำาเนินงานของคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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โครงการรางวัลผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำาปี 2560 Best Surveyor Award 2017 (BSA) 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561  ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ 



การประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยร่วมกับสภาทนายความ 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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การประชุมชี้แจงการใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ (E-Recovery) 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย



สัมมนาประจำาปีสำาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2559
เรื่อง “การสื่อสารและการบริการเชิงสร้างสรรค์ ในยุคดิจิทัล” 
เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
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โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย” 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ
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โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561



ศึกษาดูงานโรงงานผลิตรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท สุธี แท็งค์เกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำากัด จังหวัดระยอง 
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ศึกษาดูงาน บริษัท เดียร์ บอดี้ แอนด์ เพ็นท์ จำากัด (พุทธมณฑลสาย 2) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และอบรม หัวข้อ 
“โครงสร้างและส่วนประกอบของรถยนต์ (รถเก๋ง และรถกระบะ) และกระบวนการจัดซ่อมรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุเสียหายหนัก” 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย



โครงการสัมมนา 4 ภาคเรื่อง แนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย 
จากผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียน 
 • ครั้งที่ 1 ภาคกลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 
  ณ โรงแรมไมด้า ทราวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

 • ครั้งที่ 2 ภาคใต้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
  ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

 • ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
  ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

 • ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
  ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดเชียงใหม่
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การประชุมชี้แจงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559 รวมถึง
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย  (ร.ย.ต.) 

ใช้สำาหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

1. การประกนัภยัสขุภาพสว่นบคุคล สำาหรบัชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทาง 
เข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพำานักระยะยาว (Long Stay Visa)
	 กระทรวงมห�ดไทย	ไดอ้อกประก�ศกระทรวง	เรือ่ง	ก�รอนญุ�ต 
ให้คนต่�งด้�วบ�งจำ�พวกเข้�ม�อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทยเป็นกรณี
พิเศษสำ�หรับผู้ที่ประสงค์จะเข้�ม�พำ�นักระยะย�ว	 ซ่ึงในประก�ศ 
ดงักล�่วไดก้ำ�หนดใหผู้ท้ีป่ระสงค์จะเข้�ม�พำ�นักระยะย�ว	จะตอ้งทำ� 
ประกันภัยสุขภ�พกับบริษัทประกันภัยภ�ยในประเทศไทย	และจะ
ตอ้งมีคว�มคุม้ครองตลอดเวล�ทีพ่ำ�นักอยู่ในประเทศ	โดยมจีำ�นวน
เงินเอ�ประกันภัยสำ�หรับค่�รักษ�พย�บ�ลในกรณีผู้ป่วยนอก 
ไมน่อ้ยกว�่	40,000	บ�ท	และในกรณผีูป่้วยในไมน่อ้ยกว�่	400,000	
บ�ท	คณะกรรมก�รฯ	จึงได้พัฒน�ระบบก�รร�ยง�นข้อมูลก�ร
ประกันภยัสขุภ�พ	ต�ม	“โครงก�รก�รประกนัภยัสขุภ�พสว่นบคุคล	
สำ�หรบัช�วต�่งช�ตท่ีิเดินท�งเข�้สูป่ระเทศไทยเพือ่ก�รพำ�นกัระยะ
ย�ว	(Long	Stay	Visa)”	เพื่อให้บริษัทประกันภัยร�ยง�นข้อมูลก�ร
รับประกันภัย	และใหบ้ริก�รหน่วยง�นทีเ่กี่ยวขอ้ง	เข้�ม�ใชบ้ริก�ร
สอบถ�มข้อมูลก�รประกันภัยที่เว็บไซต	์https://longstay.tgia.org

2. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำาหรับชาวต่างชาติ
	 เนื่องจ�กกรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ	ได้ทำ�ก�รศึกษ�
แนวท�งก�รพัฒน�ระบบประกันอุบัติเหตุสำ�หรับช�วต่�งช�ติท่ี 
เดินท�งเข้�สู่ประเทศไทยด้วยวิธีก�รออกกฎหม�ยให้มีก�รซื้อ
ประกันอุบัติเหตุในลักษณะภ�คบังคับ	เพื่อพัฒน�ประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กล�งสุขภ�พน�น�ช�ติ	(นโยบ�ย	Medical	Hub)	ดังนั้น 
จงึไดด้ำ�เนนิก�รจดัทำ�แผนคว�มคุม้ครอง	พรอ้มอตัร�เบีย้ประกนัภยั 
นำ�เสนอไปยังสำ�นักง�น	คปภ.	เพื่อรองรับนโยบ�ยดังกล่�ว

3. สรุปสาระสำาคัญสำาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ และ 
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ แบบอัตโนมัติ (File and Use)
	 จัดทำ�สรุปส�ระสำ�คัญสำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ	
และกรมธรรม์ประกันภัยสุขภ�พ	แบบอัตโนมัติ	(File	and	Use)	
สำ�หรับ	6	กรมธรรม์ประกันภัย	ให้เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน	เพื่อให้
รองรับกับประก�ศ	คปภ.	เร่ือง	กำ�หนดหลักเกณฑ์	วิธีก�รออก 
ก�รเสนอข�ยกรมธรรม์ประกันภัย	และก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ
ตัวแทนประกันวิน�ศภัย	น�ยหน้�ประกันวิน�ศภัย	และธน�ค�ร	
พ.ศ.	2552

4. การจัดทำาใบรับรองการประกันภัย
	 	 จดัทำ�ใบรบัรองก�รประกันภัย	กรมธรรมป์ระกันภัยอบุตัเิหตุ
กลุม่	(กรณชีำ�ระเบีย้ประกนัภยัร�ยป)ี	และใบรบัรองก�รประกนัภยั	
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภ�พกลุ่ม	แบบอัตโนมัติ	(File	and	Use)	
เพื่อยื่นขอรับคว�มเห็นชอบแบบและข้อคว�มซ่ึงน�ยทะเบียนได้
ให้คว�มเห็นชอบใบรับรองก�รประกันภัย	กรมธรรม์ประกันภัย
อุบตัเิหตกุลุม่	(กรณีชำ�ระเบีย้ประกนัภัยร�ยป)ี	ของบรษัิทประกนัภยั 
จำ�นวน	39	บรษิทั	และใบรบัรองก�รประกนัภยั	กรมธรรมป์ระกนัภยั 
สุขภ�พกลุ่ม	แบบอัตโนมัต	ิ(File	and	Use)	จำ�นวน	20	บริษัท

5. กรมธรรมป์ระกันภัยการเดนิทางไปตา่งประเทศ แบบอัตโนมตั ิ
(File and Use)
	 อยู่ ในระหว่�งก�รดำ�เนินก�รปรับปรุง	แก้ไขกรมธรรม์ 
ประกันภัยก�รเดินท�งไปต่�งประเทศ	(International	Travel 
Insurance	Policy)	แบบอัตโนมัติ	(File	and	Use)	รวมถึงข้อตกลง
คุ้มครอง	เอกส�รแนบท้�ย	สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยเดินท�ง	
แบบอตัโนมตั	ิ(File	and	Use)	เพิม่เตมิ	เพือ่ใหเ้หม�ะสมสอดคลอ้ง
กบัสถ�นก�รณ์ปจัจบุนั	และเพือ่ให้ครอบคลมุและเกดิคว�มชดัเจน
ในก�รปฏิบัติง�นม�กยิ่งขึ้น

6. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบอัตโนมัติ  
(File and Use)
	 อยู่ในระหว่�งก�รดำ�เนินก�รปรับปรุง	แก้ไข	และยื่นขอรับ 
คว�มเห็นชอบก�รปรับปรุงแก้ไขแบบและข้อคว�มกรมธรรม์ 
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 
แบบอัตโนมัติ	(File	and	Use)	เพื่อให้เหม�ะสมสอดคล้องกับ
สถ�นก�รณ์ปัจจุบัน	และเพ่ือให้ครอบคลุมและเกิดคว�มชัดเจน
ในก�รปฏิบัติง�นม�กยิ่งขึ้น
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7. การนำาเบีย้ประกนัภยัสขุภาพไปหกัลดหยอ่นภาษเีงนิไดบ้คุคล
ธรรมดา
	 ได้นำ�ส่งข้อเสนอม�ตรก�รนำ�เบ้ียประกันภัยสุขภ�พไปหัก 
ลดหยอ่นภ�ษเีงนิไดบ้คุคลธรรมด�ต่อสำ�นกัง�นเศรษฐกจิก�รคลงั 
(สศค.)	ในก�รนำ�เบีย้ประกนัภยัสขุภ�พไปหกัลดหยอ่นภ�ษเีงนิได้
บุคคลธรรมด�ได้เป็นจำ�นวนเงิน	15,000	บ�ท	และเมื่อวันที่	19	
กันย�ยน	2560	คณะรัฐมนตร	ี(ครม.)	ได้มีมติเห็นชอบม�ตรก�ร
ภ�ษีเพื่อส่งเสริมก�รประกันสุขภ�พ	โดยยกเว้นเงินได้เท่�ท่ีผู้มี
เงินได้จ่�ยเป็นเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันชีวิต	หรือบริษัท
ประกันวิน�ศภัยที่ประกอบกิจก�รในร�ชอ�ณ�จักร	สำ�หรับก�ร
ประกันสุขภ�พของผู้มีเงินได้ต�มจำ�นวนที่จ่�ยจริง	แต่ไม่เกิน	
15,000	บ�ท	ส�ม�รถนำ�ม�ลดหยอ่นภ�ษไีด้บุคคลธรรมด�	สำ�หรบั
ผู้ที่ซื้อประกันภัยสุขภ�พ	ตั้งแต่วันที	่1	มกร�คม	2560	เป็นต้นไป	
ซึง่กรมธรรมป์ระกนัภัยของบริษทัประกนัวิน�ศภยัทีส่�ม�รถนำ�เบีย้
ประกันภัยม�ลดหย่อนภ�ษีได	้ประกอบด้วย
	 1.	กรมธรรม์ประกันภัยสุขภ�พ	(ไม่รวมเบี้ยประกันภัยท่ีให้
คว�มคุ้มครองก�รเสียชีวิต)	
	 2.	กรมธรรม์ประกนัภยัอบัุติเหตุทกุประเภท	เฉพ�ะที่ใหค้ว�ม
คุ้มครองเกี่ยวกับก�รรักษ�พย�บ�ล	(ไม่รวมเบี้ยประกันภัยท่ีให้
คว�มคุ้มครองกรณีเสียชีวิต)	
	 3.	กรมธรรม์ประกันภัยโรคร�้ยแรง	
	 4.	กรมธรรม์ประกันภัยก�รดูแลระยะย�ว	(Long	Term	Care)
	 หลังจ�กนั้นรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง	ได้ออกกฎ
กระทรวง	ฉบับที่	334	(พ.ศ.	2560)	ออกต�มคว�มในประมวล
รัษฎ�กรว่�ด้วยก�รยกเว้นรัษฎ�กร	เมื่อวันที่	1	ธันว�คม	2560	
อธบิดกีรมสรรพ�กรจงึได้ออกประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กร	เก่ียวกบั 
ภ�ษีเงินได้	(ฉบับที่	315)	เรื่อง	กำ�หนดหลักเกณฑ์	และวิธีก�ร
เพื่อก�รยกเว้นภ�ษีเงินได	้สำ�หรับเงินได้เท�่ที่ผู้มีเงินได้	จ่�ยเป็น
เบี้ยประกันภัย	สำ�หรับก�รประกันสุขภ�พของผู้มีเงินได้	เมื่อวันที่ 
25	ธันว�คม	2560	และได้จัดประชุมช้ีแจงเร่ืองดังกล่�วให้กับ
บริษัทสม�ชิก	เม่ือวันที่	27	ธันว�คม	2560	ณ	สม�คมประกัน
วิน�ศภัยไทย	และเพื่อให้ก�รปฏิบัติเป็นไปต�มกฎกระทรวง	และ
ประก�ศอธิบดีกรมสรรพ�กรดังกล่�ว	ซ่ึงกำ�หนดให้ผู้เอ�ประกัน
ภัยจะต้องยินยอมให้บริษัทประกันภัย	ส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยต่อ
กรมสรรพ�กร	รวมถงึก�รระบุเลขประจำ�ตวัผูเ้สยีภ�ษอี�กรสำ�หรบั 
ผู้เอ�ประกันภัยที่เป็นช�วต่�งช�ติด้วย	สำ�นักง�น	คปภ.	จึงได้ 
ออกคำ�สั่งน�ยทะเบียนที่	13/2561	เรื่อง	ให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบ 
และขอ้คว�มใบคำ�ขอเอ�ประกนัภยั	เพือ่ปรับปรุงแบบและขอ้คว�ม
ในใบคำ�ขอเอ�ประกันภัย	เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่�ว

8. โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
	 จดัโครงก�ร	“เดนิ-วิง่ การกศุล 50 ป ีสมาคมประกนัวนิาศภยั
ไทย ชงิถว้ยรางวลัชนะเลศิประทานจากพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมบริจาคสมทบทุน 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี”ภ�ยใต้ชื่อกิจกรรม	“Healthy & Happy Run 2018”	เมื่อ
วนัที	่27	มกร�คม	2561	ณ	สวนลมุพนิ	ีมผีูเ้ข�้รว่มเดนิ-วิง่ในครัง้นี ้
กว�่	1,500	คน	พร้อมทั้งได้บริจ�คเงินจำ�นวน	500,000	บ�ท	แก่
สถ�บันก�รแพทย์จักรีนฤบดินทร์	คณะแพทยศ�สตร์โรงพย�บ�ล
ร�ม�ธิบดี
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สัมมนา เรื่อง “การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัยไทย”
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์สปา (นาจอมเทียน) จังหวัดชลบุรี
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การประชุมหารือเกี่ยวกับการนำาเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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โครงการเดิน-วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมบริจาคสมทบทุน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Healthy & Happy Run 2018” 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ สวนลุมพินี
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

1. กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง 
(Contract Works Insurance Policy) ฉบับภาษาไทย
	 จัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยก�รปฏิบัติง�นต�มสัญญ�ก�ร
กอ่สร�้ง	(Contract	Works	Insurance	Policy)	ใบคำ�ขอเอ�ประกันภัย 
เอกส�รแนบท้�ยจำ�นวน	20	แบบ	(CWI	001	–	CWI	020) 
ฉบับภ�ษ�ไทย	และอัตร�เบี้ยประกันภัย	เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก
แก่ธุรกิจจ�กเดิมที่ต้องใช้กรมธรรม์ประกันภัยจ�กต่�งประเทศ
และไม่มีแบบและข้อคว�มกรมธรรม์ประกันภัยม�ตรฐ�น	รวมถึง
ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มลูกค้�ในประเทศหรือร�ยย่อยที่ต้องก�รจัดทำ�
ประกนัภยัดงักล�่ว	และไดย้ืน่ขอรบัคว�มเหน็ชอบตอ่น�ยทะเบยีน
สำ�นักง�น	คปภ.	แล้ว

2. กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม 
	 จัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม	ใบคำ�ขอเอ�ประกันภัย	
เอกส�รแนบท้�ย	จำ�นวน	2	แบบ	(จร.	4.1	–	จร.	4.2)	และอัตร�
เบี้ยประกันภัย	เพ่ือให้บริษัทสม�ชิกได้ใช้เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน
จ�กเดิมที่ไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยม�ตรฐ�น	ขณะน้ีอยู่ระหว่�ง
ก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน	สำ�นักง�น	คปภ.

