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เชิญชวนใช้ฐำนข้อมูลผลกำรจัดอันดับควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทประกันภัยต่อต่ำงประเทศ 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้จัดท าฐานข้อมูลผลการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน (Financial Strength Rating) ของบริษัทประกัน

วินาศภัยในต่างประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลผลการจัดอันดับจากบริษัทจัดท าอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) 4 บริษัท ประกอบด้วย A.M. 
Best, Fitch Ratings, S&P และ Moody’s Investors Service ซ่ึงเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีส านักงาน คปภ. ก าหนดไว้ในประกาศประกันภัย
ต่อ การจัดท าฐานข้อมูลดังกล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกให้บริษัทสมาชิกได้ใช้ประโยชน์ในการเลือกท าประกันภัยต่อและน ามาเป็นข้อมูลในการ
ค านวณระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) อน่ึง 
ข้อมูลการจัดอันดับดังกล่าวน้ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะเวลา โดยสมาคมฯ จะพยายามปรับปรุงให้ทันสมัยท่ีสุด โดยสมาคมฯ มีก าหนดการ
อัพเดทปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมีนาคม และกันยายน ของทุกปี จึงขอเชิญชวนบริษัทสมาชิกเข้าใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว โดยสามารถเข้าถึงได้จากหน้า
เว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย http://www.tgia.org ในหัวข้อ โปรแกรมและการบริการ/การจัดอันดับความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของ
บริษัทประกันภัยในต่างประเทศ (IFSR)หรือเข้าถึงโดยตรงจาก www2.tgia.org/reinsurance โดยการเข้าสู่ระบบสืบค้นข้อมูลในครั้งแรก ท่านสมาชิก
สามารถลงทะเบียนสร้าง Username และ Password ได้ในหัวข้อ Register as a new user  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี นางสาวโศรดา หนูแย้ม หรือ
นางสาวนฤมล ดอกพิกุล โทรศัพท์ 0-2256-6032 ต่อ 613 หรือ 614

โครงกำรอบรมหลักสูตรประเมินรำคำค่ำซ่อมรถยนต์ (ขั้นสูง) 
คณะท างานจัดท าราคาค่าซ่อมรถยนต์ และคณะท างานรับรอง

คุณภาพอะไหล่รถยนต์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการประเมินราคา
ค่าซ่อมรถยนต์ (ขั้นสูง) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เชี่ยวชาญขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต์ เช่น 
การพิจารณาของศูนย์ซ่อม การค านวณค่าแรงของศูนย์ซ่อม ความ
เสียหายเกี่ยวกับช่วงล่าง การตรวจประเมินความเสียหายเกี่ยวกับ
ช่วงล่าง รวมถึงการพิจารณาใบประเมินราคาเป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมระดับหัวหน้างานได้น าความรู้ท่ีได้รับจากหลักสูตรน้ีไป
ถ่ายทอดให้กับองค์กรของท่านต่อไป โดยก าหนดจัดอบรมในวัน
พฤหัสบดีท่ี 27 กันยายน 2561 ถึง วันศุกร์ท่ี 28 กันยายน 2561 ณ 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีนายธณกร 
ธนวัตพลชัย โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 520

โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการ

ตรวจสอบอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าท่ีส ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัท
ประกันภัย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบ
ประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าท่ีส ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ โดยมุ่งหวังท่ี
จะเพิ่มพูนความรู้ และน าประสบการณ์จากการอบรมไปปรับใช้กับงาน
ได้ทันที รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ท่ีดีต่อ
ธุรกิจประกันภัย ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการจัดมาแล้ว 7 รุ่น และ
ครั้งน้ีเป็นการจัดอบรม รุ่นท่ี 8 ซ่ึงก าหนดจัดอบรมในวันอังคาร และวัน
พฤหัสบดี รวมท้ังหมด 48 ชั่วโมง โดยจะมีพิธีเปิดการอบรมในวันศุกร์ท่ี 
5 ตุลาคม 2561 และอบรมถึงวันอังคารท่ี 13 ตุลาคม 2561 ณ สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีนางสาวรสริน ตั้งสิริ
มรกต โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 517

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรสินไหมทดแทนตำมเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตำมค ำชี้ขำดอนุญำโต และค ำพิพำกษำ
ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ และชมรมสินไหมยานยนต์ จัดท า “แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการสินไหมทดแทนตามเงื่อนไข

