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สวัสดีครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 วารสารประกันภัยฉบับไตรมาสแรกต้อนรับปีใหม่ 2562 น้ี เป็นฉบับ
ต้อนรบัอาคารสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยแห่งใหม่ ทีไ่ด้ย้ายจากซอยร่วมฤด ีมาสู่
ถนนสุขุมวิทซอย 64/1 ซึ่งจะเป็นสถานที่ท�าการถาวรแห่งใหม่และเป็นศูนย์รวม
ของภาคธรุกจิประกันวนิาศภยัในประเทศไทย ทีร่่วมกนัขบัเคล่ือนและพฒันาธุรกจิ
ประกันภัยให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นเสาหลักของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมต่อไป
 ส�าหรับอาคารส�านักงานของสมาคมฯ ในซอยร่วมฤดีนั้น เป็นอาคาร 
แห่งแรกที่ก่อสร้างบนพื้นที่ของส�านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นสถานที่
ท�างานของชาวประกันภัยและสร้างบุคลากรของธุรกิจประกันภัยไทยมาอย่าง 
ต่อเนื่องยาวนานถึง 44 ปี มีเรื่องราวและภาพความทรงจ�าดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย 
โดยท่านผูอ่้านสามารถร่วมย้อนร�าลกึถงึประวตัคิวามเป็นมาของทีท่�าการแห่งแรก
จนถงึทีท่�าการแห่งใหม่ของสมาคมฯ จากบทความ “สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
จากร่วมฤดี สู่ สุขุมวิท 64/1 ก้าวย่างที่มั่นคง สู่รากฐานที่ยั่งยืน” ในวารสาร
ฉบับนี้
 จากกระแสโครงการประกันภัยพืชผล ท่ีภาครัฐและภาคธุรกิจประกัน
วินาศภัยไทย รวมถึงสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมมือกันริเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 
8 ปีที่แล้วเพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้กับพ่ีน้องเกษตรกรไทย  
โดยเฉพาะชาวนาซึง่เป็นกระดกูสนัหลงัของชาต ิให้ได้รบัความคุม้ครองและบรรเทา
ความเสียหายของไร่นาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวน้ีสามารถ
เข้าถึงชาวนาไทยได้กว่าร้อยละ 50 จึงเป็นที่มาของบทความเรื่อง “ย้อนรอย 
ประกนัภยัพชืผล บทพสิจูน์การบรหิารความเสีย่งทีย่ัง่ยืน” ท่ีคณุประวทิย์ พดัลม 
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Banking & Insurance ได้จับปากกาเขียน 
บทความนี้เพื่อน�าเสนอเรื่องราวความเป็นมาอันน่าสนใจของโครงการประกันภัย
พืชผล และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “รางวัลบทความป๋วย อึ๊งภากรณ์”  
ประจ�าปี 2561 จากการจัดโครงการประกวด “บทความข่าวเชิงวิเคราะห์”  
ประจ�าปี 2561 โดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 นอกจากนี้ เรายังมีบทความที่น่าสนใจอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น “InsurTech 
Landscape in ASEAN ตอนที่ 2” และ “ไขข้อข้องใจ ประกาศใหม่ ERM/
ORSA” รวมทั้งเรายังมี Infographic ท้ายฉบับเป็นเรื่องของ “ภาพรวมธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562” มาน�าเสนอให้อ่านกัน 
อย่างครบถ้วน
 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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เสนอบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวท่ีเกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันวินาศภัย บทความและความคิดเห็นท่ีลง

ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น

ส่วนบคุคล ซึง่ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป
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 ในแต่ละปีเกษตรกรไทยต้องเสี่ยงกับภัยพิบัติจากธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบ โดยมีการประเมินว่าเกษตรกรประมาณ 5 แสน - 1.4 

ล้านครัวเรือน (ประมาณ 10-30%) ของเกษตรกรทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว1 และยิ่งสภาพอากาศของโลกแปรปรวน ยิ่งมีความเสี่ยง

ต่อการเกิดภัยธรรมชาติมากขึ้น 

 ส�าหรับเกษตรกร แม้จะได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบเงินเยียวยาจากภาครัฐแล้ว แต่ความเสี่ยงที่พวกเขาจะต้องเจอกับภัยแล้ง น�้าท่วม 

หรือศัตรูพืชก็ยังคงมีอยู่ในปีต่อ ๆ ไป เมื่อเกิดภัยพิบัติก็ยังคงรอรับเงินเยียวยา วนเวียนเป็นวัฏจักรเช่นนี้เรื่อยไป ซึ่งบ่อยครั้งที่เงินเยียวยาไม่เพียง

พอกบัความเสยีหายทีเ่กดิข้ึน สิง่ทีเ่กษตรกรควรได้รบักค็อืมาตรการในการคุม้ครองภาคการเกษตรอย่างย่ังยนื ซึง่การประกนัภยัพชืผลเป็นอกีหนึง่

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ย้อนรอยประกันภัยพืชผลย้อนรอยประกันภัยพืชผล
บทพิสูจน์การบริหารความเสี่ยงที่ยั่งยืน

โดย ประวิทย์ พัดลม

บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Banking & Insurance

 การประกันภัยพืชผล (Crop Insurance หรือ Agricultural 

Insurance) เกดิขึน้ในยโุรปเมือ่กว่า 200 ปีมาแล้ว โดยมกีารใช้ครัง้แรก

ในประเทศเยอรมนี และมาขยายตัวรวดเร็วในช่วง 50-60 ปีที่ผ่านมา2 

ทางด้านสหรัฐอเมริกา สภาคองเกรสผ่านกฎหมาย Federal Crop 

Insurance Act เมื่อปี 2481 ท�าให้เกิดโครงการรับประกันพืชผลขึ้น

อย่างจริงจัง3 แม้จะไม่ประสบความส�าเร็จในระยะแรก แต่มีการพัฒนา

และแก้ไขต่อเนื่อง ล่าสุดในปี 2560 ในสหรัฐอเมริกามีพื้นที่การเกษตร

ที่เข้าระบบประกันภัยทั้งสิ้น 311 ล้านเอเคอร์ (786 ล้านไร่) ระบบ

ประกันภัยครอบคุลมพืชเกษตรกว่า 130 ชนิด เกษตรกรจ่ายค่าเบี้ย

ประกันภัยมากกว่า 1.22 แสนล้านบาทในปี 25604

พัฒนาการประกันภัยพืชผล

 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การประกันภัยเกี่ยวกับปศุสัตว์