3. กรมธรรมป์ระกนัภยัเพ่ือการใช้เรอืกลเดนิทะเลเฉพาะเขตทีใ่ช้
ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า
	 จัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อก�รใช้เรือกลเดินทะเลเฉพ�ะ
เขตที่ใช้ในกิจก�รพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่�	 ใบคำ�ขอเอ� 
ประกันภัย	อัตร�เบี้ยประกันภัย	และสรุปส�ระสำ�คัญเพื่อยื่นขอรับ
คว�มเห็นชอบต่อน�ยทะเบียน	สำ�นักง�น	คปภ.	ซึ่งน�ยทะเบียน	
ได้พิจ�รณ�เห็นชอบในแบบและข้อคว�มกรมธรรม์ประกันภัย 
ดงักล�่วเรยีบรอ้ยแลว้	เม่ือวันที	่28	เมษ�ยน	2560	และไดจ้ดัชีแ้จง
กรมธรรม์ประกันภัยฯ	เมื่อวันที	่18	กรกฎ�คม	2560	ณ	สม�คม
ประกันวิน�ศภัยไทย

4. การจัดทำา ปรับปรุงแก้ไข กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
	 ชมรมประกนัภัยเบด็เตลด็	ไดท้ำ�ก�รปรบัปรงุ	แกไ้ขกรมธรรม์
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด	เนื่องจ�กกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่�วได้รับ
คว�มเห็นชอบจ�กน�ยทะเบยีน	สำ�นกัง�น	คปภ.	ม�เปน็ระยะเวล�
หนึง่แลว้	และบ�งกรมธรรมป์ระกนัภัยยงัไมม่ฉีบบัท่ีเปน็ม�ตรฐ�น	
โดยได้ดำ�เนินก�ร	ดังนี้
	 •	 ปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ	 จัดทำ�
กรมธรรม์ประกันภัยเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว�่งก�รจัดทำ�อัตร�เบี้ย
ประกันภัย
	 •	 จัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยคว�มซื่อสัตย์ของลูกจ้�ง	จัดทำ�
กรมธรรม์ประกันภัยเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว�่งก�รจัดทำ�อัตร�เบี้ย
ประกันภัย
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การชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า” 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย



สัมมนา เรื่อง “มหันตภัยไซเบอร์และโอกาสของธุรกิจประกันภัย” 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

1. ทุนการอบรม 
 1.1 ทุนอบรม ISJ General Course รุ่นที่ 44
	 สม�คมประกันวิน�ศภัยญี่ปุ่น	 ได้มอบทุน	ISJ	General	
Course	รุ่นที่	44	จำ�นวน	2	ทุน	ให้กับสม�คมประกันวิน�ศภัยไทย	
โดยคณะกรรมก�รพัฒน�ธุรกิจและวิช�ก�รประกันภัย	ได้ดำ�เนิน
ก�รจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคล�กรจ�กบริษัทประกันวิน�ศภัย	และ
หน่วยง�นในสังกัดสม�คมประกันวิน�ศภัยไทยเข้�รับทุนอบรม					
ในหัวข้อ	Non-Life	Insurance	and	Risk	Management	in	Japan	
ระหว่�งวันที่	16-27	ตุล�คม	2560	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	
โดยมีร�ยชื่อผู้ที่ผ�่นก�รคัดเลือกเข�้รับทุน	ดังนี้
	 1.	น�ยกิติกร	พลโภชน	์บริษัท	เอเชียประกันภัย	1950	จำ�กัด	
(มห�ชน)
	 2.	น�งส�ววิสุด�	จ�รุวรรณ	บริษัท	กรุงไทยพ�นิชประกันภัย	
จำ�กัด	(มห�ชน)
 1.2 ทุนอบรม ISJ Advanced Course รุ่นที่ 27
	 สม�คมประกันวิน�ศภัยญี่ปุ่นได้มอบทุน	ISJ	Advanced	
Course	รุ่นที่	27	จำ�นวน	2	ทุน	ประจำ�ป	ี2560	อบรมระหว�่งวันที่	 
15-26	พฤษภ�คม	2560	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทญ่ีปุ่น	ในหัวข้อ 
“Strategy for Sustainable Growth of Non-Life Insurance 
Companies”	โดยมีร�ยชื่อผู้ที่ผ่�นก�รคัดเลือกเข�้รับทุน	ดังนี้
	 1.	น�งส�วอุษณยี	์โสวน�งกรู	บรษิทั	โตเกยีวม�รีนประกนัภยั 
(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 2.	น�งส�วนฤมล	ดอกพิกุล	สม�คมประกันวิน�ศภัยไทย

2. โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 23 
(IMDP 23)
	 	 ร่ วมกับ	 ศูนย์บริก�ร วิช�ก�รและฝึกอบรม	 คณะ 
พ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญช	ีจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	จัดอบรม
โครงก�รพัฒน�ผู้บริห�รธุรกิจประกันวิน�ศภัย	รุ่นที่	23	(IMDP	
23)	ขึ้น	เพื่อให้ผู้เข้�รับก�รอบรมมีศักยภ�พในก�รพัฒน�ตนเอง
และองค์กรอย่�งต่อเนื่องในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่�ง
รวดเร็ว	รวมทั้งส�ม�รถศึกษ�และเพิ่มพูนคว�มรู้	 ท้ังท�งด้�น
ทฤษฎี	ตัวอย่�ง	และนำ�เสนอเทคโนโลยีใหม่	ๆ	ท่ีอ�จเกิดขึ้นใน
อน�คต	เพ่ือนำ�ไปประยกุต์ใช้ในก�รปฏบัิตงิ�นและปรับปรงุองคก์ร
ให้พัฒน�ในทีสุ่ด	ก�รอบรมจดัข้ึน	ระหว�่งวนัที	่4	กนัย�ยน	ถงึวนัท่ี 
26	พฤศจิก�ยน	2560	รวมเวล�อบรมทั้งหมด	144	ชั่วโมง	โดยมี
ผู้เข้�ร่วมก�รอบรมจ�กธุรกิจประกันภัย	และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง	
จำ�นวน	49	คน

3. โครงการประกวดผลงาน Startup InsurTech 
	 จัดโครงก�รประกวดผลง�น	Startup	InsurTech	ภ�ยใต้ช่ือ
ง�น	InsurTech	Ignite	Hackathon	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูด
คว�มสนใจจ�กกลุ่ม	Startup	ให้ม�ช่วยคิดค้นพัฒน�เทคโนโลยี 
ใหม่	ๆ	ให้กับธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัล	ตลอดจนสนับสนุน 
คว�มคิดสร้�งสรรค์เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย	ในก�รนำ�เทคโนโลยี
ม�ปรบัใชเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิ�พให้กบัอตุส�หกรรมประกนัภยั	และ 
ส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้ 
เหม�ะสม	เน้นในก�รนำ�เทคโนโลยี	InsurTech	ม�ปรับใช้เพื่อให้ 
ตอบโจทย์คว�มต้องก�รลูกค้�ได้ม�กขึ้น	โดยมีกิจกรรมที่สำ�คัญ 
ประกอบไปด้วย	ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	(Workshop)	เม่ือวันท่ี 
27	มกร�คม	2561	ณ	CU	Innovation	Hub	มีผู้ เข้�ร่วม 
Workshop	ประม�ณ	120	คน	และกิจกรรม	Hackathon 
เมื่อวันที่	3-4	กุมภ�พันธ์	2561	ณ	CU	Innovation	Hub 
โดยได้ดำ�เนินก�รคัดเลือกกลุ่มสต�ร์ทอัพผู้ประกอบก�รรุ่นใหม่ 
ที่ผ่�นก�รก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	จำ�นวน	15	ทีม	เข้�ม�แข่งขัน 
พัฒน�ซอฟต์แวร์และนำ�เสนอนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับก�ร 
ประกันภัย	และได้เปิดโอก�สให้บริษัทสม�ชิกม�เข้�ร่วมเพื่อ 
รบัฟงัก�รนำ�เสนอผลง�นดว้ยโดยบรษัิทสม�ชกิสง่ผูบ้รหิ�รเข�้รว่ม
ทั้งสิ้น	45	คน	จ�ก	22	บริษัท
	 ทีมท่ีได้รับร�งวัลชนะเลิศ	ได้รับเงินร�งวัล	50,000	บ�ท	
และหลักสูตรอบรมบ่มเพ�ะสำ�หรับ	Startup	เป็นเวล�	2	เดือน	
ได้แก่	ทีม	In-Tech	Engineering	ซึ่งนำ�เสนอผลง�นเกี่ยวกับก�ร
พัฒน�แพลตฟอร์มก�รประเมินคว�มเสี่ยงอันเกิดจ�กอุทกภัย
เพ่ือใช้วิเคร�ะห์ก่อนท่ีจะพิจ�รณ�รับประกันภัย	โดยจะช่วยลด 
ขัน้ตอนก�รดำ�เนนิง�นและเพิม่ศกัยภ�พในก�รพจิ�รณ�รบัประกนั
ภัยของบริษัทประกันวิน�ศภัย	ส่วนร�งวัลรองชนะเลิศ	2	ร�งวัล 
ได้รับเงินร�งวัลทีมละ	25,000	บ�ท	และหลักสูตรอบรมบ่มเพ�ะ
สำ�หรับ	Startup	เป็นเวล�	2	เดือน	ได้แก่	ทีม	Dawi	for	Travellers 
ซึ่งนำ�เสนอก�รพัฒน�แพลตฟอร์มสำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยที่เป็น 
ผู้เดินท�งหรือนักท่องเที่ยวซึ่งส�ม�รถเคลมประกันภัยได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น	และทีม	Sharmble	นำ�เสนอถึงก�รพัฒน�แพลตฟอร์ม 
ท่ีจะช่วยก�รจัดก�รสินไหมทดแทนระหว่�งบริษัทประกันภัยกับ 
โรงพย�บ�ลได้อย่�งรวดเร็วม�กขึ้น
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4. โครงการ Young Non-Life Insurance Camp ครั้งที่ 6
	 จัดโครงก�รค่�ยนักประกันวิน�ศภัยรุ่นเย�ว์	คร้ังท่ี	6	(6th	

Young	Non-Life	Insurer	Camp)	โดยคัดเลือกนิสิต	นักศึกษ� 
ในระดับชั้นปีที่	2	และปีที่	3	จ�กมห�วิทย�ลัยต�่ง	ๆ	ทั่วประเทศ	
จำ�นวน	50	คน	ม�เข้�ค่�ยร่วมกัน	โดยมีกิจกรรม	ประกอบด้วย	
ก�รเสวน�กลุ่มย่อย	ก�รบรรย�ยท�งวิช�ก�รเพื่อสร้�งคว�มรู้	
คว�มเข้�ใจพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง	คว�มคิด	ทัศนคติที่มีต่อ
ธุรกิจประกันภัย	กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	และกิจกรรมศึกษ�และ 
ดูง�น	ณ	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)	ระหว่�ง 
วันที	่4-6	พฤศจิก�ยน	2560	ณ	โรงแรม	เดอะ	รอยัล	เจมส์	กอลฟ์	
รีสอร์ท	จังหวัดนครปฐม

5. โครงการ Professional Non-Life Insurance Camp (Pro 
NIC) ครั้งที่ 2
		 จัดโครงก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร	Professional	Non-Life	
Insurance	Camp	(Pro	NIC)	ให้กับอ�จ�รย์จ�กมห�วิทย�ลัย 
ของรฐั	โดยเนน้สง่เสริมคว�มรู้	คว�มเข�้ใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัธรุกจิ
ประกันภัยในประเทศไทย	ท้ังแนวโน้มก�รเติบโต	ผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมใหม่	ๆ	กระบวนก�รทำ�ง�นที่เกิดขึ้นในธุรกิจ	เส้นท�ง
อ�ชีพ	ธุรกิจประกันวิน�ศภัยในมุมมองของผู้บริห�รธุรกิจโดยตรง	
กับคว�มต้องก�รบัณฑิตที่แท้จริง	 ซ่ึงภ�ยในง�นประกอบไปด้วย
ก�รสมัมน�ในหวัขอ้	Insurance	4.0	:	พฒัน�คนสูอ่น�คต	และเสวน�
หวัขอ้สร�้งคนเพือ่ขบัเคลือ่นธรุกจิประกนัภยัในยคุ	Digital	รวมถงึ
ก�รทำ�	Workshop	ร่วมกันในหัวข้อสร้�งคนสู่ธุรกิจประกันภัย 
โครงก�รฯ	จัดขึ้นระหว่�งวันที่	4-5	มกร�คม	2561	ณ	โรงแรม
บดัดี	้โอเรยีนทอล	รเิวอร์ไซด	์ป�กเกรด็	จงัหวดันนทบุร	ีมอี�จ�รย ์
จำ�นวน	26	คน	จ�ก	12	มห�วิทย�ลัยเข้�ร่วมโครงก�รดังกล่�ว

6. โครงการ HR Relations
	 จัดกิจกรรมโครงก�ร	HR	Relations	 เมื่อวันที่	9-10 
กุมภ�พันธ์	2561	ณ	อำ�เภอสวนผึ้ง	 จังหวัดร�ชบุรี	 โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ของบุคล�กรในส�ยง�น 
บริห�รง�นบุคคลในธุรกิจประกันภัย	 ให้มีสัมพันธภ�พอันดี 
ระหว่�งกัน	 โดยให้ได้มีโอก�สพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยน 
ประสบก�รณ	์ตลอดจนไดร่้วมกนัทำ�กจิกรรมเพือ่ส�ธ�รณประโยชน	์
อันจะนำ�ม�ซึ่งก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งกันของมวล
บริษัทสม�ชิก	สร้�งคว�มมีเสถียรภ�พและพัฒน�บุคล�กร 
ในอุตส�หกรรมประกันภัยให้ดียิ่งขึ้น

7. โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9
	 จัดก�รแข่ งขันตอบปัญห�ประกันภัยรอบชิ งแชมป์
ประเทศไทย	 “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9” 
เพ่ือค้นห�นักเรียนท่ีเป็นสุดยอดอัจฉริยะเย�วชนประกันภัย	ใน
ก�รแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย	ชิงร�งวัลทุนก�รศึกษ�
สูงสุด	100,000	บ�ท	พร้อมรับโล่ประท�นจ�ก	พระเจ้�วรวงศ์เธอ	
พระองค์เจ�้โสมสวลี	พระวรร�ช�ทินัดด�ม�ตุ	จัดขึ้นระหว่�งวันที่ 
15-17	มีน�คม	2561	ณ	โรงแรม	สวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	
กรุงเทพฯ	โดยมีผลก�รแข่งขัน	ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
	 ได้รับทุนก�รศึกษ�	จำ�นวน	100,000	บ�ท	พร้อมโล่ประท�น
จ�ก	พระเจ้�วรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้�โสมสวลี	พระวรร�ช� 
ทินัดด�ม�ตุ	ได้แก่	โรงเรียนก�ญจน�ภิเษกวิทย�ลัย	(พระตำ�หนัก 
สวนกุหล�บมัธยม)	จังหวัดนครปฐม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
	 ได้รับทุนก�รศึกษ�	จำ�นวน	50,000	บ�ท	พร้อมโล่จ�ก 
น�ยกสม�คมประกันวิน�ศภัยไทย	ได้แก่	โรงเรียนพรหม�นุสรณ์	
จังหวัดเพชรบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
	 ได้รับทุนก�รศึกษ�	จำ�นวน	30,000	บ�ท	พร้อมโล่จ�ก	
ประธ�นคณะกรรมก�รพัฒน�ธุรกิจและวิช�ก�รประกันภัย	ได้แก่	
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ�	กรุงเทพฯ