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ตามค าชี้ขาดอนุญาโต และค าพิพากษา” เพื่อลดจ านวนข้อพิพาทระหว่างบริษัทประกันภัย และเพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานน้ัน โดยได้ท าการวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับคดี ค าพิพากษา รวมท้ังข้อพิพาทท่ีขึ้นสู่ อนุญาโตตุลาการ 
พบว่ามีประเด็นข้อพิพาทระหว่างบริษัทประกันภัยท่ีมีจ านวนจ านวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ดังน้ัน เพื่อเป็นการลดจ านวนข้อพิพาท
ระหว่างบริษัทประกันภัยในประเด็นดังกล่าว และเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปฎิบัติงานด้านสินไหมทดแทน และผู้ท่ีเกี่ยวข้ อง
ตลอดจนเพื่ อ ให้สามารถน าไปใช้ ในการปฏิบัติ งานได้อย่ างมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้ น  โดยท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ ท่ี 
https://www.tgia.org/motor/gia_insurance-TH_5 และหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ท่ีนางสาวรสริน ตั้งสิริมรกต โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 517
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วัน/เดือน/ปี คณะกรรมกำร/ชมรม หัวข้อ สถำนที่/เวลำ
วันศุกร์ที่ 7 กันยำยน 2561 ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับ

บุคลากรบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้อง

กับการประกันภัยรถยนต์ (วันที่สี่)

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันศุกร์ที่ 7 กันยำยน 2561 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ประชุมชี้แจงรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย

ธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัย

ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเส่ียงภัย

ทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย ครั้งที่ 2

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 

คองคอร์ด กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 14 กันยำยน 2561 ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับ

บุคลากรบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้อง

กับการประกันภัยรถยนต์ (วันที่ห้า)

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

เวลา 08.30-16.00 น.
วันศุกร์ที่ 21 กันยำยน 2561 คณะท างานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ระหว่างบริษัทประกันภัย

สัมมนา เรื่อง “กลยุทธ์และเทคนิคการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน”

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยำยน 2561 ถึง 

วันศุกร์ที่ 28 กันยำยน 2561

คณะท างานจัดท าราคาค่าซ่อมรถยนต์ 

และคณะท างานรับรองคุณภาพอะไหล่

โครงการอบรมหลักสูตรการประเมินราคา

ค่าซ่อมรถยนต์ (ขั้นสูง)

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

เอกสำรแนบท้ำยส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยควำมเส่ียงภัยทรัพย์สิน (แบบ ทส.1.17 – 1.27)
คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ได้จัดท าเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมทั้งเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ ากัดจ านวน

เงินความรับผิดส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จ านวน 11 แบบ เพ่ือยื่นขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
โดยการด าเนินการดังกล่าวเพ่ือรองรับค าสั่งนายทะเบียนที่ 36/2558 เร่ืองให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน โดยให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นมา เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ได้มีข้อยกเว้นความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยทั้งใน
ส่วนของสาเหตุของความเสียหาย และทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง จึงต้องการให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมได้ และเพ่ือให้บริษัท
ประกันภัยสามารถที่จะพิจารณารับเสี่ยงภัยไว้ได้ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่นางสาวภัทรพร น้ าเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 522

สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 511-523 หรือ ต่อ 612-616 โทรสาร 0 2256 6039-40

กำรปรับปรุงพิกัดอัตรำเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เนื่องจากค าสั่งนายทะเบียนที่ 6/2548 เร่ือง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ 

ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2548 รวมถึงค าสั่งนายทะเบียนที่มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมจากค าสั่งนาย
ทะเบียนฉบับดังกล่าวอีกหลายฉบับ ซึ่งจากการใช้พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์มาระยะหนึ่ง ท าให้การประกันภัยรถยนต์มีข้อมูลสถิติที่สะท้อนผลประกอบการรับ
ประกันภัยได้เป็นอย่างดี ประกอบกับสภาวการณ์ด้านรถยนต์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งผลให้ประเภทรถต่างๆ ยังไม่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้ขอน าเสนอการปรับปรุงพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ไปยังนายทะเบียน ส านักงาน คปภ. เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ในปัจจุบัน สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่นางสาวภัทรพร น้ าเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 522

กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ใบค ำขอเอำประกันภัย และอัตรำเบี้ยประกันภัย
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้ยื่นขอรับความเห็นชอบในหลักการของแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ใบค าขอเอาประกันภัย 

เอกสารแนบท้าย (แบบ จร. 4.1 – แบบ จร. 4.2) และอัตราเบี้ยประกันภัยไปยังนายทะเบียน หลังจากนั้นส านักงาน คปภ. ได้ร่วมหารือกับคณะกรรมการฯ โดยให้
จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแยกเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบเต็มมูลค่า (Full Value) และแบบความเสียหายบางส่วน (First Loss) เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
และป้องกันข้อร้องเรียนของผู้เอาประกันภัย คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จึงได้ด าเนินการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยมีโจรกรรมโดยแยกเป็น 2 ประเภท 
และได้ยื่นขอรับความเห็นชอบไปยังนายทะเบียนประกอบด้วย

1. กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบเต็มมูลค่า ใบค าขอเอาประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย (Full Value)
2. กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบความเสียหายส่วนแรก ใบค าขอเอาประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย (First Loss)

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 516