และพืชผลเกิดขึ้นในออสเตรเลียเมื่อปี 2461 ญี่ปุ ่นเริ่มในปี 2472  

ศรีลังกาเริ่มในปี 2501 อินเดียเริ่มในปี 2515 บังคลาเทศเริ่มในปี 2520 

แต่ประเทศที่มีภาคการเกษตรขนาดใหญ่ เช่น จีน เริ่มมีการประกันภัย

พืชเกษตรในปี 2525 ขณะที่อีกหลายประเทศยังไม่มีความชัดเจน 

เกี่ยวกับการประกันภัยพืชผล5 

 ส�าหรับประเทศไทยเริ่มมีการพูดถึงประกันภัยพืชผลตั้งแต่ปี 

2513 โดยกรมการประกันภัย ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น ได้

ศึกษารปูแบบการประกนัภัยจากต่างประเทศเพือ่จดัท�าโครงการประกัน

ภยัพชืผลขึน้ในประเทศไทย ช่วงระหว่างปี 2521-2523 กรมการประกัน
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ภยั กรมส่งเสรมิการเกษตร และสมาคมประกันวนิาศภยัไทย ทดลองจดั

ท�าโครงการประกันภัยฝ้ายขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2533-2534 บริษัท

เอกชนได้ด�าเนินการประกันภัยข้าวโพด ข้าวฟ่าง และถ่ัวเหลือง หลัง

จากนั้นในปี 2549 ได้มีพัฒนาการเป็นประกันภัยพืชผลโดยใช้ดัชนีภูมิ

อากาศ (Weather Index) เป็นการประกันภัยโดยให้ความคุ้มครองภัย

แล้งส�าหรบัพชืผลทีเ่อาประกนัภยั โดยบรษิทัประกันภยัจะจ่ายค่าชดเชย

ตามวิธีการค�านวณค่าชดเชยตามปริมาณน�้าฝนสะสมท่ีตกจริง โดยยึด

ตามดัชนีน�้าฝนที่วัดได้จริงจากสถานีตรวจวัดปริมาณน�้าฝนหลัก/สถานี

ตรวจวัดปริมาณน�้าฝนส�ารอง ใช้ชื่อว่า “การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์โดยใช้ดัชนีน�้าฝนและดัชนีความแห้งแล้ง ส�าหรับรายย่อย”6  

 อย่างไรก็ตาม การประกันภัยพืชผลในระยะเริ่มต้นมีอุปสรรค

ในหลายเร่ือง อาท ิต้นทนุค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการประกนั

ภัยค่อนข้างสูง เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการประกันภัย

พืชผล ท�าให้ไม่สามารถขยายโครงการได้ รวมถึงขาดความร่วมมือของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 ในปี 2554 มกีารรเิริม่โครงการประกันภยัข้าวนาปีขึน้โดยเจาะ

ลงไปเฉพาะข้าวนาปีเท่าน้ัน เหตุผลส�าคัญเพราะข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ

ส�าคัญและเป็นสินค้าส่งออกหลัก แต่ถึงกระนั้นในช่วงปี 2554-2558 

โครงการประกันข้าวนาปีกลับไม่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเท่าที่

ควร แม้ว่าโดยหลักการแล้วโครงการน้ีจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับ

เกษตรกรหากเกิดภัยพิบัติขึ้น สาเหตุหลักน่าจะเป็นเพราะเกษตรกรยัง

ขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการประกันภัย

  จนถึงปี 2559 รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะให้การประกันภัย

ครอบคลุมเกษตรกรทั่วประเทศ โดยรัฐบาลร่วมกับธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้การสนบัสนนุโดยการจ่าย

ค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วนให้เกษตรกร โดยล่าสุดในปี 2561 อัตราเบี้ย

ประกันภัยต่อไร่ลดจาก 100 บาทลงมาอยู่ที่ 90 บาทต่อไร่ โดยรัฐบาล

อุดหนุนให้กับเกษตรกรทุกราย 54 บาทต่อไร่ (โดยรัฐอุดหนุน 60%) 

กรณีที่เกษตรกรเป็นลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. จะได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ย

ประกันภัย 36 บาทต่อไร่ (ธ.ก.ส. อุดหนุน 40%) หากเกษตรกรไม่ใช่

ลกูค้าของ ธ.ก.ส. ต้องจ่ายเบีย้ประกนัภยัเอง 36 บาท ด้วยการสนบัสนนุ

ดงักล่าวท�าให้เกษตรกรโดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นลกูค้าของ ธ.ก.ส. พร้อม

ที่จะเข้ามาร่วมโครงการเพราะไม่ต้องเสียเงินจ่ายเบี้ยประกันภัย

 ส�าหรับภัยหรือความเสียหายที่ประกันภัยข้าวนาปีครอบคลุม

ได้แก่ 1) น�้าท่วมหรือฝนตกหนัก 2) ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 3) ลมพายุ

หรือพายุไต้ฝุ่น 4) ภัยอากาศหนาวหรือน�้าค้างแข็ง 5) ลูกเห็บ และ 6) 

ไฟไหม้ โดยเกษตรกรจะได้รบัความคุม้ครอง 1,260 บาทต่อไร่ ส่วนกรณี

ความเสียหายเกิดจากศัตรูพืชหรือโรคระบาด เกษตรกรจะได้รับความ

คุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ (เพิ่มภัยช้างป่า ในปี 2562)

 จากข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทย พบว่า ในปี 2560 

มีพื้นที่ที่เกษตรเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีทั้งสิ้น 26.12 ล้าน

ไร่ คดิเป็น 46.10% ของพืน้ทีเ่พาะปลูกท้ังประเทศ โดยมพีืน้ทีร่บัประกนั

ภัยสุทธิ 22.3 ล้านไร่ จ�านวนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ 2,015 ล้านบาท 

ส่วนค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 2,094 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่าอัตรา

ความเสียหาย (Loss Ratio) มากกว่า 100%
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 หากถามว่าการประกันภัยพืชผลประสบความส�าเร็จหรือไม่  