รางวัลพิเศษ (คะแนนเป็นลำาดับที่ 4)
	 ได้รับทุนก�รศึกษ�สนับสนุนโดย	สถ�บันประกันภัยไทย 
จำ�นวน	5,000	บ�ท	ได้แก่	โรงเรียนบุญว�ทย์วิทย�ลัย	จังหวัด 
ลำ�ป�ง

รางวัลพิเศษ (คะแนนเป็นลำาดับที่ 5)
	 ได้รับทุนก�รศึกษ�สนับสนุนโดย	สถ�บันประกันภัยไทย	
จำ�นวน	5,000	บ�ท	ไดแ้ก	่โรงเรยีนสวนกหุล�บวทิย�ลยั	กรงุเทพฯ
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สัมมนาการบริหารความเสี่ยงพื้นฐานสำาหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน 2 ปี 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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การประชุมชี้แจง เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and 
Solvency Assessment ORSA) 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย



ประชุมชี้แจง Risk Register Guideline สำาหรับบริษัทประกันวินาศภัย 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย     
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สัมมนาหัวข้อ Challenges and Opportunities from Disruptive Technology for Insurance Business 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ



อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 23 
ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 
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สัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (Thailand Insurance CIO Forum 2017) 
“Digital Transformation for Insurance 4.0” 

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมโบทานิกา จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรม HRI Relations 
ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Professional Non-Life Insurance Camp (Pro NIC) ให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
หัวข้อ Insurance 4.0 : พัฒนาคนสู่อนาคต และเสวนาหัวข้อสร้างคนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในยุค Digital 

เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอลฟ์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม



รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

1. การสัมมนา เรื่อง “IFRS 9: Investment (มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน)”
	 จดัสมัมน�	เรือ่ง	“IFRS 9: Investment (มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิระหวา่งประเทศ ฉบบัที ่9 เร่ือง เครือ่งมอืทางการเงนิ)” 
เมื่อวันที่	22	พฤศจิก�ยน	2560	ณ	สม�คมประกันวิน�ศภัยไทย	
โดยแบ่งเป็น	2	รอบ	(รอบเช้�	และรอบบ่�ย)	ให้กับผู้ปฏิบัติง�น
ด�้นก�รบัญชีและด้�นก�รลงทุน

2. การสมัมนา เรือ่ง “มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหวา่ง
ประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17)”
	 จัดสัมมน�	เรื่อง	“มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17)”	เมื่อวันที	่
1	ธันว�คม	2560	ณ	โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว	กรุงเทพฯ	ฟอร์จูน	
โดยทีมวิทย�กรจ�กบริษัท	ดีลอยท	์ทู้ช	โธมัทสุ	ไชยยศ	สอบบัญชี	
จำ�กัด

3. การสัมมนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมรองรับ e-Tax invoice 
& e-Receipt และ e-Document”
	 จัดสัมมน�	เรื่อง	“เตรียมความพร้อมรองรับ e-Tax invoice 
& e-Receipt และ e-Document”	เมื่อวันที	่21	ธันว�คม	2560	ณ	
โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	โดยวิทย�กรจ�กกรมสรรพ�กร

4. การประชุมชี้แจงเรื่อง “บทบาทผู้ลงทุนสถาบันกับการสร้าง
ธรรมาภิบาลการลงทุน”
	 จัดก�รประชุมชี้แจง	เรื่อง	“บทบาทผู้ลงทุนสถาบันกับการ
สร้างธรรมาภิบาลการลงทุน”	 โดยท่�นรองเลข�ธิก�รสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย	์(ก.ล.ต.)	เป็น 
ผูด้ำ�เนนิก�รประชมุ	เม่ือวนัที	่24	มกร�คม	2561	ณ	สม�คมประกนั
วิน�ศภัยไทย

5. การสัมมนา เรื่อง “Financial Model 1”
	 ชมรมนกับญัชปีระกนัภัย	จดัสมัมน�	เรือ่ง	“Financial Model 
1”	เมื่อวันที	่22-23	มีน�คม	2561	ณ	MSC	Hall	Ramada	Plaza	
Bangkok	Menam	Riverside	โดยวิทย�กรจ�กสภ�วิช�ชีพบัญชี	
ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับการจัดทำา ส่งมอบ และเก็บ
รักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
	 จดัก�รอบรมเชงิปฏิบตักิ�รสำ�หรบัก�รจดัทำ�	สง่มอบ	และเกบ็
รกัษ�ใบกำ�กบัภ�ษีอเิลก็ทรอนกิส	์และใบรบัอเิลก็ทรอนกิส	์ในวนัที	่
26	มีน�คม	2561	(รอบแรก)	ณ	สม�คมประกันวิน�ศภัยไทย	โดย
วทิย�กรจ�กสำ�นกัง�นพฒัน�ธรุกรรมท�งอเิลก็ทรอนกิส	์(องคก์�ร
มห�ชน)	(ETDA)	และกรมสรรพ�กร	ให้กับบุคล�กรที่เกี่ยวข้องใน
ด�้นบัญชี	และระบบส�รสนเทศของบริษัทสม�ชิกฯ
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การอบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับการจัดทำา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สัมมนา เรื่อง Financial Model 1 เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 
ณ MSC Hall Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside
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สัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ 
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สัมมนา เรื่อง เตรียมความพร้อมรองรับ e-Tax invoice & e-Receipt และ e-Document 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
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สัมมนา เรื่อง IFRS 9: Investment (มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน) 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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การประชุมชี้แจง เรื่อง “บทบาทผู้ลงทุนสถาบันกับการสร้างธรรมาภิบาลการลงทุน” โดยท่านรองเลขาธิการ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ดำาเนินการประชุม 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

1.   คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง พ.ศ. 2559 
สำาหรับบริษัทประกันวินาศภัย ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
	 จดัทำ�คูม่อืแนวท�งก�รปฏบัิติต�มพระร�ชบัญญัติป้องกนัและ
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	และพระร�ชบัญญัติป้องกัน
และปร�บปร�มก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ยและ
ก�รแพร่ขย�ยอ�วุธที่มีอ�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งสูง	พ.ศ.	2559	สำ�หรับ
บริษัทประกันวิน�ศภัย	ฉบับภ�ษ�ไทย	และภ�ษ�อังกฤษ	เพ่ือให้
บรษิทัประกนัภยัใชเ้ป็นคูม่อืในก�รปฏบัิตงิ�น	โดยได้มอบใหบ้รษิทั
ประกันภัยบ�งส่วน	และอีกส่วนหน่ึงสำ�หรับจำ�หน่�ยกับผู้สนใจ
ทั่วไปในร�ค�เล่มละ	300	บ�ท
 
2. รวมประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 37
	 ทำ�ก�รรวบรวมประก�ศและคำ�สั่ง	คณะกรรมก�รกำ�กับและ
ส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัยต�มพระร�ชบัญญัติประกัน
วิน�ศภัย	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ม�ตร�	37	ซึ่งประกอบ
ดว้ย	(1)	ก�รเกบ็เบีย้ประกนัภยั	(2)	ก�รประเมนิร�ค�ทรพัยส์นิและ
หนี้สินของบริษัท	(3)	ก�รประกันภัยต่อ	(4)	ก�รจำ�แนกประเภท 
ค�่ใชจ้�่ย	(5)	ก�รจัดสรรเงนิสำ�รองเพือ่ก�รเส่ียงภยัไวเ้ป็นประเภท	ๆ  
(6)	ก�รกำ�หนดวิธีก�รออกและเสนอข�ยกรมธรรม์ประกันภัย	
(7)	ก�รกำ�หนดอัตร�ค่�จ้�งหรือบำ�เหน็จสำ�หรับตัวแทนประกัน
วนิ�ศภยัและน�ยหน�้ประกนัวนิ�ศภยั	ต�มประเภทของก�รประกนั
วิน�ศภัย	(8)	ก�รกำ�หนดแบบ	ขน�ด	ตัวอักษร	ภ�ษ�ที่ใช้	และ
ข้อคว�ม	(9)	ก�รกำ�หนดประเภทและอัตร�อย่�งสูงของค่�ใช้จ่�ย
เกีย่วกบัก�รประกนัภัย	(10)	ก�รรับเงนิ	ก�รจ�่ยเงนิ	ก�รตรวจสอบ 
และก�รควบคุมภ�ยใน	(11)	ก�รชดใช้เงิน	หรือค่�สินไหมทดแทน
ต�มสัญญ�ประกันภัย	(12)	ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นข้ันต่ำ�ในก�ร
บริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของบริษัท	โดยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม	เพื่อ
ให้บริษัทประกันภัยใช้เป็นคู่มือในก�รปฏิบัติง�น	โดยได้มอบให้
บริษัทประกันภัยบ�งส่วน	และอีกส่วนหนึ่งสำ�หรับจำ�หน่�ยกับผู้
สนใจทั่วไปในร�ค�เล่มละ	500	บ�ท

3. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
ทางการเงิน พ.ศ....
	 คณะกรรมก�รพจิ�รณ�ศึกษ�และเสนอแนะแนวท�งก�รแกไ้ข
กฎหม�ยเพ่ือพัฒน�และกำ�กับดูแลธุรกิจเทคโนโลยีก�รเงิน	สภ�
นิติบัญญัติแห่งช�ติ	ได้ขอทร�บคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่อร่�งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
ท�งก�รเงิน	พ.ศ....	ดังนั้น	จึงได้แจ้งเวียนสม�ชิกและได้ร่วมกัน
พิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติดังกล่�ว	พร้อมท้ังได้มีข้อเสนอแนะ
และคว�มคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นต�่ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องไปยังคณะ
กรรมก�รฯ	เรียบร้อยแล้ว	ขณะนี้อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รพิจ�รณ�
ศึกษ�แนวท�งก�รแก้ไขกฎหม�ยเพ่ือพัฒน�และกำ�กับดูแลธุรกิจ
เทคโนโลยีท�งก�รเงิน	และก�รทำ�ธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีท�ง 
ก�รเงิน

4. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่....) พ.ศ...
	 หอก�รค้�และสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย	ได้ขอทร�บ
คว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่�งพระร�ชบัญญัติคุ้มครอง
แรงง�น	(ฉบับที่....)	พ.ศ...	ดังนั้น	จึงได้นำ�เสนอข้อคิดเห็นไปยัง
หอก�รค้�และสภ�หอก�รแห่งประเทศไทย	โดยมีประเด็นสำ�คัญที่
ไม่เห็นด้วย	3	ประเด็น	คือ	ค่�ตอบแทน	ก�รดำ�เนินคดีอ�ญ�ต่อ
น�ยจ�้ง	และก�รยกเลกิขัน้ตอนในก�รใหพ้นกัง�นตรวจแรงง�นมี
หนังสือแจ้งเตือนน�ยจ้�งกรณีไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภ�พ
ก�รจ้�งและก�รทำ�ง�น

5. รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ในระบบ E-law 
Library 
	 ทำ�ก�รรวบรวมข้อกฎหม�ยและกฎระเบียบต่�ง	ๆ	ในระบบ	
E-Law	Library	เพื่อคว�มสะดวกของผู้เข้�ใช้โปรแกรมฯ	ซึ่งได้
ทำ�ก�รปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมดังกล่�วให้เป็นปัจจุบันเสมอ	
โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสม�คมประกันวิน�ศภัยไทย

6. รวบรวมข้อมูลอันดับความน่าเช่ือถือของบริษัทประกัน
วินาศภัย และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องสำารอง
ตามกฎหมาย 
	 จัดทำ�ฐ�นข้อมูลผลก�รจัดอันดับคว�มแข็งแกร่งท�งด้�น
ก�รเงินของบริษัทประกันภัย	โดยรวบรวมข้อมูลผลก�รจัดอันดับ
จ�กบริษัทจัดทำ�อันดับคว�มน่�เชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่�ง
ประเทศ	และอัตร�ส่วนเงินกองทุนที่ต้องสำ�รองต�มกฎหม�ย
ของบรษัิทภ�ยในประเทศเพือ่ชว่ยอำ�นวยคว�มสะดวกให้แกบ่รษิทั
สม�ชิกได้ใช้ในก�รเลือกทำ�ประกันภัยต่อ	และนำ�ม�เป็นข้อมูลใน
ก�รคำ�นวณระดับคว�มเสี่ยงของบริษัทประกันภัยต่อต่�งประเทศ
ต�มหลักเกณฑ์	RBC	โดยข้อมูลดังกล่�วได้มีก�รปรับปรุงอย่�ง
สม่ำ�เสมอ	และไดน้ำ�ขึน้ทีเ่วบ็ไซตข์องสม�คมประกนัวนิ�ศภยัไทย 
ในหัวข้อ	ฐ�นข้อมูลผลก�รจัดอันดับคว�มแข็งแกร่งท�งด้�นก�ร
เงินของบริษัทประกันภัยภ�ยในต่�งประเทศ	(IFSR)	และ	Capital	
Adequacy	Ratio	(CAR)
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การประชุมชี้แจงและทำาความเข้าใจการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงของสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การประชุมชี้แจงและทำาความเข้าใจการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงของสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สัมมนา เรื่อง “ปฐมบท Compliance หน้าที่ของบริษัทประกันวินาศภัย” 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
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สัมมนา เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1” 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

126 | รายงานประจำาปี 2560



สัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของบริษัทประกันวินาศภัยกับ CG Code ใหม่”
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
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รายงานผลการดำาเนินงาน
ของสำานักงานอนุญาโตตุลาการ

	 	 	 สำ�นักง�นอนุญ�โตตุล�ก�ร	ก่อตั้งเมื่อปี	2537	 
	 	 	 ปัจจุบันดำ�เนินง�นม�แล้ว	23	 ปี	 โดยมี 
	 	 	 วิสัยทัศน์และพันธกิจดังต่อไปนี้

 วิสัยทัศน์
	 ดำ�เนินก�รเพื่อให้ก�รระงับข้อพิพ�ทในท�งแพ่งระหว่�ง
บริษัทสม�ชิกเสร็จไปด้วยคว�มเรียบร้อย	รวดเร็ว	เป็นที่เชื่อถือ
และพึงพอใจของคู่พิพ�ททั้งสองฝ่�ย