กีเ่ดช อนนัต์ศริปิระภา7 ผูอ้�านวยการบรหิาร สมาคมประกันวนิาศภยัไทย 

ให้ทรรศนะว่า ในปัจจบุนัโครงการนีอ้ยู่ห่างไกลจากค�าว่าล้มเหลว เพราะ

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาโครงการประกันภัยข้าวนาปีได้พิสูจน์ถึงความ

ส�าเร็จในระดับหนึ่ง ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ในเอเชียที่มี

เบีย้ประกนัภยัพชืผลมากทีส่ดุ ท�าให้มอีงค์กรประกันภยัจากต่างประเทศ

มาศึกษาดูงาน รวมถึงบริษัทประกันภัยต่อจากต่างประเทศก็สนใจเข้า

ร่วมโครงการ ในแง่การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกรก็ท�าได้

อย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ย 7 วันท�าการ เกษตรกรจะได้รับค่าสินไหมเข้า

บัญชี แม้แต่ส�านักงบประมาณก็ยังชื่นชมกระบวนการท�างาน 

 นอกจากนี้ สามารถจ�าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่มหลัก 

ได้แก่ 1) เกษตรกร 2) ภาครัฐ 3) ธ.ก.ส. และ 4) บริษัทประกันภัย  

เพื่อชี้ชัดถึงประโยชน์ของโครงการประกันข้าวนาปี

1) เกษตรกร

 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ8 เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า การ

ใช้กลไกการประกนัภยัมาเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการความเสีย่ง

ให้แก่เกษตรอย่างครอบคลุมและเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาให้กับ

เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน แต่จ�าเป็นต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้

เกษตรกรทราบถงึโครงการประกันภัยข้าวนาปี และประโยชน์ในการเข้า

ร่วมโครงการ เพราะโครงการนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือเกษตรกร 

ผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ

 ดังนั้น เกษตรกร คือเป้าหมายหลักในการริเริ่มน�าการประกัน

ภยัพชืผลมาใช้ การสนบัสนนุเบีย้ประกนัภัยจากภาครฐัและ ธ.ก.ส. ท�าให้

ตัวเลขพื้นที่เข้าร่วมโครงการในปี 2561 สูงถึง 27.6 ล้านไร่ คิดเป็น 

51.5% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ หากพิจารณาจากตัวเลขพื้นที่

เข้าร่วมโครงการถือว่าประสบความส�าเร็จ อาจสะท้อนว่าเกษตรกรมี

ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการประกันภัยได้ระดับหน่ึง เห็นความ

ส�าคัญว่าการประกันภัยช่วยลดความเสี่ยงในกรณีเกิดภัยพิบัติ ส่วนการ

สนับสนุนเบี้ยประกันภัยจากภาครัฐและ ธ.ก.ส. เป็นตัวกระตุ้นให ้

ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการได้ง่ายขึ้น

 นอกจากนี้ตัวเลขค่าสินไหมทดแทนท่ีเกษตรกรได้รับก็

สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีระบุในกรมธรรม์ประกันภัย โดยในปี 2560 มี

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปทั้งสิ้น 2,094 ล้านบาท และในปี 2561 มี

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วมากกว่า 1,500 ล้านบาท และยังคง

ทยอยจ่ายค่าสนิไหมทดแทนเรือ่ย ๆ  ตามรายงานข้อมลูความเสยีหายที่

ทยอยเข้ามา สะท้อนว่าเกษตรกรได้รบัความคุม้ครองจรงิตามเจตนารมย์

ของโครงการ

ประกันภัยพืชผล : ใครได้ประโยชน์

2) ภาครัฐ

 ที่ผ่านมาภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณจ�านวนมากเพื่อ

เยยีวยาความเสียหายจากภัยพบิตัใิห้แก่เกษตรกร การประกนัภยัพชืผล

จงึเป็นแนวทางในการแบ่งเบาภาระของภาครฐั จากข้อมลูตัง้แต่ปี 2548 

เป็นต้นมา มีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นหลายครั้ง รัฐต้องใช้งบประมาณเงิน

เยียวยาตั้งแต่หลักพันล้านบาทไปจนถึงหลายหมื่นล้านบาท เช่นในปี 

2554 ที่เกิดเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่ 

 เกตโกมล ไพรทวีพงษ์9  ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาธุรกิจ

ประกันภัย ธ.ก.ส. กล่าวว่า ระบบประกันภัย นอกจากจะช่วยบรรเทา

ผลกระทบยามเกดิภยัพบิตัใิห้กบัเกษตรกรได้แล้ว ในอนาคตถ้าระบบนี้

เป็นทีย่อมรบัอย่างแพร่หลายกจ็ะช่วยลดงบประมาณรฐัทีใ่ช้เยยีวยาภาค

การเกษตรที่ต้องเสียไป 7,000-8,000 ล้านบาทต่อปีได้ด้วย

 ดังนั้นการประกันภัยข้าวนาปีจึงช่วยสร้างเสถียรภาพการ

จัดการด้านงบประมาณแผ่นดิน ลดความผันผวนที่เกิดจากสภาวะ

อากาศที่เปล่ียนแปลงท�าให้ต้องมีการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรที่

ประสบภัยพิบัติ แม้ว่าภาครัฐจะสามารถประหยัดงบประมาณเพื่อ

เยยีวยาความเสยีหายจากภยัพบิตั ิแต่กต้็องแบกภาระในการอดุหนนุค่า

เบีย้ประกนัภยั แต่เมือ่เปรยีบเทยีบแล้วกย็งัถอืว่าคุม้ค่าและมปีระโยชน์

ต่อการบริหารงบประมาณภาครัฐในระยะยาว

3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เป็น

สถาบนัการเงนิเพยีงแห่งเดยีวทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมกบัโครงการประกนัภยั

ข้าวนาปี เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นลกูค้า ธ.ก.ส. และประมาณ 99% 

ของลูกค้าทั้งหมดเข้าร่วมโครงการด้วย ซ่ึงลูกค้ากลุ่มน้ีจะได้รับเงิน

อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 36 บาทต่อไร่ จึงเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้

ตัวเลขการเข้าร่วมโครงการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

 การที่ ธ.ก.ส. เข้ามาร่วมโครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ และส่ง

ผลดีต่อความมั่นคง ระบบการประกันภัยจะช่วยลดหนี้เสีย (NPL) ของ

ธนาคาร มค่ีาสนิไหมทดแทนมาช่วยแบ่งเบา เกษตรกรสามารถช�าระเงิน

กู้ที่น�าไปลงทุนปลูกพืชผลต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงในระบบ

ธนาคารได้เป็นอย่างดี ท�าให้ธนาคารมีความมั่นใจในการที่จะขยาย 

สินเช่ือให้เกษตรกรมากขึ้น และยังเปิดโอกาสให้มีการขยายตลาดและ

ต่อยอดผลิตภัณฑ์การเงินอื่น ๆ กับเกษตรกร

4) บริษัทประกันภัย

 อานนท์ วังวสุ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย10 กล่าวไว้

ตอนหนึ่งว่า สมาคมฯ ได้ด�าเนินงานตามแนวทางการเป็นผู้บริหาร 

ความเส่ียงอย่างมืออาชีพ โดยการน�าระบบประกันภัยมาใช้เป็น 

เคร่ืองมอืบรหิารความเสีย่งให้กบัประชาชนและประเทศชาต ิสอดคล้อง
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กับนโยบายของภาครัฐที่มีการผลักดันให้น�าระบบประกันภัยที ่

ภาคเอกชนมีกลไกที่เข้มแข็งเข้ามาบริหารความเสี่ยงในโครงการต่าง ๆ 

ของภาครัฐ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โครงการประกันภัยข้าวนาปี

 หากพจิารณาจากเจตจ�านงของสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยที่

วางไว้ ก็ถือว่าสมาคมฯ ประสบความส�าเร็จและบรรลุเป้าหมาย กล่าว

คือบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดยในปี 2561 มี

บรษิทัประกนัวนิาศภยัเข้าร่วมรบัประกันภยัทัง้สิน้ 22 บริษัท โดยมกีาร

ส่งงานให้กับบริษัทประกันภัยต่อ (Reinsurers) ในต่างประเทศเพื่อ

กระจายความเสีย่ง ซ่ึงท่ีผ่านมานัน้ก็มหีลายปีทีอ่ตัราค่าสนิไหมทดแทน

สูงกว่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทประกันภัยได้รับ 

 จากที่กล่าวมา การประกันภัยพืชผลท่ีน�าร่องด้วยประกันภัย

ข้าวนาปีจึงเป็นโครงการท่ีดีและมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน แต่ต้อง

พฒันาให้การประกนัภยัพชืผลเตบิโตอย่างยัง่ยนืเหมอืนในหลายประเทศ 

ได้แก่

1) ระบบฐานข้อมูล

 ควรมีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับความเส่ียงของ

ภาคการเกษตร ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลทางภูมิประเทศและภูมิ

อากาศในแต่ละภูมิภาค ข้อมูลทางด้านธรณีวิทยา เพื่อสร้างฐานข้อมูล

ที่ใช้ในการพยากรณ์ได้อย่างแม่นย�า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน

ความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ

เกษตรกรและบริษัทประกันภัยในการก�าหนดอัตราเบี้ยที่เหมาะสม

2) อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม

 ในปี 2561 อัตราเบี้ยประกันภัยข้าวนาปีอยู่ที่ 90 บาทต่อไร่ 

(ได้ปรับลดลงเหลือ 85 บาทต่อไร่ในปี 2562) โดยรัฐอุดหนุน 54 บาท 

(60%) และถ้าเป็นลกูค้า ธ.ก.ส. จะได้รบัการอดุหนนุอกี 36 บาท (40%) 

การก�าหนดอตัราเบีย้ทีช่ดัเจนและเป็นมาตรฐานเป็นสิง่จ�าเป็น โดยก่อน

หน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพูดถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดเงิน

อดุหนนุของภาครัฐลง และให้เกษตรกรมส่ีวนร่วมรบัภาระค่าเบ้ียประกัน

ภัยมากข้ึน11 แต่อาจต้องระวังถึงผลกระทบต่อจ�านวนเกษตรกรที่เข้า

ร่วมโครงการ แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรจ�านวนไม่น้อยพึ่งพิงการช่วยเหลือ

จากภาครัฐมากเกินไป

3) การให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่เกษตรกร

 เหตุผลส�าคัญข้อหนึ่งที่ท�าให้ประกันภัยข้าวนาปีในอดีตไม่

ประสบความส�าเร็จเพราะขาดการให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างจริงจัง

และทั่วถึง ดังนั้น เพื่อแก้จุดบอดนี้ ส�านักงาน คปภ. สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย และ ธ.ก.ส. จึงบูรณาการร่วมกันเดินหน้าประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการ “Training for the Trainers”  

ทีต่ระเวนให้ความรูแ้ก่เกษตรกรในหลายจงัหวดัทัว่ประเทศ เป็นการลง 

พื้นท่ีเพื่อรับฟังความเห็นจากเกษตรกรในท้องถิ่นรากหญ้า รวมถึง

ข้อเสนอแนะ

อธิบายถึงความส�าคัญและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการท�าประกัน

ภัยข้าวนาปี

4) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชผล

 หลังจากที่ประกันภัยข้าวนาปีเริ่มเข้ารูปเข้ารอย ควรส่งเสริม

ให้เกษตรกรสมัครใจที่จะซื้อประกันภัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ ธ.ก.ส. 

ให้การอุดหนุน เพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้

ในอนาคตจ�าเป็นต้องขยายประกนัภยัพืชผลไปยงัพชืประเภทอืน่ ๆ  เช่น 

ประกนัภัยทเุรยีน ประกนัภยัมนัส�าปะหลัง ประกนัภยัข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

ที่เริ่มทยอยออกมา และมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการศึกษา

ความเป็นไปได้ ทั้งในกลุ่มพืชการเกษตรและปศุสัตว์ เช่นเดียวกับใน 

ต่างประเทศที่มีประกันภัยครอบคลุมในทุกกลุ่มพืชเกษตร

5) การร่าง พ.ร.บ.ประกันภัยพืชผล

 ส�านักงาน คปภ. ก�าลังพยายามผลักดันร่างกฎหมายเกี่ยวกับ

การประกันภัยพืชผลโดยเฉพาะขึ้น มีการวางกรอบและก�าหนด 

รายละเอียดต่าง ๆ อย่างถาวร มิใช่เป็นนโยบายแบบปีต่อปีอย่างที ่

ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้มีการเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา 

ผลักดันให้การประกันพืชผลเป็นวาระแห่งชาติมาแล้ว แนวคิดดังกล่าว

ถือว่าเป็นก้าวย่างส�าคัญของประกันภัยพืชผล อย่างไรก็ตาม การร่าง

กฎหมายเฉพาะคงไม่สามารถเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ เนื่องจากเป็น 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและมีความซับซ้อน  

 กล่าวโดยสรปุ ประกนัภยัพชืผลเป็นการสร้างความยัง่ยืนใน

ทกุมติ ิโดยระบบประกันภัยช่วยให้เกษตรกรมคีวามมัน่คงในชวิีตและ

ครอบครัว ช่วยสร้างเสถียรภาพการจัดการด้านงบประมาณแผ่นดิน

ให้กับภาครัฐ ระบบการประกันภัยยังช่วยบริหารความเสี่ยงและลด

ปัญหาหนีเ้สยีให้กบั ธ.ก.ส. ส่วนบรษิทัประกนัภยักต็อบโจทย์ในฐานะ

เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับ 

ภัยพิบัติของเกษตรกร สุดท้ายแล้วเมื่อเกษตรกรอยู่ได้ ภาคธุรกิจท่ี

เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ได้ ก็จะท�าให้ภาครัฐและประเทศชาติอยู่ได้

อย่างยั่งยืน
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พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีเปิดอาคารสมาคมประกันวินาศภัย ซอยร่วมฤดี

อาคารสมาคมประกันวินาศภัย ถนนศรีอยุธยา ปี 2511 อาคารสมาคมประกันวินาศภัย ซอยร่วมฤดี เมื่อปี 2518

โดย วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในสมัย

นั้น จึงได้ด�าเนินการจัดหาสถานที่ในการสร้างส�านักงานของ

สมาคมฯ ขึน้เอง เพือ่เป็นศนูย์รวมของบรษิทัผูป้ระกอบธุรกจิ

ประกันวินาศภัยทั้งหมด และเพื่อเป็นการสร้างรากฐาน 

ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับสมาคม จนในที่สุดได้ท�าการ

ก่อสร้างอาคารสมาคมฯ ข้ึน บนท่ีดินเช่าของส�านักงาน

ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์บนพื้นที่  

630 ตารางวา ในซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ และด้วยเจตนา 

จากร่วมฤดี สู่ สุขุมวิท 64/1
ก้าวย่างที่มั่นคง สู่รากฐานที่ยั่งยืน

ที่แน่วแน่ของชาวประกันภัยเกิดเป็นศรัทธาหลั่งไหลสู่สมาคมฯ บริษัทสมาชิกและบริษัทประกันภัยต่างประเทศ ได้ร่วมกันบริจาคเงินค่าก่อสร้าง

จนท�าให้สมาคมฯ สามารถด�าเนินการก่อสร้างอาคารตามที่ก�าหนดไว้ด้วยความส�าเร็จ ภายใต้วงเงินค่าก่อสร้างรวมทั้งส้ิน 3,718,145.92 บาท 

และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พระยามานวราชเสวี นายกกิตติมศักดิ์สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2517 

 การก่อสร้างสมาคมฯ ด�าเนนิไปนบัตัง้แต่เริม่จนส�าเรจ็นัน้ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ถ้านบัตามต�าแหน่งนายกสมาคมฯ ทีไ่ด้รบัการสบืทอด

เรื่องของการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่สมัยคุณเช็งจือ ลือประเสริฐ เป็นนายกสมาคมฯ ในปี 2513-2515 ต่อด้วย คุณวิรัช ณ สงขลา เป็นนายกสมาคม 

ในปี 2515-2517 จนมาส�าเร็จบริบูรณ์สมัยคุณสุจินต์ หวั่งหลี เป็นนายกสมาคมฯ ในปี 2517-2518 และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดอาคารสมาคมประกันวินาศภัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2518
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 จากบันทึกประวัติการก่อสร้างส�านักงานของสมาคมประกันวินาศภัยในครั้งน้ัน ชาวประกันภัยทุกคนภูมิใจต่อการท่ีเรามีตัวอาคารเป็น

ที่ตั้งของสมาคมฯ เป็นปึกแผ่นถาวร มีที่พักผ่อน มีที่สังสรรค์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งได้ใช้พื้นที่อาคาร

สมาคมฯ ซอยร่วมฤดี เป็นที่ส�าหรับจัดประชุม สัมมนา และเป็นศูนย์รวมของบริษัทสมาชิกมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นระยะรวมกว่า 44 ปีแล้ว

 ในปี 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญเกิดขึ้น เม่ือส�านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีนโยบายไม่ต่อสัญญาเช่าพื้นท่ีให้กับ 

สมาคมฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และที่ประชุมบริษัทสมาชิก จึงได้มีมติให้ตั้งส�ารองเงินงบประมาณในการจัดหาสถานท่ีเพื่อ

ก่อสร้างที่ท�าการสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่ขึ้น ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา พร้อมทั้งได้มีการสรรหาสถานที่และส�ารวจที่ดินเพื่อท�าการ

ก่อสร้างส�านักงานสมาคมฯ แห่งใหม่ จนในที่สุดได้พบกับที่ดินว่างเปล่า ที่อยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 64/1 และ 64/2 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

และมีขนาดเพียงพอต่อการก่อสร้างอาคารสมาคมฯ แห่งใหม่ โดยเป็นที่ดินผืนเดียวกันกับของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด  

ซึง่ก�าลงัจะท�าการก่อสร้างส�านกังานใหม่ด้วยเช่นเดียวกนั สมาคมฯ จงึได้ขอแบ่งซือ้ทีด่นิผนืนีต่้อจาก บริษทั กลางฯ จ�านวน 1 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา 

(572 ตารางวา)

 จากนั้นสมาคมฯ ได้ด�าเนินการก่อสร้างอาคารสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและระยะเวลาในการด�าเนินการต่าง ๆ ดังนี้

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าจ้างบริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาคและคณะ จ�ากัด เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารสมาคมประกัน

วินาศภัยไทย 

 วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ด�าเนินการจัดซื้อที่ดินจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด โฉนดที่ดินเลขที่ 253383 เลขที่ดิน 11013 

ต�าบลบางจาก อ�าเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 1 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา (572 ตารางวา) 

 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ว่าจ้างบริษัท ซี.อี.เอส. จ�ากัด เป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 

2560 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 (รวม 18 เดือน)

 วันที่ 11 กันยายน 2560 ยื่นค�าขออนุญาตก่อสร้างอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตามมาตรา 39 ทวิ 

 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ท�าพิธีบวงสรวงขึ้นเสาเอกอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล ฤกษ์เวลา 09.59 น. 