 พันธกิจ
	 1.	ปฏิบัติต�มข้อบังคับในสัญญ�ก�รระงับข้อพิพ�ทโดย
อนุญ�โตตุล�ก�ร	สม�คมประกันวิน�ศภัยไทย	และกฎหม�ยที่
เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด	เที่ยงตรง	และเป็นธรรม
	 2.	ใหค้ำ�ปรกึษ�	แนะนำ�แกบ่ริษทัสม�ชกิและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง	
เกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รเพื่อก�รระงับข้อพิพ�ท
	 3.	รวบรวมแนวคำ�ชี้ข�ดข้อพิพ�ทของอนุญ�โตตุล�ก�ร
ทำ�เป็นรูปเล่ม	เพ่ือให้บริษัทสม�ชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวท�งประกอบก�รดำ�เนินก�รเพื่อก�รระงับข้อพิพ�ทที่เกิดขึ้น
ใหม่
	 4.	นำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้�ม�ใช้ในก�รปฏิบัติง�น	เก็บ
ข้อมูล	และควบคุมคว�มเคลื่อนไหวของสำ�นวน	เพื่อคว�มสะดวก
รวดเร็วในก�รตรวจสอบและติดต�มสำ�นวน
	 5.	เสนอแนวท�งในก�รแกไ้ขปรบัปรงุขอ้บงัคบัในสญัญ�ก�ร
ระงับข้อพิพ�ทโดยอนุญ�โตตุล�ก�ร	สม�คมประกันวิน�ศภัยไทย	
เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รระงับข้อพิพ�ทเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ
ม�กยิ่งขึ้น

	 ในรอบปี	2560	สำ�นักง�นฯ	ได้รับข้อพิพ�ททั้งสิ้น	4,326	
เรื่อง	ม�กกว�่ปี	2559	จำ�นวน	1,567	เรื่อง	หรือม�กกว่�	36.22%	
จำ�นวนทุนทรัพย์ที่มีก�รเรียกร้อง	ในป	ี2560	มีจำ�นวน	224	ล้�น
บ�ทเศษ	ข้อพิพ�ทที่มีจำ�นวนทุนทรัพย์สูงสุด	ในป	ี2560	มีมูลค่�	
3	ล�้นบ�ทเศษ	และในรอบป	ี2560	สำ�นกัง�นฯ	ได้ทำ�ก�รพจิ�รณ�
ข้อพิพ�ทเสรจ็ไปรวมทัง้สิน้	3,608	เร่ือง	เสร็จไปโดยก�รชีข้�ดของ
อนุญ�โตตุล�ก�ร	จำ�นวน	1,249	เรื่อง	หรือเท่�กับ	35%	เสร็จโดย
ก�รประนอมขอ้พิพ�ทในชัน้เลข�ธกิ�รสำ�นกัง�นอนญุ�โตตลุ�ก�ร	
จำ�นวน	1,809	เรือ่ง	หรือเท�่กบั	50%	เสร็จไปโดยก�รถอนคำ�เสนอ

ข้อพิพ�ทจำ�นวน	550	เรื่อง	หรือเท�่กับ	15%	ส่วนมูลค่�ทุนทรัพย์ 
ท่ีได้พิจ�รณ�เสร็จ	 ในปี	2560	มูลค่�ก่อนชี้ข�ดจำ�นวน	52 
ล้�นบ�ทเศษ	หลังชี้ข�ดจำ�นวน	41	ล้�นบ�ทเศษ	จนถึงสิ้นสุด	
ณ	 วันที่	31	ธันว�คม	2560	ยังมีข้อพิพ�ทอยู่ระหว่�งดำ�เนิน 
ข้อพิพ�ท	2,503	 เรื่อง	ระหว่�งนัดประนอมข้อพิพ�ทและยื่น
คำ�คัดค้�นจำ�นวน	1,911	เรื่อง	และระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของ
อนุญ�โตตุล�ก�ร	จำ�นวน	592	เรื่อง
	 ในรอบป	ี2560	สำ�นักง�นฯ	ได้รับค่�ธรรมเนียมยื่นคำ�เสนอ
ข้อพิพ�ทและคำ�ร้องแย้ง	3,750,700	บ�ท	ค่�ธรรมเนียมตั้ง
อนุญ�โตตุล�ก�รและก�รเลื่อนนัด	3,120,867.51	บ�ท	รวมได้
รับค่�ธรรมเนียม	6,871,567.51	บ�ท	ค่�ธรรมเนียมที่ได้รับในปี	
2560	ม�กกว�่ป	ี2559	เป็นเงิน	1,352,238.01	บ�ท
	 ก�รดำ�เนินง�นข้อพิพ�ทต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังสำ�นักง�นฯ	ถึงสิ้น
เดือนธันว�คม	2560	มีข้อพิพ�ทเกิดขึ้นท้ังสิ้น	117,407	เรื่อง	
ดำ�เนินก�รเสร็จไป	114,904	เรื่อง	คิดเป็น	97.86%	ข้อพิพ�ทคง
ค้�ง	2,503	เร่ือง	คิดเป็น	2.13%	ข้อพิพ�ทท่ีเสร็จไป	114,904	
เร่ือง	เสร็จโดยก�รชี้ข�ดโดยอนุญ�โตตุล�ก�ร	25,462	เรื่อง	คิด
เป็น	22.15%	เสร็จโดยก�รประนอมข้อพิพ�ท	73,140	เรื่อง	คิด
เป็น	63.65%	เสร็จโดยก�รถอนคำ�เสนอ	16,227	เร่ือง	คิดเป็น	
14.12%	เสร็จโดยก�รจำ�หน�่ยข้อพิพ�ท	75	เรื่อง	คิดเป็น	0.06%
	 นอกจ�กนี้	สำ�นักง�นอนุญ�โตตุล�ก�ร	ยังได้ปรับปรุงระบบ
ก�รทำ�ง�นให้ทันสมัยและสะดวกรวดเร็วม�กยิ่งขึ้น	โดยตั้งแต่ปี	
2560	เปน็ตน้ม�	สำ�นกัง�นฯ	ไดพ้ฒัน�ระบบก�รยืน่	สง่	และรบัคำ�
เสนอขอ้พพิ�ทและเอกส�รต�่ง	ๆ 	ท�งระบบอเิลก็ทรอนกิส	์ซึง่ขณะ
นีก้ำ�ลงัอยู่ในชว่งทดสอบระบบและค�ดว�่จะส�ม�รถใชง้�นจรงิได้
ภ�ยในปี	2561
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กราฟแสดงการดำเนินการระงับข�อพิพาทของสำนักงานอนุญาโตตุลาการ
ตั้งแต�เดือนมกราคม 2560 - เดือนธันวาคม 2560

กราฟเปรียบเทียบแสดงการดำเนินการระงับข�อพิพาทของสำนักงานอนุญาโตตุลาการ
ในป� 2560 และ 2561 ตั้งแต�เดือน มกราคม - สิงหาคม

ป� 2560 ป� 2561
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รายงานผลการดำาเนินงาน
ของสำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

 
	 												สำ�นักง�นฯ	มีวิสัยทัศน์และพันธกิจดังต่อไปนี้

 วิสัยทัศน์
	 สร้�งร�กฐ�นธุรกิจประกันวิน�ศภัยให้เติบโตอย่�งมั่นคงและ
ยั่งยืน	ด้วยบริก�รด้�นข้อมูลและก�รคำ�นวณต้นทุนคว�มเสียห�ย
อ�้งอิงที่เหม�ะสมและเป็นธรรม

 พันธกิจ
	 จัดทำ�ต้นทุนคว�มเสียห�ยอ้�งอิงของผลิตภัณฑ์ประกัน
วิน�ศภัย	และให้บริก�รข้อมูลส�รสนเทศและง�นวิจัย	 เพื่อเป็น 
พืน้ฐ�นในก�รดำ�เนนิง�น	ก�รกำ�กบัดแูล	และสนบัสนนุก�รพฒัน�
ของธุรกิจประกันวิน�ศภัย
	 สำ�นักง�นฯ	ได้รับงบประม�ณดำ�เนินก�รจ�กสม�คมประกัน
วิน�ศภัยไทย	ซึ่งเป็นไปต�มข้อเสนอโครงสร�้งและแหล่งที่ม�ของ
งบประม�ณที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กกรมก�รประกันภัย	โดยในปี 
2560	(เดือน	 เมษ�ยน	2560	–	มีน�คม	2561)	สำ�นักง�นฯ 
มีค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นรวมทั้งสิ้นประม�ณ	17.82	ล้�นบ�ท	
และมีก�รดำ�เนินง�นด�้นต�่ง	ๆ	สรุปได้ดังนี้

 1. การพัฒนาด้านอัตราเบี้ยประกันภัย
	 	 1)	คำ�นวณต้นทุนคว�มเสียห�ยของก�รประกันภัยรถยนต์
และประกนัอคัคภียั	และก�รเสนอปรับปรุงพกิดัอตัร�เบ้ียประกนัภยั 
เพื่อใช้ในก�รห�รือระหว่�งสม�คมฯ	กับสำ�นักง�น	คปภ.
	 	 2)	คำ�นวณอัตร�เบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	รวม
ทั้งปรับปรุงอัตร�เบี้ยประกันภัยเดิมให้มีคว�มเหม�ะสม
	 	 	 2.1)	ก�รประกันภัยรถยนต์
	 	 	 	 2.1.1)	เอกส�รแนบท้�ยคว�มคุ้มครองเพิ่มเติม
ก�รขย�ยอ�ณ�เขตที่คุ้มครอง	(ร.ย.04)
	 	 	 	 2.1.2)	เอกส�รแนบท�้ยคว�มคุ้มครองคว�มรบัผดิ
ต�มกฎหม�ยจ�กอุบัติเหตุระหว่�งก�รขนสง่วตัถอุนัตร�ย	(ร.ย.31)
	 	 	 	 2.1.3)	เอกส�รแนบท�้ยคว�มคุม้ครองก�รขนคน
โดยส�รท�งถนนระหว่�งประเทศ	(ร.ย.32)
	 	 	 2.2)	ก�รประกันภัยเบ็ดเตล็ด
	 	 	 	 2.2.1)	ปรับปรุงอัตร�เบี้ยประกันภัยโจรกรรม
	 	 	 	 2.2.2)	ปรับปรุงอัตร�เบี้ยประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
	 	 	 	 2.2.3)	ปรบัปรงุอตัร�เบ้ียประกนัภยัคว�มซือ่สตัย์
ของลูกจ้�ง

	 	 	 2.3)	ก�รประกันอัคคีภัย
	 	 	 	 2.3.1)	สร้�งโมเดลก�รคำ�นวณอตัร�เบีย้ประกนัภยั 
ระยะย�ว	สำ�หรับก�รประกันอัคคีภัยบ�้นอยู่อ�ศัย
	 	 	 2.4)	ก�รประกันภัยสุขภ�พและอุบัติเหตุ
	 	 	 	 2.4.1)	ก�รประกนัภัยสขุภ�พสำ�หรบันกัท่องเทีย่ว
ช�วต�่งช�ติที่พำ�นักอยู่ในประเทศไทย	(Long	Stay	Visa)
	 3)	สร�้งเครือ่งมอืคำ�นวณตน้ทุนคว�มเสยีห�ยอ�้งองิ	สำ�หรบั
ก�รประกันภัยรถยนต	์โดยใช้ผลจ�กตัวแบบ	GLMs
	 4)	ก�รพัฒน�โครงก�ร	Insurance	Bureau	System	ร่วม
กับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

 2. การพัฒนาฐานข้อมูล ระบบรายงานสารสนเทศ และ
โครงการศึกษา/วิจัย
	 	 1)	Business	Intelligence	Report	(Historical	Reporting)
	 	 	 1.1)	นำ�แหล่งข้อมูลภ�ยนอก	(External	/	Third	Party	
Data)	ม�บูรณ�ก�รกับร�ยง�นประกันภัย	เพ่ือพัฒน�รูปแบบ
ร�ยง�นเชิงลึกที่มีอยู่ในปัจจุบัน
	 	 	 1.2)	ปรับปรุงข้อมูลภ�ยในอุตส�หกรรม	(Internal	
Data)	เพื่อคว�มรวดเร็ว	ถูกต้อง	และเพิ่ม	visualization
	 	 	 	 1.2.1)	ห�แนวท�งก�รเพิม่ชอ่งท�งรบัขอ้มลูตรง
จ�กบริษัท
	 	 	 	 1.2.2)	เพิ่ม	Dashboard	Report
	 	 2)	โครงก�รศึกษ�/วิจัย
	 	 	 2.1)	จัดทำ�แบบจำ�ลองพย�กรณ์ก�รเติบโตเบี้ยประกัน
วิน�ศภัย	ระยะสั้น/ป�นกล�ง
		 	 	 2.2)	ก�รประกันภัยพืชผล
	 	 	 	 2.2.1)	Claims	Triangle	Report	ก�รประกันภัย
ข�้ว	/	Claim	Administration	เชือ่มโยง	Prompt	pay	เพือ่สอดคลอ้ง
กับนโยบ�ยรัฐ
	 	 	 	 2.2.2)	ขย�ยก�รประกันภัยพืชผลไปยังพืชอื่น	
เช่น	ข้�วโพดเลี้ยงสัตว์	อ้อย	มันสำ�ปะหลัง
	 	 3)	ศึกษ�	Catastrophe	Model	ร่วมกบั	General	Insurance	
Rating	Organization	of	Japan
	 	 4)	ศึกษ�	Fraud	Indicators

 3. โครงการสนับสนุนการประกันภัยให้ภาครัฐ    
	 	 1)	โครงก�รประกันภัยข�้วน�ปี	ปีก�รผลิต	2560/61
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 4. การให้บริการสารสนเทศ และการเผยแพร่บทความ
วิชาการ
	 (1)	ก�รพัฒน�ร�ยง�นธุรกิจประกันภัยประเภทต่�ง	ๆ	บน
ระบบบริก�รส�รสนเทศ	เช่น	
	 •	 Top	10	Gainers	-	Losers
	 •	 Key	Performance	Indicators	of	Non	-	Life	Insurers
	 •	 Motor	Voluntary	Dashboard
	 •	 Key	Performance	Indicators	of	Listed	Companies			
 
	 (2)	ก�รเผยแพรบ่ทคว�มวชิ�ก�ร	ในว�รส�รประกนัภยั	ดงันี	้	
	 •	 ว�รส�รประกนัภยั	ปทีี	่31	ฉบับ	133	เดอืนตุล�คม-ธนัว�คม	
2560	เรื่อง	“ผลิตภัณฑ์ที่น�่สนใจของธุรกิจประกันวิน�ศภัย”
	 •	 ว�รส�รประกันภัย	ปีที่	32	ฉบับ	135	เดือนเมษ�ยน-
มิถุน�ยน	2560	 เรื่อง	 “ก�รค�ดก�รณ์อัตร�ก�รเติบโตของ
อุตส�หกรรมประกันวิน�ศภัยโดยใช้ เทคนิคก�รวิ เคร�ะห์ 
อนุกรมเวล�”
	 •	 ว�รส�รประกันภัย	ปีที่	32	ฉบับ	136	เดือนกรกฎ�คม- 
กันย�ยน	2560	เรื่อง	“ก�รศึกษ�ผลกระทบจ�กก�รเพิ่มวงเงิน 
คว�มคุ้มครองก�รประกันภัยรถยนต์ภ�คบังคับ”

 5. การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย
	 1)	พัฒน�ระบบอนุญ�โตตุล�ก�รออนไลน์
	 2)	พัฒน�ระบบง�นบัญชี
	 3)	ปรับปรุงแก้ไขก�รเดินส�ยเน็ตเวิร์กภ�ยในสม�คมฯ
	 4)	ปรับเปลี่ยนระบบ	Email	Hosting
	 5)	IT	Infrastructure	(Server	ใหม่	และ	SAS	Software)

 6. การจดัสมัมนา CEO Focus Group และประชุมเชิงวชิาการ
อื่น ๆ 

	 สำ�นักง�นฯ	จัดง�นสัมมน�	CEO	Focus	Group	และ
สนับสนุนก�รจัดประชุมเชิงวิช�ก�รร่วมกับหน่วยง�นอื่น	ๆ	ดังนี้	
	 	 (1)	CEO	Focus	Group	เรื่อง	“PromptPay	พร้อมกับใคร	
ประกันภัยได้ประโยชน์อะไร?”	เมื่อวันที่	3	สิงห�คม	2560
	 	 (2)	CEO	Focus	Group	เรื่อง	“ก�รควบรวมกิจก�รของ
ธุรกิจประกันวิน�ศภัยกับโอก�สในก�รเสริมสร้�งคว�มพร้อมและ
ศักยภ�พเพื่อก�รแข่งขันในสภ�วะตล�ดปัจจุบัน”	 เมื่อวันที่	7	
กันย�ยน	2560
	 	 (3)	CEO	Focus	Group	เรื่อง	“ก�รใช้ประโยชน์ข้อมูล
ทะเบยีนประวตัริ�ษฎร	และบตัรประจำ�ตวัประช�ชนจ�กฐ�นขอ้มลู
ทะเบียนกล�งด้วยระบบคอมพิวเตอร	์ของกรมก�รปกครอง”	เมื่อ
วันที่	29	กันย�ยน	2560
	 	 (4)	ประชุมชี้แจงก�รจัดส่งข้อมูลต�มโครงก�ร	Insurance	
Bureau	System	ม�ยังสม�คมประกันวิน�ศภัยไทย	เมื่อวันที่	12	
มกร�คม	2560
	 	 (5)	Insurance	Information	and	Ratemaking	Forum	of	
Asia	“IIRFA	Bangkok	Conclave”	เมื่อวันที	่20-21	มีน�คม	2560
	 	 (6)	สัมมน�เรื่อง	“ก�รใช้ภ�พถ่�ยด�วเทียมสำ�หรับก�ร
ประกันภัยข้�ว	(Using	Satellite	Image	on	Rice	Insurance	
Scheme)”	เมื่อวันที่	9	พฤศจิก�ยน	2560
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ตารางกิจกรรมอบรมและสัมมนา 
เดือนมีนาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561
เดือน จัดโดยเรื่อง
มี.ค. 60

พ.ค. 60

ก.ค. 60

มิ.ย. 60

สัมมนา “Future of Insurance 2020 and Beyond” 

สัมมนา “Design & Manage Career Path”  

สัมมนา “Introduction to Blockchain Technology”  

สัมมนา “การทำาความเข้าใจและเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศสำาหรับธุรกิจประกันภัย”  

เสวนา “ความท้าทายของผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ในยุคโลกไร้พรมแดน” และพิธีมอบรางวัล 
โครงการรางวัลผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำาปี 2559 Best Surveyor Award 2016 (BSA)

ชี้แจง “การใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ 
(ระบบ E-Recovery)” 

สัมมนา “PR ปรับ ในยุค สื่อเปลี่ยน”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา และผลิตบุคลากรประกันภัย ระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทย กับ สถาบันอุดมศึกษา 

อบรม “โครงสร้างรถยนต์และความเสียหายต่อเนื่องจากอุบัติเหตุ”

พิธีลงนามบันทึกข้อสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยการใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ (ระบบ E-Recovery)

สัมมนา “กฎหมายฟอกเงินกับธุรกิจประกันวินาศภัย”

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2560 (ครั้งที่ 1) จังหวัดขอนแก่น

“ประชุมบริษัทสมาชิกรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ “โครงการประกันภัยข้าวนาปี 
ปีการผลิต 2560/61”

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2560 (ครั้งที่ 2) จังหวัดนครสวรรค์

สัมมนา “ปฐมบท Compliance หน้าที่ของบริษัทประกันวินาศภัย”

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2560 (ครั้งที่ 7) จังหวัดร้อยเอ็ด

ชี้แจง “การประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559”

สัมมนา “การเชื่อมข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เพื่อดำาเนินการทางพิธี
ศุลกากร ผ่านระบบ National Single Window”

ชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภท 
เจ็ตสกีเพื่อเช่า”

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2560 (ครั้งที่ 8) จังหวัดสกลนคร

ชี้แจง “การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย”

สัมมนา CEO Focus Group ครั้งที่ 1/2560-2561 “Cyber Threat and Insurance”

แข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งทื่ 11

ฝึกสอนกีฬาลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 (วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 - 6 ตุลาคม 2560

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2560 (ครั้งที่ 3) จังหวัดสุโขทัย

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2560 (ครั้งที่ 4) จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2560 (ครั้งที่ 5) จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2560 (ครั้งที่ 6) จังหวัดบุรีรัมย์

ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยง 
ของบริษัทประกันภัย

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย 

ชมรม IT ประกันภัย 

ชมรม IT ประกันภัย  

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 
ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย 

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย 

 
ชมรมสินไหมยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ  
สำานักงาน คปภ. 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ  
สำานักงาน คปภ. 

คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ  
สำานักงาน คปภ. 

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

 
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ  
สำานักงาน คปภ. 

ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สโมสรสมาชิกประกันภัย 

สโมสรสมาชิกประกันภัย 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ  
สำานักงาน คปภ. 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ  
สำานักงาน คปภ. 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ  
สำานักงาน คปภ. 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ  
สำานักงาน คปภ. 

ส.ค. 60 สอบข้อเขียนทุน ISJ General Course รุ่นที่ 44  

ประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิก เกี่ยวกับระบบสมาคมฯ เพื่อเชื่อมโยงการจำาหน่ายและการนำาส่ง
ข้อมูลของบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัย “โครงการการประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล สำาหรับ
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพำานักระยะยาว (Long Stay Visa)” 

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ 
วิชาการประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 
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เดือน จัดโดยเรื่อง

ก.ย. 60 อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 23 พิธีเปิดการอบรม 

สัมมนา CEO Focus Group ครั้งที่ 3/2560-2561 “การควบรวมกิจการของธุรกิจประกัน
วินาศภัย: โอกาสในการเสริมสร้างความพร้อมและศักยภาพเพื่อการแข่งขันในสภาวะตลาด
ปัจจุบัน” 

แข่งขันวอลเลย์บอลประกันภัย ครั้งที่ 7 ประเภททีมชาย และทีมหญิง 

อบรมหลักสูตร “การจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 1”

อบรม “การจัดการสินไหมทดแทนเบื้องต้น สำาหรับการประกันภัยทรัพย์สิน” 

สัมมนา “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 
2560 (การบังคับคดีตามกฎหมายใหม่)”

แข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 8 ประเภททีมชาย และทีมหญิง (รอบแรก)  

ชี้แจงและทำาความเข้าใจบริษัทสมาชิก “การกรอกแบบประเมินความเสี่ยงของสำานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)” 

ชี้แจงประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำาหนดมาตรฐานขั้นต่ำาใน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560

ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559  และทำา 
ความเข้าใจเรื่องการตีความตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์” ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)

“สัมมนา CEO Focus Group ครั้งที่ 4/2560-2561 “การขอใช้ประโยชน์ข้อมูล ทะเบียนประวัติ
ราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครอง”

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ 
วิชาการประกันภัย 

สำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

 
 
สโมสรสมาชิกประกันภัย 

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ 

ชมรมสินไหมทดแทน

ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์

 
สโมสรสมาชิกประกันภัย 

คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

 
ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัท
ประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 
 
สำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย 

ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559  และทำา 
ความเข้าใจเรื่องการตีความตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์” ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)

การฝึกอบรมการป้องกันทางไซเบอร์ ด้วยระบบจำาลองยุทธ์ทางไซเบอร์

สัมมนา “ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย ครั้งที่ 1” 

สัมมนา “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย”

แข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 8 ประเภททีมชาย และทีมหญิง (รอบสอง-ชิงชนะเลิศ) 

สัมมนา “Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)”

 
พิธีมอบวุฒิบัตร และรางวัลโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 1

สัมมนา “การเตรียมความพร้อมของบริษัทประกันวินาศภัยกับ CG Code ใหม่”

การแข่งขันการป้องกันทางไซเบอร์ ด้วยระบบจำาลองยุทธ์ทางไซเบอร์

สัมมนา “GEIT and Cybersecurity for Insurance Industry”

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 
 
ชมรม IT ประกันภัย 

คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ร่วมกับ 
ชมรมนักกฎหมายยานยนต์ประกันภัย

ชมรมสินไหมยานยนต์

สโมสรสมาชิกประกันภัย 

ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัท
ประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

ชมรม IT ประกันภัย 

ชมรม IT ประกันภัย 

ต.ค. 60

สัมมนา CEO Focus Group ครั้งที่ 2/2560-2561 “PromptPay พร้อมกับใครประกันภัยได้
ประโยชน์อะไร?” 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สุดยอดผู้นำาประสิทธิภาพสูง (Leading Yourself)”

สอบสัมภาษณ์ทุน ISJ General Course รุ่นที่ 44

 
คณะทำางานจัดทำาราคากลางรถยนต์เข้าเยี่ยมชมกระบวนการติดตั้ง การต่อเติมและการประกอบรถ
บรรทุกวัตถุอันตราย ณ บริษัท สุธี แท็งค์เกอร์ แอนด์ สเปเชียล ทรัค จำากัด อำาเภอเมือง จังหวัด
ระยอง

แข่งขันบาสเกตบอลประกันภัย ครั้งที่ 7 ประเภททีมชาย และทีมหญิง 

ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรม รุ่นที่ 9 (4 กิจกรรม ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 และเดือน
กุมภาพันธ์ 2561)

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2560 (ครั้งที่ 9) จังหวัดสงขลา

ชี้แจง “แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2560-62” 

สัมมนา “Incoterms 2010 สำาคัญอย่างไรกับการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ”

สำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย 

 
ชมรม Young Insurer Club  

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ 
วิชาการประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 
 
สโมสรสมาชิกประกันภัย 

สโมสรสมาชิกประกันภัย 

 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ 
สำานักงาน คปภ.

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ 

ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
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สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 
(IFRS 17)” 

หารือ “ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและนำาเสนอแนวทางการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบ ข้อความ
กรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย”

อบรม “การนำาส่งข้อมูลในเชิงเทคนิค สำาหรับเจ้าหน้าที่สารสนเทศเฉพาะด้านเทคนิคการนำาส่ง
ข้อมูลการนำาเบี้ยประกันภัยสุขภาพไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของบริษัทประกัน
วินาศภัย”

สัมมนา “มหันตภัยไซเบอร์และโอกาสของธุรกิจประกันภัย”

แถลงข่าวโครงการ “เดิน - วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อร่วม 
บริจาคสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี” 
ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Healthy & Happy Run 2018”

สัมมนา “ข้อควรปฎิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การชดใช้เงินหรือ
ค่าสินไหมทดแทน (Non-motor)”

ชี้แจง “การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์”

“สัมมนา “เตรียมความพร้อมรองรับ e-Tax invoice & e-Receipt และ e-Document”

สัมมนา “Boost Up Yourself through Digital 4.0”

สัมมนา “การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัยไทย”

กิจกรรม ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6

ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการชดใช้เงิน หรือ
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 และทำาความเข้าใจ
เรื่องการตีความตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์” ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สัมมนาและหารือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี เพื่อพัฒนาแนวทาง 
การรับประกันภัยต่อ

แข่งกอล์ฟการกุศล ครบรอบ 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ศึกษาดูงานขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การจำาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย การประเมินความ
เสียหาย การบันทึกข้อมูลความเสียหายของแปลงเพาะปลูกเพื่อพัฒนาแนวทางการรับประกันภัยต่อ

“แข่งขันฟุตบอลประกันภัย (7 คน) ครั้งที่ 8 ประเภททีมชาย และทีมผู้บริหารระดับสูง - ทีมอาวุโส 
(รอบสอง-ชิงชนะเลิศ)   

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

พิธีทางศาสนา “วันครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย” 

การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ 2560 (Thailand Insurance CIO Forum 2017) - 
“Digital Transformation for Insurance 4.0”

ประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
การชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559  
และทำาความเข้าใจเรื่องการตีความตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์” ครั้งที่ 4 (ภาคเหนือ)

สัมมนา “IFRS 9: Investment (มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง 
เครื่องมือทางการเงิน)” 

สัมมนา “ERM 101”  

การอบรมเกมการจัดการทางธุรกิจ และพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกัน
วินาศภัย รุ่นที่ 23

คณะทำางานจัดทำาราคากลางรถยนต์ เข้ารับฟังข้อมูลระบบเครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้า และเยี่ยมชม 
บริษัท วีราออโตโมทีฟ จำากัด  ณ บริษัท วีราออโตโมทีฟ จำากัด

อบรม “หลักเกณฑ์การประเมินค่าซ่อม และค่าอะไหล่รถยนต์สำาหรับพนักงานสินไหมรถยนต์” และ
ศึกษาดูงาน “โครงสร้างและส่วนประกอบของรถยนต์ (รถเก๋ง และรถกระบะ) และกระบวนการจัด
ซ่อมรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุเสียหายหนัก” 

“อบรม “หลักเกณฑ์การประเมินค่าซ่อม และค่าอะไหล่รถยนต์สำาหรับพนักงานสินไหมรถยนต์”

สัมมนา “Challenges and Opportunities from Disruptive Technology for Insurance  
Business” 

สัมมนา How to underwrite for the beginner “การพิจารณารับประกันภัยตัวเรือ”

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน  

 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ  
สำานักงาน คปภ. 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ 
กรมสรรพากร 

ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 
 
ชมรมสินไหมทดแทน

 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

ชมรม Young Insurer Club

ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 
 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 
สโมสรสมาชิกประกันภัย 

 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ชมรม IT ประกันภัย

 
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 
 
คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

 
ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัท
ประกันภัย

คณะพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 
ชมรมสินไหมยานยนต์

 
 
ชมรมสินไหมยานยนต์  

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย 

 
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Pro NIC # 2  (Professional Non-life Insurance Camp # 2)

พิธีเปิด โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 2

ชี้แจง “การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency 
Assessment: ORSA)” 

โครงการ “เดิน - วิ่ง การกุศล 50 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Healthy 
& Happy Run 2018”

สัมมนาและพิธีเปิด “InsureTech Ignite Hackathon”

“อบรมหลักสูตร “โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์” รุ่นที่ 2 พิธีเปิดการอบรม 

สัมมนา “Digital PR Trend 2018: Digital PR Strategy”

“ประชุมชี้แจง “บทบาทผู้ลงทุนสถาบันกับการสร้างธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)”

สัมมนา “การปฏิบัติตามสัญญาและบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์  
ในยุค InsurTech”

การแข่งขันในโครงการ “InsureTech Ignite Hackathon”

ชี้แจง “Risk Register Guideline สำาหรับบริษัทประกันวินาศภัย” 

โครงการ HR Relations และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชาว HR 

ชี้แจงตามบันทึกความร่วมมือเพื่อใช้ระบบการประกันภัยแก้ไขปัญหาจราจร โครงการ  
“รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ”

อบรม “การคำานวณต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) สำาหรับการประกันภัยทรัพย์สิน”