คณะท�างานลงพื้นที่ส�ารวจสถานที่ในการก่อสร้างสมาคมฯ ณ ซอยสุขุมวิท 64/1-64/2

อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ก่อนย้ายไปส�านักงานแห่งใหม่
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พิธีบวงสรวงขึ้นเสาเอกอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่ พิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่

 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (รวม 39 วัน) ท�าการเทคอนกรีตเสาเข็ม ทั้งหมด จ�านวน 104 ต้น 

 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ลงนามสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้าง (Design & Build) อาคารส�านักงานสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่ 

 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ลงนามสัญญากู้เงินกับธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ออกแบบและตกแต่ง

ภายในอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ว่าจ้าง บริษัท Tri Angle IA จ�ากัด เป็นผู้ออกแบบและตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ท�าพิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่ ฤกษ์เวลา 08.59 น. 

 วันที่ 16 มีนาคม 2562 ท�าพิธีย้ายเข้าท�างาน ณ ส�านักงานแห่งใหม่ และอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าสู่ห้องพระภายในอาคาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งแก่ผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ

 สรุประยะเวลาในการด�าเนินการสร้างอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่ ตั้งแต่การจัดหาสถานที่ และท�าการก่อสร้างอาคารจน

แล้วเสรจ็นัน้ เร่ิมตัง้แต่สมัยของคณุอานนท์ วงัวสุ เป็นนายกสมาคมฯ ปี 2556-2558 และ ปี 2558-2560 ต่อเนือ่งมาถงึสมยัคุณจรีพนัธ์ อศัวะธนกลุ 

เป็นนายกสมาคมฯ ปี 2560-2562 และได้ด�าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในสมัย คุณอานนท์ วังวสุ เป็นนายกสมาคมฯ อีกครั้งในปี 2562-2564 

รวมระยะเวลาในการด�าเนินการทั้งหมดกว่า 5 ปี เช่นเดียวกันกับการก่อสร้างอาคารสมาคมฯ ซอยร่วมฤดี เมื่อ 44 ปีที่แล้ว

พิธีย้ายเข้าท�างาน ณ ส�านักงานแห่งใหม่
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 ส�านักงานสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 

64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 บนพื้นที่ขนาด 

1 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา (572 ตารางวา) ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 

9,661.50 ตารางเมตร ซึง่ได้ด�าเนนิการก่อสร้างและตกแต่งจะแล้วเสร็จในเดอืนเมษายน 

2562 

 สมาคมฯ มีก�าหนดการย้ายที่ท�าการไปยังส�านักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที ่

29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และเปิดท�าการ ณ ส�านักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ 

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประชาชนและบริษัทประกันภัย สามารถติดต่อ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ ส�านักงานแห่งใหม่ เลขท่ี 25 ซอยสุขุมวิท 64/1  

ถนนสุขมุวทิ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0 2108 8399 

โทรสาร 0 2108 8398

 การก่อสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยใน 

ครัง้นี ้ถอืเป็นความภาคภมิูใจของพวกเราชาวสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยทีจ่ะได้มทีีต่ัง้

อาคารส�านกังานท่ีม่ันคง และเป็นศูนย์รวมของภาคธรุกจิประกันวนิาศภัยในการพฒันา

ธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญก้าวหน้า เติบโต ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ รวมถึง

สร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจต่อประชาชน และมีเสถียรภาพเคียงคู่ระบบเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศต่อไป

งาน “44 Memorable Years @ Ruamrudee” อ�าลา 44 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี

อาคารสมาคมวินาศภัยไทยแห่งใหม่ ปี 2562  
ซอยสุขุมวิท 64/1

 ก่อนถึงวันที่สมาคมฯ จะย้ายที่ท�าการไปยังส�านักงานแห่งใหม่ ณ ถนนสุขุมวิท ซอย 64/1 นั้น สมาคมฯ ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นการ 

อ�าลา 44 ปีที่น่าจดจ�าของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ ซอยร่วมฤดี ภายใต้ชื่องาน “44 Memorable Years @ Ruamrudee” เพื่อให้คณะ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการประกันภัยคณะต่าง ๆ  พนักงาน และบุคคลส�าคัญ ๆ  ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงสื่อมวลชน ได้ร่วมกันร�าลึก

ถึงความเป็นมาและอ�าลาสถานที่ที่ซึ่งอยู่มาอย่างยาวนานถึง 44 ปี ก่อนที่จะย้ายไปยังส�านักงานแห่งใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562  

ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ซ่ึงการจัดงานในครั้งน้ี ได้รับเกียรติจากผู้ที่มีบทบาทส�าคัญใน 

สมาคมฯ ในอดีตมาร่วมงาน ได้แก่ คุณชัย โสภณพนิช อดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณประสาน นิลมานัตต์ อดีตนายกสมาคมประกัน

วินาศภัยไทย คุณมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ อดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณสุรชัย ศิริวัลลภ อดีตอุปนายกและเลขาธิการสมาคมประกัน

วินาศภัยไทย เป็นต้น ซึ่งทุกคนได้มาร่วมร�าลึกความหลังของการท�างาน ณ สมาคมฯ ซอยร่วมฤดีแห่งนี้ร่วมกัน
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 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน บทความ Risk Intelligence ฉบับนี้จะมาสรุปประเด็นส�าคัญของประกาศบริหารความเสี่ยงฉบับใหม่ของ คปภ. 