แข่งขันแบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 11

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย 

ชมรมพิจารณารับประกันภัยรถยนต์

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการ 
ประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 
 
คณะพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

ชมรมสินไหมยานยนต์

 
คณะพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัท
ประกันภัย

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 
คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

สโมสรสมาชิกประกันภัย

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย

สโมสรสมาชิกประกันภัย

 
“ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์

 
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ 
วิชาการประกันภัย 

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ 

 
 
ชมรม IT ประกันภัย 

ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์

 
ชมรมนักบัญชีประกันภัย 

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

 
สำานักงานอนุญาโตตุลาการ

 
ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 
คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

ม.ค. 61

ก.พ. 61

มี.ค. 61 “สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “IPR Power Up 2018” 

“กิจกรรมครอบครัวสโมสรสมาชิกประกันภัย ประจำาปี 2560 และศึกษาดูงาน  
“๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง” 

“พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์”  
รุ่นที่ 2

“สอบสัมภาษณ์โครงการผู้สำารวจอุบัติเหตุดีเด่น ประจำาปี 2560

CEO Breakfast & Lunch Talk 2018: Transforming the industry towards New Era

“บรรยาย “การปลูกมันสำาปะหลัง และ ข้าวโพด ในประเทศไทย”

สัมมนา “นวัตกรรมยานยนต์ในอนาคตกับธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย”

“แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการ “อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9”  
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

บรรยายพิเศษ “เจาะลึกการประกันวินาศภัยสำาหรับเจ้าหน้าที่สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์” 
และพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำาปี 2560  
(Best Surveyor Award 2017 BSA) 

สัมมนา “Blockchain for insurance” 

สัมมนา “ประเด็นปัญหาและแนวทางพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกรมธรรม์ 
ประกันภัยรถยนต์ ในชั้นอนุญาโตตุลาการและศาล” 

สัมมนา “Financial Model 1”

“อบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์” 

ประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิก “การนำาระบบการยื่น ส่ง และรับคำาเสนอข้อพิพาทและเอกสารทาง
ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาใช้ในสำานักงานอนุญาโตตุลาการ”

บรรยาย “ความเสียหายเชิงโครงสร้างของอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และภัยธรรมชาติ”

เยี่ยมชม และรับฟังการสาธิตขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและประเมินความเสียหายของ 
แปลงเพาะปลูกมันสำาปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ….
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ความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สมาคมประกัน 

วินาศภัยไทย (สมาคม) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบรายได้และค่าใช้จ่าย และงบแสดง

การเปลีย่นแปลงสว่นของเงนิทนุสะสม สำาหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกนั

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่สำาคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการ

ดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรใน 

สาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการ 

ที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ขา้พเจ้าไดป้ฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ

ของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสมาคมตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้

ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอืน่ ๆ  ซึง่เปน็ไปตามขอ้

กำาหนดเหลา่นี ้ขา้พเจา้เชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ได้

รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่ 

รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของสมาคม แต่ไมร่วมถงึงบการเงนิและ

รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูก

จดัเตรยีมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวันที่ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี้

 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูล

อื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่น 

ในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่น

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ 

งบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมีความ 

ขดัแยง้ทีม่สีาระสำาคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของสมาคมตามท่ีกล่าว

ข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้า

ท่ีในการกำากับดูแลทราบเพ่ือให้มีการดำาเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสม

ต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบ 

การเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และรับ 

ผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็น

เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ 

ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเปน็สาระสำาคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอื

ข้อผิดพลาด

 ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของสมาคมในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง เปดิเผยเรือ่ง

ทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งและการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีำาหรบั

การดำาเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิสมาคม

หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 

งบการเงิน
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความ 

เชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี

ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ

สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 

เสนอ คณะกรรมการและสมาชิก สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ

ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้

เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อ

ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสม

ผลวา่รายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวม

กันจะมผีลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงนิจากการ

ใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เท็จจรงิอันเปน็สาระสำาคญัในงบการเงนิไมว่่าจะเกดิจากการทจุรติ

หรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบัิติงานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

สำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงขอ้มลู การ

แสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุ

ภายใน

 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ

การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสมาคม

 • ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้

และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชแีละการเปดิเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี

สำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยว

กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง

มนัียสำาคญัตอ่ความสามารถของสมาคมในการดำาเนินงานตอ่เนือ่ง

หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ 

ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจา้ โดยให้

ขอ้สงัเกตถงึการเปดิเผยข้อมลูในงบการเงนิทีเ่กีย่วข้อง หรอืถา้การ

เปิดเผยดงักลา่วไมเ่พยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลง

ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ

จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สมาคม 

ต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง

 • ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการ

เงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตาม

ที่ควรหรือไม่

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลา

ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญท่ี

พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบ

การควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า

 

(นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำากัด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์ หมายเหตุ

บาท

2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 877,081,488.64 1,672,823,909.50

 เงินลงทุนชั่วคราว 5 35,206,361.14 155,203,944.87

 รายได้ค่าบำารุงค้างรับ 6 42,079,094.10 39,326,888.30

 ลูกหนี้อื่น  7 2,122,975.75 3,018,492.75

 เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ  29,336.76 42,504.49

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  956,519,256.39 1,870,415,739.91

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินฝากที่ติดภาระค้ำาประกัน 8 6,000,000.00 -

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9 157,790,402.41 6,319,207.93

 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 10 1,549,304.44 1,876,626.40

 เงินมัดจำาและเงินประกัน  456,145.00 453,145.00

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  165,795,851.85 8,648,979.33

รวมสินทรัพย ์   1,122,315,108.24 1,879,064,719.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

( นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล )

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย

งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและทุนสะสม หมายเหตุ

บาท

2560 2559

หนี้สินหมุนเวียน

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  6,687,506.70 3,174,250.98

 เงินรับฝากจากบริษัทสมาชิก  2,587,322.64 2,648,988.05

 เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาป ี 11 784,549,442.41 1,620,728,736.03

 เงินทุนประกันภัยข้าว 12 43,109,814.05 -

 สำารองค่าใช้จ่าย 13

  คณะกรรมการรวม 8 คณะ  26,329,637.13 19,918,612.65

  ส่วนกลาง  28,535,864.09 27,291,097.31

 รวมสำารองค่าใช้จ่าย  54,865,501.22 47,209,709.96

   รวมหนี้สินหมุนเวียน  891,799,587.02 1,673,761,685.02

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 15 11,046,979.00 9,344,080.00

   รวมหนี้สิน  902,846,566.02 1,683,105,765.02

ทุนสะสม

 เงินทุนรับโอนจากสมาคมประกันภัยเดิม  331,818.43 331,818.43

 สำารองทั่วไป  3,127,291.91 3,037,694.41

 กองทุนสะสม 16 17,868,964.44 17,868,964.44

 เงินกองทุนหมุนเวียน 17 1,000,000.00 1,000,000.00

 เงินสำารองเพื่อจัดหาสถานที่ทำาการแห่งใหม่ของสมาคมฯ 18 164,545,000.00 115,845,000.00

 เงินสำารองสำาหรับกรณีฉุกเฉิน 19 11,831,400.00 9,219,500.00

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  20,764,067.44 48,655,976.94

   รวมทุนสะสม  219,468,542.22 195,958,954.22

รวมหนี้สินและทุนสะสม  1,122,315,108.24 1,879,064,719.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

( นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล )

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย

งบรายได้และค่าใช้จ่าย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บาท

2560 2559

รายได้
 ค่าบำารุงตามข้อบังคับ 9.1  - 100,000.00
 ค่าบำารุงตามข้อบังคับ 9.2  1,730,000.00 1,730,000.00
 ค่าบำารุงตามข้อบังคับ 9.3  91,038,161.00 83,480,000.00
 ค่าบำารุงตามข้อบังคับ 9.4  86,556,297.24 34,410,000.00 
 รายได้ของคณะกรรมการต่าง ๆ  268,792.45 3,195,222.66
 รายได้สำานักงานอนุญาโตตุลาการ  6,407,406.17 5,177,231.96
 รายได้ค่าบริการจัดสอบตัวแทน  1,452,166.26 1,198,123.95
 ค่าบริหารโครงการประกันภัยข้าวนาป ี  7,956,411.00 3,427,906.60
 ดอกเบี้ยรับ  2,452,663.03 3,175,517.89
 รายได้เบ็ดเตล็ด  666,418.37 229,910.66
  รวมรายได้  198,528,315.52 136,123,913.72
ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย  4,688,236.01 4,316,266.36
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการการบัญชี - การเงินและการลงทุน  852,506.53 1,034,870.94
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ  1,461,608.82 969,275.46
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน  1,412,711.30 1,633,032.90
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส ์  1,178,237.45 1,400,897.45
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์  18,089,100.36 4,338,322.06
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  452,412.17 1,145,415.41
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ  1,453,765.43 1,508,666.40
 ค่าใช้จ่ายสำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย  17,296,913.31 15,968,284.57
 ค่าใช้จ่ายสำานักงานอนุญาโตตุลาการ  9,421,688.86 8,570,656.11
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20 58,724,288.74 71,860,048.57
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  915,355.78 808,648.78
  รวมค่าใช้จ่าย  115,946,824.76 113,554,385.01

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักสำารองค่าใช้จ่ายส่วนกลางและคณะกรรมการ 82,581,490.76 22,569,528.71

บวก(หัก) สำารองค่าใช้จ่ายส่วนกลางและคณะกรรมการ  (7,655,791.26) 15,633,341.68

หัก กองทุนประกันภัยข้าว  (51,505,709.00) -

หัก เงินสำารองเพื่อจัดหาสถานที่ทำาการแห่งใหม่ของสมาคมฯ 18 (48,700,000.00) (24,000,000.00)

หัก เงินสำารองสำาหรับกรณีฉุกเฉิน 19 (2,611,900.00) (2,056,600.00)

รายได้สูงกว่า (ต่ำากว่า) ค่าใช้จ่าย  (27,891,909.50) 12,146,270.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

( นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล )

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย140 | รายงานประจำาปี 2560
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

 สมาคมประกันวนิาศภยัไทย มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิธรุกจิประกนัวนิาศภยั ประสานงานกบัสำานกังานคณะกรรมการกำากบั

และสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั(คปภ.) สงักดักระทรวงการคลัง ใหก้ารสนับสนุนสถาบนัประกนัภยั ทำาการประชาสมัพนัธ์

และบริการประชาชนผู้เอาประกันเพื่อสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สมาคมไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำาไร

 สมาคมจัดตั้งและอาศัยตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้คือ เลขที่ 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร

 สมาชิกสมาคมประกอบด้วย บริษัทประกันวินาศภัยจำานวน 60 บริษัท 

2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

 งบการเงินน้ีจดัทำาขึน้ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกจิการที่ไมม่ส่ีวนไดเ้สียสาธารณะทีอ่อกโดยสภาวิชาชพี

บัญชี

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทำาขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทนุเดมิ เวน้แตจ่ะไดเ้ปดิเผยเปน็อยา่งอืน่ในนโยบายการบญัชี

 ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ผู้บริหาร

ตอ้งใชวิ้จารณญาน การประมาณและขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบตอ่การกำาหนดนโยบายการบญัชแีละการรายงาน

จำานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 

3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

 เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ขีอ้จำากดัในการใชไ้ดแ้สดงไวแ้ยกตา่งหากในบญัช ี“เงนิฝากทีต่ดิภาระค้ำาประกนั” ภายใตส้นิทรัพย์

ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

 3.2 เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วยเงินฝากประจำาที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน

 3.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหลังจากนั้นสินทรัพย์ทุกประเภทแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วย

ราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
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 ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์

ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

 เครื่องใช้สำานักงาน 5 ปี

 ยานพาหนะ  5 ปี

 สมาคมมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างสม่ำาเสมอ ในกรณี

ทีม่ขีอ้บง่ชีว่้าอปุกรณแ์ละยานพาหนะมมีลูคา่ลดลงอยา่งถาวร และราคาตามบญัชสีงูกวา่ราคาขายหกัตน้ทนุในการขาย ราคาตาม

บัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับราคาขายหักต้นทุนในการขายทันที และจะรับรู้ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของรายการอุปกรณ์และ

ยานพาหนะในบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

 การซอ่มแซมและบำารงุรกัษา จะรบัรู้ในบญัชรีายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ยในระหวา่งปบีญัชทีีเ่กดิรายการขึน้ ตน้ทนุของการปรบัปรงุ

ใหด้ขีึน้อยา่งสำาคญัจะถกูรวมไว้ในราคาตามบญัชขีองสินทรัพยเ์ม่ือมีความเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีป่ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต

ที่จะไหลเข้าสู่บริษัทจะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีอยู่

ในปัจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

 กำาไรขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะกำาหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในการคำานวณรายได้ 

สูงกว่าค่าใช้จ่าย

 3.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซ้ือมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยคำานวณจากต้นทุนในการ

ไดม้าและการดำาเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรน์ัน้สามารถนำามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจำาหนา่ย ตลอดอายปุระมาณ

การให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี

 3.5 เงินกู้ยืม

 เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำารายการที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมา เงิน

กู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน (หักด้วยต้นทุน

การจดัทำารายการทีเ่กดิขึน้) เมือ่เทยีบกบัมลูคา่ทีจ่า่ยคนืเพือ่ชำาระหน้ีน้ันจะรับรู้ในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จตลอดชว่งเวลาการกูย้มื

 คา่ธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพือ่ใหไ้ดเ้งนิกูม้าจะรบัรูเ้ปน็ตน้ทนุการจดัทำารายการเงนิกู้ในกรณทีีม่คีวามเปน็ไปไดจ้ะใชว้งเงนิกูบ้าง

ส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงิน

บางสว่นหรอืทัง้หมด คา่ธรรมเนยีมจะรบัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้สำาหรบัการใหบ้รกิารสภาพคลอ่งและจะตดัจำาหนา่ยตามระยะ

เวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

 เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำาระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บาท

2560 2559

เงินสด		 40,000.00	 38,856.00	

เงินฝากกระแสรายวัน	 1,366,285.61	 1,946,899.13

เงินฝากออมทรัพย์	 875,675,203.03	 1,670,838,154.37

	 รวม	 877,081,488.64	 1,672,823,909.50

 3.6 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 หนี้สินสำาหรับการเกษียณของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานรับรู้ด้วยวิธีการประมาณการที่ดีท่ีสุด ณ 

วันที่รายงาน

 3.7 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์เงินสด

 3.8 ภาษีเงินได้

 ภาษเีงินได้ไดแ้กภ่าษทีีค่าดวา่จะจ่ายชำาระโดยคำานวณจากรายรบักอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งเสยีภาษ ีโดยใชอ้ตัราภาษทีีป่ระกาศ

ใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ

5. เงินลงทุนชั่วคราว

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สมาคมมีเงินฝากประจำา 10-12 เดือน จำานวน 35.21 ล้านบาท และ 155.2 ล้านบาท 

ตามลำาดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 - 1.55 ต่อปี (2559 : ร้อยละ 1.45 - 2.60 ต่อปี)
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บาท

2560 2559

บาท

2560 2559

รายได้ค่าบำารุงค้างรับ	 48,775,278.10	 45,983,452.30

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (6,696,184.00)	 (6,656,564.00)

	 สุทธิ	 42,079,094.10	 39,326,888.30

เงินทดรองจ่าย	 39,519.16	 2,984,113.90

ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย	 2,000,000.00	 -

ลูกหนี้อื่นเงินกู้สวัสดิการพนักงาน	 83,456.59	 34,378.85

	 รวม	 2,122,975.75	 3,018,492.75

6.รายได้ค่าบำารุงค้างรับ

7. ลูกหนี้อื่น

8. เงินฝากที่ติดภาระค้ำาประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สมาคมมีเงินฝากออมทรัพย์จำานวน 6.00 ล้านบาท ได้นำาไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันวงเงิน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 14)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน	 -	 		14,398,851.93	 2,960,000.00	 -	 	 17,358,851.93

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 -	 	(10,438,975.51)	 (600,668.49)	 -	 	(11,039,644.00)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	 -	 	 3,959,876.42	 2,359,331.51	 -	 	 6,319,207.93

รายการระหว่างปี

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	 -	 	 3,959,876.42	 2,359,331.51	 -	 	 6,319,207.93

บวก	ซื้อสินทรัพย์	 150,589,868.00	 792,700.27	 -	 	 1,834,988.00	153,217,556.27

หัก	ค่าเสื่อมราคา	 -	 	 (1,510,361.79)	 (236,000)	 -	 	 (1,746,361.79)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	 150,589,868.00	 3,242,214.90	 2,123,331.51	 1,834,988.00	157,790,402.41

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน	 150,589,868.00	 9,232,335.17	 2,960,000.00	 1,834,988.00	164,617,191.17

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม	 -	 	 (5,990,120.27)	 (836,668.49)	 -	 	 (6,826,788.76)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	 150,589,868.00	 3,242,214.90	 2,123,331.51	 1,834,988.00	157,790,402.41

บาท

ที่ดิน ยานพาหนะ
เครื่องใช้
สำานักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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ณ วันที่ 1 มกราคม

ราคาทุน	 - 	 2,254,811.06	 2,254,811.06	 2,386,199.95	

หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 - 	 (378,184.66)	 (378,184.66)	 (171,884.66)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	 - 	 1,876,626.40	 1,876,626.40	 2,214,315.29

 รายการระหว่างปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	 - 	 1,876,626.40	 1,876,626.40	 2,214,315.29

บวก	ซื้อสินทรัพย์	 228,750.00	 112,200.00	 340,950.00	 307,000.00

หัก	ค่าตัดจำาหน่าย	 - 	 (668,271.96)	 (668,271.96)	 (644,688.89)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี	 228,750.00	 1,320,554.44	 1,549,304.44	 1,876,626.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ราคาทุน	 228,750.00	 2,367,011.06	 2,595,761.06	 2,254,811.06

หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม	 - 	 (1,046,456.62)	 (1,046,456.62)	 (378,184.66)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	 228,750.00	 1,320,554.44	 1,549,304.44	 1,876,626.40

2560

บาท

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

2559

รวม

10. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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บาท

2560 2559

เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาป	ี2558	 - 	 52,906,591.72

เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาป	ี2559	 233,993,758.73	 1,567,822,144.31

เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาป	ี2560	 550,555,683.68	 - 	

	 รวม	 784,549,442.41	 1,620,728,736.03

11. เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี

 โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยมีบริษัทสมาชิก 

เข้าร่วมโครงการ 16 บริษัท เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกและป้องกันความเสี่ยงในการผลิต 

อันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ โดยให้สมาคมฯ เปิดบัญชีเงินฝากในนาม “สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อโครงการประกันภัย

ข้าวนาปี ปีการผลิต 2559” ไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน เพื่อรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยและ 

แบ่งเบี้ยประกันภัยออกเป็น 2 ส่วน โดย 75% แรก เก็บสำารองไว้ที่สมาคมฯ เพื่อการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัย 

สว่นทีเ่หลอือกี 25% สง่มอบใหก้บับรษิทัประกนัภยัรว่มตามสดัสว่นการรบัประกนัภยั และในกรณทีีค่า่ชดเชยหรอืคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มีจำานวนรวมมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่สำารองไว้กับสมาคมฯ บริษัทประกันภัยร่วมต้องจ่ายเงินส่วนต่าง

มายังสมาคมฯ เพื่อจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย

 ค่าเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 ได้รับมาจำานวนเงิน 2,920,974,140.65 บาท ได้ส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัย

ร่วมตามสัดส่วนการรับประกันภัยไปแล้ว 25% จำานวนเงิน 730,929,737.86 บาท และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ของโครงการฯ ไปแล้ว คงเหลือเงินฝากอยู่กับสมาคมฯ จำานวนเงิน 233,993,758.73 บาท

 สำาหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยมีบริษัท

สมาชกิเขา้รว่มโครงการ 24 บรษิทั และให้สมาคมฯ เปดิบญัชเีงนิฝากในนาม “สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย เพือ่โครงการประกนัภยั 

ข้าวนาปี ปีการผลิต 2560” ไว้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน เพื่อรับเงินค่าเบี้ยประกันภัย

และแบ่งเบี้ยประกันภัยออกเป็น 2 ส่วน โดย 75% แรก เก็บสำารองไว้ที่สมาคมฯ เพื่อการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัย 

ส่วนที่เหลืออีก 25% ส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัยร่วมตามสัดส่วนการรับประกันภัย และในกรณีที่ค่าชดเชยหรือค่าใช้จ่าย 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มีจำานวนรวมมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่สำารองไว้กับสมาคมฯ บริษัทประกันภัยร่วมต้องจ่ายเงิน

ส่วนต่างมายังสมาคมฯ เพื่อจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย

 ค่าเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ได้รับมาจำานวนเงิน 1,783,402,488.21 บาท ได้ส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัย

ร่วมตามสัดส่วนการรับประกันภัยไปแล้ว 25% จำานวนเงิน 436,606,004.88 บาท และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ของโครงการฯ ไปแล้ว คงเหลือเงินฝากอยู่กับสมาคมฯ จำานวนเงิน 550,555,683.68 บาท

148 | รายงานประจำาปี 2560



สำารองค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ	-	พัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย	 5,523,855.84	 4,629,750.76

	 	 	 -	การบัญชี	การเงิน	และการลงทุน	 3,575,530.41	 3,132,365.75

	 	 	 -	กฎหมายและกฎระเบียบ	 1,421,220.88	 1,862,027.47

		 	 	 -	ประกันภัยทรัพย์สิน	 1,714,478.60	 2,064,887.17

	 	 	 -	ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	 1,507,000.70	 1,448,953.42

	 	 	 -	ประกันภัยยานยนต์	 9,639,212.86	 5,041,758.58

	 	 	 -	ประกันภัยเบ็ดเตล็ด	 1,219,808.85	 837,886.77

	 	 	 -	ประกันอุบัติเหตุ	และสุขภาพ	 1,728,528.99	 900,982.73

	 รวม	 	 26,329,637.13	 19,918,612.65

สำารองค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	 	 28,535,864.09	 27,291,097.31

 รวม	 	 54,865,501.22	 47,209,709.96

บาท

2560 2559

12. เงินทุนประกันภัยข้าว

 ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 มิมติให้สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดตั้งกองทุน

ประกันภัยขา้ว เพื่อเปน็เงินเยยีวยาใหก้ับเกษตรกรกรณีพืน้ที่เอาประกนัภัยประสบภัยพบิตั ิแตม่ิไดอ้ยู่ในเขตพืน้ทีป่ระกาศเขตให้

ความชว่ยเหลอืแกผู่ป้ระสบภยัพิบัตกิรณฉุีกเฉิน โดยเงนิทีเ่ขา้กองทนุประกนัภยัขา้ว เรยีกเกบ็จากบรษิทัสมาชกิทีเ่ขา้รว่มโครงการ

ประกันภัยข้าวนาปี ทั้งนี้เริ่มจากโครงการผลิตปี 2559 จำานวนเงิน 51,505,709.24 บาท ซึ่งในปี 2560 ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติแต่มิได้อยู่ในเขตพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ จำานวนเงิน 8,395,894.95 บาท ฉะนั้น ณ 31 ธันวาคม 

2560 คงเหลือเงินกองทุนประกันภัยข้าว จำานวนเงิน 43,109,814.05 บาท

13. สำารองค่าใช้จ่ายคณะกรรมการรวม 8 คณะ และสำารองค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

14. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

 ในเดือนธันวาคม 2560 สมาคมทำาสัญญากู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างและตกแต่งอาคารกับสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง 

จำานวน 200.00 ล้านบาท โดยมีกำาหนดระยะเวลา 10 ปี ปีที่ 1 ถึง 7 คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 3.00 ต่อปี 

และปีที่ 8 ถึง 10 คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี กำาหนดชำาระเงินกู้งวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เงินกู้ยืมดังกล่าว 

ค้ำาประกันโดย เงินฝากออมทรัพย์ (หมายเหตุ 8) และที่ดิน (หมายเหตุ 9) และมีการระบุเงื่อนไขโดยสมาคมต้องดำารงอัตราส่วน

ความสามารถในการชำาระหนี้ไม่ต่ำากว่า 1.25:1 และอัตราสัดส่วนหนี้สินต่อทุนสะสมไม่เกิน 3:1
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15. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

 การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็นดังนี้

16. กองทุนสะสม

 ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 36 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2545 เพื่อเป็นทุนสะสมของสมาคมฯ ไว้ใช้เม่ือมีเหตุ

จำาเป็น

17. เงินกองทุนหมุนเวียน

 เงินกองทุนหมุนเวียน ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมกรรมการ เพื่อใช้จ่ายซื้อวัสดุสิ้นเปลือง การว่าจ้าง หรือบริการ ฯลฯ และเมื่อ

ใช้ไปแล้วให้เบิกมาชดเชยให้ครบ 1,000,000.00 บาท

18. เงินสำารองเพื่อจัดหาสถานที่ทำาการแห่งใหม่ของสมาคมฯ

 ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินสำารอง

เพื่อจัดหาสถานที่ทำาการแห่งใหม่ของสมาคมฯ เป็นจำานวนเงิน 115,845,000.00 บาท และสมาคมฯ ได้ตั้งสำารองเพิ่มอีกโดยได้ 

นำาเงินจากงบประมาณคงเหลือปี 2559 - 60 จำานวน 18,700,000.00 บาท และเงินจากรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จำานวนเงิน 

30,000,000.00 บาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ฉะนั้น เงินสำารองเพื่อจัดหา

สถานที่ทำาการแห่งใหม่ของสมาคมฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 164,545,000.00 บาท เงินกองทุนนี้มี

วัตถุประสงค์เฉพาะและจะโอนปิดเงินกองทุนนี้เมื่อได้ดำาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว

19. เงินสำารองสำาหรับกรณีฉุกเฉิน

 ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกเก็บ 

ค่าบำารุงตามข้อบังคับข้อ 9.3 เงินสำารองสำาหรับกรณีฉุกเฉิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำานวนเงิน 7,162,900.00 บาท สำาหรับ

ปีงบประมาณ 2559 - 60 เรียกเก็บเพิ่มอีก 2,056,600.00 บาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 

ฉะนั้น เงินสำารองสำาหรับกรณีฉุกเฉิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 9,219,500.00 บาท

 ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกเก็บ 

ค่าบำารุงตามข้อบังคับข้อ 9.3 เงินสำารองสำาหรับกรณีฉุกเฉิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำานวนเงิน 9,219,500.00 บาท 

สำาหรับปีงบประมาณ 2560 - 61 เรียกเก็บเพิ่มอีก 2,611,900.00 บาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 

30 มิถุนายน 2560 ฉะนั้นเงินสำารองสำาหรับกรณีฉุกเฉิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 11,831,400.00 บาท 

บาท

2560 2559

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันที่	1	มกราคม	 9,344,080.00	 8,511,489.00

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น	 1,702,899.00	 832,591.00

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 11,046,979.00	 9,344,080.00
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20. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บาท

2560 2559

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	 35,513,386.37	 31,734,094.07

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	 1,255,896.95	 1,281,046.58

ค่าเสื่อมราคา	 1,476,522.65	 1,569,058.19

ค่าใช้จ่ายโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม	 2,601,770.10	 1,738,968.10

ค่าใช้จ่ายงานด้านสื่อสารองค์กร	 4,331,048.12	 13,153,049.25

ค่าใช้จ่ายค่าบริการจัดเก็บข้อมูลประกันภัย	 4,999,999.98	 14,999,999.99

อื่น	ๆ	 	 8,545,664.57	 7,383,832.39

	 รวม	 58,724,288.74	 71,860,048.57

21. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 ภายใต้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่ 25 พ.ศ. 2535 สมาคมต้องเสียภาษีเงินได้จากรายรับก่อน 

หักค่าใช้จ่ายใด ๆ อันมิใช่รายได้ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำารุงที่ได้รับจากสมาชิก หรือเงินทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคหรือ 

จากการให้โดยเสน่หาแล้วแต่กรณี ในอัตราดังนี้

 - ร้อยละ 10 จากเงินได้มาตรา 40(1) ถึง (7)

 - ร้อยละ 2 จากเงินได้ส่วนที่เป็นการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือกิจกรรมอื่นนอกเหนือ

จากที่ระบุไว้ตามมาตรา 40(1) ถึง (7)

22. ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สมาคมฯ มีภาระผูกพันในการก่อสร้างอาคาร จำานวน 147.47 ล้านบาท

23. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

151รายงานประจำาปี 2560 | 



152 | รายงานประจำาปี 2560

1.	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 25	อาคารกรุงเทพประกันภัย	ถนนสาทรใต้	

	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

	 โทรศัพท์	 :	 0	2285	8888

	 โทรสาร	 :	 0	2610	2100

2.	 บริษัท	กรุงเทพประกันสุขภ�พ	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 2301/2	อาคารทันตกรรม	โรงพยาบาลกรุงเทพ	ชั้น	6

	 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310

	 โทรศัพท์	 :	 0	2769	7788

	 โทรสาร	 :	 0	2769	7798

3.	 บริษัท	กรุงไทยพ�นิชประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 1122	อาคารเคพีไอทาวเวอร์	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

	 แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2624	1111	

	 โทรสาร	 :	 0	2624	1234

4.	 บริษัท	กล�งคุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถ	จำ�กัด 
	 44/1	อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล	ชั้น	11	ถนนรัชดาภิเษก	

	 แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310

	 โทรศัพท์	 :	 0	2100	9191

	 โทรสาร	 :	 0	2643	0293-4

5.	 บริษัท	คิง	ไว	ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 968	อาคารอื้อจือเหลียง	ชั้น	15	ถนนพระราม	4

	 แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500

	 โทรศัพท์	 :	 0	2624	1000		

	 โทรสาร	 :	 0	2238	0836

6.	 บริษัท	เคเอสเค	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 1	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์	ชั้น	39	ถนนสาทรใต้	

	 แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

	 โทรศัพท์	 :	 0	2022	1111

	 โทรสาร	 :	 0	2022	1122-3

7.	 บริษัท	จรัญประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 408/1	อาคารจรัญประกันภัย	ถนนรัชดาภิเษก		

	 แขวงสามเสนนอก	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2276	1024

	 โทรสาร	 :	 0	2275	4919

8.	 บริษัท	เจนเนอร�ลี่	ประกันภัย	(ไทยแลนด์)	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 87/2	อาคารซีอาร์ซี	ทาวเวอร์	ออลซีซั่นส์	เพลส	ชั้น	16	ยูนิต	1601	และ	1607	

	 ถนนวิทยุ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2685	3828

	 โทรสาร	 :	 0	2685	3830

บริษัทสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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9.	 บริษัท	เจพี	ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 100/100	อาคารว่องวานิช	คอมเพล็กซ์	บี	ชั้น	29	

	 ถนนพระราม	9	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2290	0555

	 โทรสาร	 :	 0	2246	2357

10.	บริษัท	เจ้�พระย�ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 3675	อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์	ถนนพระราม	4

	 แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 โทรศัพท์	 :	 0	2648	6666

	 โทรสาร	 :	 0	2261	9960,	0	2261	9962,	0	2661	3774	

11.บริษัท	ชับบ์ส�มัคคีประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)	
	 2/4	อาคารชับบ์	ชั้น	12	โครงการนอร์ธปาร์ค	ถนนวิภาวดีรังสิต	

	 แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210

	 โทรศัพท์	 :	 0	2555	9100

	 โทรสาร	 :	 0	2955	0205

12.	บริษัท	ไชน�่อินชัวรันส	์(ไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 36/68-69	อาคาร	พี.เอส.ทาวเวอร์	ชั้น	20	ถนนสุขุมวิท	21	(อโศก)	

	 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2259	3718-9,	0	2261	3680-9

	 โทรสาร	 :	 0	2259	1402,	0	2261	3690

13.	บริษัท	ซมโปะ	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 990	อับดุลราฮิมเพลซ	ชั้น	12,	14	ถนนพระราม	4

	 แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500

	 โทรศัพท์	 :	 0	2119	3000

	 โทรสาร	 :	 0	2636	2340-1,	0	2636	2450	

14.	บริษัท	ซิกน�่	ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 598	อาคารคิวเฮ้าส์	เพลินจิต	ชั้น	7	และชั้น	10	

	 ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

	 โทรศัพท์	 :	 0	2651	5995

	 โทรสาร	 :	 0	2650	9600,	0	2650	9720

15.	บริษัท	โตเกียวม�รีนประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	สำ�นักง�นใหญ่
	 1	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์	ชั้น	40	ถนนสาทรใต้

	 แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

	 โทรศัพท์	 :	 0	2686	8888

	 โทรสาร	 :	 0	2686	8601-2

16.	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 1115	ถนนพระราม	3	แขวงช่องนนทร	ีเขตยานนาวา	

	 กรุงเทพ	10120	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2239	2200

	 โทรสาร	 :	 0	2239	2049
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17.	บริษัท	ทูนประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 75	อาคารไว้ท์กรุ๊ป	1	ชั้น	6	ซอยรูเบีย	

	 ถนนสุขุมวิท	42	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 โทรศัพท์	 :	 0	2769	9888	สายด่วน	1183

	 โทรสาร	 :	 02	769	9801-3

18.	บริษัท	เทเวศประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 97	และ	99	อาคารเทเวศประกันภัย	

	 ถนนราชดำาเนินกลาง	แขวงบวรนิเวศ	

	 เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200

	 โทรศัพท์	 :	 1291,	0	2670	4444

	 โทรสาร	 :	 0	2629	1080

19.	บริษัท	ไทยประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 34/3	อาคารไทยประกันภัย	ซอยหลังสวน	ถนนเพลินจิต	

	 แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330

	 โทรศัพท์	 :	 0	2613	0100

	 โทรสาร	 :	 0	2652	2873

20.	บริษัท	ไทยประกันสุขภ�พ	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 121/89	อาคารอาร์เอส	ทาวเวอร์	ชั้น	31

	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

	 โทรศัพท์	 :	 0	2202	9200

	 โทรสาร	 :	 0	2642	3130

21.	บริษัท	ไทยพัฒน�ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 34	ซอยสุขุมวิท	4	(นานาใต้)	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตย

	 เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 โทรศัพท์	 :	 0	2253	4141,	0	2253	4343,	0	2253	4646

	 โทรสาร	 :	 0	2253	0550,	0	2253	0606

22.	บริษัท	ไทยไพบูลย์ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 123	อาคารไทยประกันชีวิต	

	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

	 โทรศัพท์	 :	 0	2246	9635-54	

	 โทรสาร	 :	 0	2246	9660-1

23.	บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 48/22-24	ซอยรัชดาภิเษก	20	(รุ่งเรือง)

	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงสามเสนนอก	เขตห้วยขวาง

	 กรุงเทพฯ	10310	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2660	6111,	0	2666	8088

	 โทรสาร	 :	 0	2660	6100,	0	2666	8080

24.	บริษัท	ไทยศรีประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)	
	 126/2	อาคารไทยศรี	ถนนกรุงธนบุรี		

	 แขวงบางลำาภูล่าง	เขตคลองสาน	กรุงเทพฯ	10600 

	 โทรศัพท์	 :	 0	2878	7111,	0	2860	8001

	 โทรสาร	 :	 0	2439	4840
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25.	บริษัท	ไทยเศรษฐกิจประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 160	อาคารไทยเศรษฐกิจ	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม		

	 เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	

	 โทรศัพท์		:	 0	2630	9055,	0	2630	9111	สายด่วน	1352

	 โทรสาร	 :	 0	2237	4621,	0	2237	4624

26.	บริษัท	ธนช�ตประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 999/1	เดอะไนน์ทาวเวอร์	ถนนพระราม	9

	 แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250	

	 โทรศัพท์	:	0	2308	9300

	 โทรสาร	 :	 0	2308	9333

27.	บริษัท	นวกิจประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 100/47-55,	90/3-6	อาคารสาทรนคร	ชั้น	26

	 ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500

	 โทรศัพท์		:	 0	2664	7777	

	 โทรสาร	 :	 0	2636	7999

28.	บริษัท	นำ�สินประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 767	ถนนกรุงเทพ-นนทบุร	ีแขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	

	 กรุงเทพฯ	10800	

	 โทรศัพท์		:	 0	2911	4567,	0	2911	4488

	 โทรสาร	 :	 0	2911	4477

29.	บริษัท	นิวอินเดีย	แอสชัวรันซ	์จำ�กัด	(ส�ข�ประเทศไทย) 
	 65/118	อาคารชำานาญเพ็ญชาต	ิชั้น	14	ถนนพระราม	9 

	 แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	

	 โทรศัพท์		:	 0	2245	9988	

	 โทรสาร	 :	 0	2248	7109	

30.	บริษัท	นิวแฮมพ์เชอร	์อินชัวรันส์	
	 สำานักงานใหญ	่ชั้น	12	A	และชั้น	21-23	 

	 อาคารสยามทาวเวอร์	989	ถนนพระรามที่	1	

	 แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	

	 โทรศัพท์		:	 0	2649	1000

	 โทรสาร	 :	 0	2649	1500	

31.	บริษัท	บ�งกอกสหประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 175-177	อาคารบางกอกสหประกันภัย		

	 ถนนสุรวงศ	์แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก		

	 กรุงเทพฯ	10500	

	 โทรศัพท์		:	 0	2238	4111,	0	2233	6920

	 โทรสาร	 :	 0	2237	1856,	0	2236	7861

32.	บริษัท	ประกันคุ้มภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 26/5-6	อาคารอรกานต์	ถนนชิดลม	แขวงลุมพินี	

	 เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	

	 โทรศัพท์		:	 0	2257	8000

	 โทรสาร	 :	 0	2253	3701,	0	2253	4222
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33.	บริษัท	ประกันภัยไทยวิวัฒน	์จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 71	ถนนดินแดง	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท		

	 กรุงเทพฯ	10400	

	 โทรศัพท์		:	 0	2695	0800

	 โทรสาร	 :	 0	2695	0808

34.	บริษัท	แปซิฟิค	ครอส	ประกันสุขภ�พ	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 152	อาคารชาร์เตอร์สแควร์	ห้อง	21-01	ชั้น	21	

	 ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	

	 โทรศัพท์		:	 0	2401	9189

	 โทรสาร	 :	 0	2401	9187

35.	บริษัท	พุทธธรรมประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 9/81	ซอยรัชประชา	2	ถนนรัชดาภิเษก		

	 แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	

	 โทรศัพท์		:	 0	2585	9009

	 โทรสาร	 :	 0	2911	0991-4

36.	บริษัท	ฟอลคอนประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 33/4	อาคารเอ	เดอะไนน์ทาวเวอร์	ชั้น	24-25	

	 ถนนพระราม	9	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	

	 โทรศัพท์		:	 0	2676	9888

	 โทรสาร	 :	 0	2676	9898	

37.	บริษัท	มิตซุย	สุมิโตโม	อินชัวรันซ	์จำ�กัด	ส�ข�ประเทศไทย 
	 175	อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์	ชั้น	14	

	 ถนนสาทรใต	้แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	

	 โทรศัพท์		:	 0	2679	6165

	 โทรสาร	 :	 0	2679	6209-14

38.	บริษัท	มิตรแท้ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 295	ถนนสี่พระยา	แขวงสี่พระยา	เขตบางรัก		

	 กรุงเทพฯ	10500	

	 โทรศัพท์		:	 0	2640	7777

	 โทรสาร	 :	 0	2640	7799

39.	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 252	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง		

	 กรุงเทพฯ	10310	

	 โทรศัพท์		:	 0	2665	4000,	0	2290	3333

	 โทรสาร	 :	 0	2665	4166,	0	2274	9511,	0	2276	2033

40.	บริษัท	วิริยะประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 121/28,	121/65	อาคาร	อาร์	เอส	ทาวเวอร์	ถนนรัชดาภิเษก		

	 แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400	

	 โทรศัพท์		:	 0	2129	8888

	 โทรสาร	 :	 0	2641	3580	
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41.	บริษัท	ศรีอยุธย�	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)	 
	 898	อาคารเพลินจิต	ทาวเวอร์	ชั้น	18	โซน	A	

	 ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330		

	 โทรศัพท	์	:	 0	2657	2555	

	 โทรสาร	 :	 0	2657	2500

42.	บริษัท	สย�มซิตี้ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 44/1	อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล	ชั้น	12	ถนนรัชดาภิเษก	

	 แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	

	 โทรศัพท์		:	 0	2202	9500

	 โทรสาร	 :	 0	2202	9555

43.	บริษัท	สหนิรภัยประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 462/1-5	อาคารสหนิรภัย	ถนนสี่พระยา	แขวงมหาพฤฒาราม	

	 เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	

	 โทรศัพท์		:	 0	2236	0049,	0	2236	1290,	0	2236	1231

	 โทรสาร	 :	 0	2236	1300

44.	บริษัท	สหมงคลประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 48/11	ซอยรุ่งเรือง	(รัชดาภิเษก	20)	ถนนรัชดาภิเษก		

	 แขวงสามเสนนอก	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2687	7777

	 โทรสาร	 :	 0	2687	7700

45.	บริษัท	สินทรัพย์ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 222	ซอยรัชดาภิเษก	18	ถนนรัชดาภิเษก	

	 แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2792	5555,	0	2023	7522	สายด่วน	1729

	 โทรสาร	 :	 0	2541	5170

46.	บริษัท	สินมั่นคงประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 313	ถนนศรีนครินทร	์แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	

	 กรุงเทพฯ	10240	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2378	7000

	 โทรสาร	 :	 0	2377	3322

47.	บริษัท	อลิอันซ	์ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 898	อาคารเพลินจิต	ทาวเวอร์	ชั้น	1	โซนบี	ชั้น	9	โซนเอ	2	และบ	ี2		

	 ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330		

	 โทรศัพท์	 :	 0	2638	9000	Call	Center	0	2638	9333

	 โทรสาร	 :	 0	2638	9030

48.	บริษัท	อ�คเนย์ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 315	อาคารอาคเนย์	ชั้น	G-7	ถนนสีลม		

	 แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2631	1311

	 โทรสาร	 :	 0	2237	7409
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49.	บริษัท	อินทรประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 364/29	ถนนศรีอยุธยา	แขวงถนนพญาไท		

	 เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2247	9261,	0	2247	6570

	 โทรสาร	 :	 0	2247	9260

50.	บริษัท	เอเชียประกันภัย	1950	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 183	อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส	์ชั้น	12		

	 ถนนราชดำาริ	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330 

	 โทรศัพท์	 :	 0	2869	3399

	 โทรสาร	 :	 0	2250	5277

51.	บริษัท	เอซ	ไอเอ็นเอ	โอเวอร์ซีส	์อินชัวรันซ	์จำ�กัด	ส�ข�ประเทศไทย 
	 399	อาคารอินเตอร์เชนจ	21	ชั้น	30	

	 ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2611	4040

	 โทรสาร	 :	 0	2611	4310

52.	บริษัท	เอ็ทน่�	ประกันสุขภ�พ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 98	อาคารสาทร	แสควร์	ออฟฟิศ	ทาวเวอร์	ชั้น	14-15		

	 ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2677	0000

	 โทรสาร	 :	 0	2230	6500

53.	บริษัท	เอฟพีจี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 52	อาคารธนิยะพลาซ่า	ชั้น	16,	24	ถนนสีลม	

	 แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2231	2640

	 โทรสาร	 :	 0	2231	2653-4

54.	บริษัท	เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 1908	อาคาร	เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	

	 แขวงบางกะป	ิเขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2825	8888

	 โทรสาร	 :	 0	2318	8550

55.	บริษัท	เอร�วัณประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 292	ถนนเยาวราช	แขวงจักรวรรดิ	เขตสัมพันธวงศ์		

	 กรุงเทพฯ	10100	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2224	0056

	 โทรสาร	 :	 0	2221	1390

56.	บริษัท	เอไอจี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	(มห�ชน)	 
	 ชั้น	9	อาคารวรวิทย์	เลขที่	222	ถนนสุรวงศ์		

	 แขวงสี่พระยา	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2649	1000	

	 โทรสาร	 :	 0	2658	0640
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57.	บริษัท	เอไอเอ	จำ�กัด	(ประกันวิน�ศภัย)	ส�ข�ประเทศไทย 
	 181	อาคาร	เอไอเอ	ทาวเวอร์	1	ชั้น	8	ถนนสุรวงศ์		

	 แขวงสุริยวงศ์	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2783	4888	Call	Center	0	2783	4884

	 โทรสาร	 :	 0	2783	4889	

58.	บริษัท	แอกซ่�ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 1168/67	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ชั้น	23	ถนนพระราม	4		

	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120		

	 โทรศัพท์	 :	 0	2118	8000

	 โทรสาร	 :	 0	2285	6383

59.	บริษัท	แอลเอ็มจี	ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 ชั้น	14,	15,	17	และ	19	อาคารจัสมินซิตี้		

	 เลขที่	2	ซอยสุขุมวิท	23	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ		

	 เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2661	6000

	 โทรสาร	 :	 0	2665	2728

60.	บริษัท	ไอโออ	ิกรุงเทพ	ประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน) 
	 25	อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA	

	 ชั้น	20	และ	22	ถนนสาทรใต้		

	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	

	 โทรศัพท์	 :	 0	2620	8000	

	 โทรสาร	 :	 0	2677	3979



ว�นาศภัยบรรเทาได�

ด�วยการประกันภัย 
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