กันนะคะว่าประกาศนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร เนื้อหาสาระที่ส�าคัญมีอะไรบ้าง ถ้าท�าตามประกาศฉบับนี้แล้ว บริษัทจะได้ประโยชน์อะไร และท้ายสุดก็

คือว่า แล้วบริษัทต้องท�าอะไรเพิ่มเติมบ้างตามที่กฎหมายก�าหนดค่ะ

โดย ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

ไขข้อข้องใจ ประกาศใหม่ ERM/ORSAไขข้อข้องใจ ประกาศใหม่ ERM/ORSA

ท�ำไมถึงต้องมีกำรออกประกำศบริหำรควำมเส่ียง

ฉบับใหม่

 เมื่อปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีที่ผ ่านมา ภาคการเงินของ

ประเทศไทยรวมถงึภาคประกันภยัได้เข้ารับการประเมนิภาคการเงนิตาม

โครงการ Financial Sector Assessment Program หรือที่เรียกย่อๆ 

กนัว่า FSAP ค่ะ ในการประเมนิภาคประกนัภยันัน้ ผูป้ระเมนิจาก World 

Bank และ IMF จะน�าหลักการส�าคัญในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

ที่เรียกว่า Insurance Core Principles (ICPs) ทั้ง 26 ข้อมาใช้เป็น

เกณฑ์ในการประเมินดูว่า ส�านักงาน คปภ. ได้มีการออกกฎหมายครบ

ถ้วนตามหลักการที่เขียนไว้ใน ICPs แล้วหรือไม่ และกฎหมายที่ได้ออก

มาแล้วนั้นมีการบังคับใช้จริงหรือไม่ด้วยค่ะ

 ด้วยเหตุนี้ ส�านักงาน คปภ. จึงได้มีการทบทวนกฎหมายทั้ง

หลายที่ใช้บังคับอยู่ และด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเข้ารับการประเมินภาค 

การเงิน และหนึ่งในกฎหมายท่ีได้รับการทบทวนน้ัน ก็คือประกาศ

มาตรฐานขัน้ต�า่ในการบรหิารความเสีย่งซึง่ออกมาในปี 2560 นัน่เองค่ะ 

โดย ส�านักงาน คปภ. ได้ออกประกาศบริหารความเสี่ยงฉบับใหม ่

มาทดแทนประกาศฉบบัเดมิ ซึง่ประกาศฉบบัใหม่นีจ้ะมาตอบโจทย์ ICP 

ที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินหลายข้อด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ICP 8 

ซึง่มเีนือ้หาเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน ICP 16 

ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงเพื่อความมั่นคงทางการเงิน 

และ ICP 17 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเพียงพอของเงินกองทุนค่ะ

ประกำศ ERM/ORSA ฉบบัใหม่ต่ำงจำกประกำศ ERM 

ฉบับเดิมอย่ำงไร

 ประกาศ ERM ฉบบัเดมิซึง่อาจจะเรยีกได้ว่าเป็นประกาศ ERM 

Version 2 นัน้เป็นการอธิบายขยายความเพ่ิมเตมิจากประกาศมาตรฐาน

ขั้นต�่าในการบริหารความเสี่ยง Version แรกที่ออกมาใช้บังคับตั้งแต่ปี 

2552 ค่ะ โดยเนื้อหาในประกาศ ERM Version 2 นั้น เน้นให้บริษัท

ประกันภัยต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้

บรษิทัประกันภยับรหิารความเส่ียงของบรษิทัให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 

และเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยให้บรษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาว 

 ในประกาศ ERM Version 2 นั้น ได้ก�าหนดให้บริษัท 

ประกันภัยต้องจัดท�ากรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง จัดให้มี

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผู้บริหาร 

และหน่วยงานบรหิารความเสีย่ง รวมถงึก�าหนดขอบเขตของการบรหิาร

ความเสี่ยงภายในบริษัทด้วยว่า ให้ครอบคลุมกิจกรรมหลักใดและ 

ความเสี่ยงประเภทไหน และต้องสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรด้วยค่ะ 

 ส�าหรับประกาศฉบับใหม่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแบบ

องค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน 

(ประกาศ ERM/ORSA) ซึ่งถือเป็นประกาศ ERM Version 3 นั้น เป็น 

การขยายความและต่อยอดจากในประกาศ ERM Version 2 อีกทีค่ะ 

โดยประกาศฉบับนี้เน้นให้มีการบูรณาการหรือการเชื่อมโยงกันของ 

การบริหารความเส่ียงเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินธุรกิจประจ�าวัน 

และในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจน้ัน ควรต้องมีการ 

เช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงเข้ากับแผนธุรกิจและเงินกองทุนด้วย  

เพ่ือให้บริษัทสามารถจะรักษาความมั่นคงทางการเงินและบริหาร 

ความเส่ียงในรปูแบบต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้เน่ืองมาจากการท�าธุรกิจ ตลอดจน

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู ้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

ต่อฐานะการเงินและเงินกองทุนของบริษัทด้วยค่ะ
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2. การก�าหนดโครงสร้างการก�ากับดูแลตามหลักการ 3 Lines of Defense และก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ  

4 หน่วยงานควบคุมหลัก (Key Control Functions)

 โครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทที่เป็นสากลและถูกใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายคือการก�ากับดูแลตามหลักการ 

3 Lines of Defense ซึ่งได้แบ่งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อที่ก่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล และการก�าหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนค่ะ โดยหลักการ 3 Lines of Defense นั้น แบ่งผู้รับผิดชอบในบทบาทที่ต่างกันดังนี้ค่ะ

• ผู้รับผิดชอบระดับแรก (1st Line of Defense) ได้แก่หน่วยธุรกิจ/ฝ่าย/หน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง 

ในงานของตนเอง ซ่ึงครอบคลุมการระบุความเสี่ยงท่ีอาจท�าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือ KPIs ในงานของตน การประเมิน 

ความเสี่ยงท่ีได้ระบุไว้ การก�าหนดมาตรการควบคุมและการด�าเนินการเพื่อบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ 

การติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

• ผู้รับผิดชอบระดับที่ 2 (2nd Line of Defense) ได้แก่ 3 หน่วยงานควบคุมหลัก ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานดูแล

การปฏิบัติตามกฎหมาย และหน่วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วย

ธุรกิจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบระดับแรก รวมถึงให้ค�าแนะน�าและอ�านวยความสะดวกให้เกิดการบริหารความเสี่ยงขึ้นในทุกหน่วยงานค่ะ

• ผู้รับผิดชอบระดับที่ 3 (3rd Line of Defense) ได้แก่ หน่วยงานควบคุมหลักสุดท้าย คือหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่ใน

การตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้รับผิดชอบ

ระดับที่ 1 และ 2 ได้ท�าหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะ

3. การจัดท�ากรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งครอบคลุมระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ ขีดจ�ากัด

ความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเส่ียงในภาพรวมที่บริษัทเต็มใจจะยอมรับเพื่อให้บรรลุภารกิจ  

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ 

 ช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ก�าหนดย่อยลงมาจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อ

ก�าหนดกรอบในการด�าเนนิงานในบรษิทัให้ได้ผลลพัธ์ตามทีต้่องการค่ะ โดยอาจก�าหนดย่อยลงมาตามประเภทความเสีย่ง สายธรุกจิ สายผลติภณัฑ์ 

หรือกิจกรรมหลัก ตามความเหมาะสมนะคะ

 การจัดท�ากรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทโดยการระบุความเสี่ยงที่บริษัทเต็มใจยอมรับและไม่เต็มใจจะยอมรับนั้น จึงเป็น 

กรอบแนวทางในการด�าเนนิงานเพือ่ให้มัน่ใจว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากกิจกรรมใด ๆ  ของบรษิทัเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทางธรุกจินัน้ 

ประเภทบริษัท เกณฑ์ที่ใช้

• เบี้ยประกันภัยรับรวมไม่น้อยกว่า 9,000 ล้านบาท หรือ
• ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ ตามพ.ร.บ. ประกันวินาศภัย 

• เบี้ยประกันภัยรับรวมน้อยกว่า 9,000 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ
• เบี้ยประกันภัยรับรวมน้อยกว่า 9,000 ล้านบาท และเป็นสาขาบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ หรือบริษัทลูกของกลุ่มธุรกิจในต่างประเทศ

• บริษัทที่ไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทชั้น 1 หรือบริษัทชั้น 2A 

บริษัทชั้น 1 (Tier 1)

บริษัทชั้น 2A (Tier 2A)

บริษัทชั้น 2B (Tier 2B)

สำระส�ำคัญที่เพิ่มเติมในประกำศ ERM/ORSA มีอะไรบ้ำง

 สาระส�าคัญในประกาศ ERM/ORSA ที่เพิ่มเติมจากประกาศ ERM Version 2 มีดังนี้ค่ะ

1. การจัดแบ่งบริษัทประกันภัยเป็น 3 กลุ่มโดยใช้เกณฑ์ของเบี้ยประกันภัยรับรวม ลักษณะการประกอบธุรกิจ และสัดส่วนการถือ 

ครองหุ้น

 เนื่องจากใน Insurance Core Principle ทั้ง 26 ข้อนั้น ได้ก�าหนดไว้ว่า การก�ากับดูแลบริษัทประกันภัยนั้นจะต้องเหมาะสมกับขนาด 

ลักษณะ และความซับซ้อนของการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย ด้วยเหตุนี้ ส�านักงาน คปภ. จึงได้จัดแบ่งบริษัทประกันภัยออกเป็น 3 กลุ่ม 

ตามเกณฑ์ในตาราง และก�าหนดความเข้มข้นในการด�าเนินการตามประกาศฉบับนี้แตกต่างกันตามหลักการข้างต้นค่ะ
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จะถกูบรหิารจดัการให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ค่ะ และหากเกดิเหตกุารณ์หรอืการด�าเนนิการใดทีอ่าจก่อให้เกดิความเสีย่งเกนิกว่าระดับท่ียอมรบั

ได้แล้ว การด�าเนินการดังกล่าวจะต้องถูกรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และบริษัทควรจะต้องมีการพิจารณาทบทวน

ความเหมาะสมของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ก�าหนดไว้ด้วยค่ะ

 เนือ่งจากในประกาศ ERM/ORSA ได้ก�าหนดให้บรษิทัประกนัภัยต้องมกีารก�าหนด “อตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทนุภายในของ

บรษิทั (Internal Capital Adequacy Ratio: Internal CAR)” ซึง่ต้องสงูกว่าอตัราส่วนทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ที ่140% ดงันัน้ บรษิทัจงึอาจก�าหนด

ให้ Internal CAR เป็นหนึ่งในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทด้วยค่ะ 

 

4. การก�าหนดให้บริษัทประกันภัยต้องจัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลักและความเสี่ยงส�าคัญ ดังต่อไปนี้

5. การจัดให้มีกระบวนการในการติดตามและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงความเส่ียงของบริษัทที่ทันต่อเหตุการณ์ (Feedback 

Loop)

 เนื่องจากประกาศ ERM/ORSA เน้นให้มี

การบูรณาการของกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหาร

ความเสีย่ง และการบริหารเงนิกองทนุ ดงันัน้ บริษทั

ประกันภัยจึงควรต้องมีการติดตามดูว่าการด�าเนิน

งานตามแผนธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ท่ีไม ่พึง

ประสงค์ต่าง ๆ เช่น การเกิดมหันตภัยน้ัน ก่อให้ 

เกิดความเสี่ยงอะไรตามมาบ้าง และประเมินดูว่า 

ความเสี่ยงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนิน

งานและความมัน่คงทางการเงนิ รวมถงึเงนิกองทนุ

ของบริษัทมากน้อยแค่ไหน หากความเสี่ยงเหล่านี้

ส่งผลท�าให้อตัราส่วนความเพยีงพอของเงินกองทนุ

ของบริษัทลดต�่าลงจนต�่ากว่า Internal CAR ท่ี

ก�าหนดไว้แล้ว บรษัิทจะต้องด�าเนนิการอย่างไรบ้าง

เพือ่เพิม่เงนิกองทนุ และท�าให้อตัราส่วนความเพยีงพอ

ของเงินกองทุนกลับมาอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ใน

ที่สุดด้วยค่ะ
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6. การวิเคราะห์ความต่อเนื่องและการทดสอบภาวะวิกฤต

 บริษัทจะต้องมีการวิเคราะห์ความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงรวมถึง

การทดสอบภาวะวิกฤตอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งด้วยนะคะ เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและมีเงินกองทุนที่เพียงพอที่จะมารอง

รับความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ โดยสถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบภาวะวิกฤตนั้นจะต้องครอบคลุมสถานการณ์พื้นฐาน 

สถานการณ์เศรษฐศาสตร์มหภาค สถานการณ์วกิฤตทางการเงนิ สถานการณ์โรคระบาด และภาวะวกิฤตแบบย้อนกลับ และจะต้องมอีกีอย่างน้อย 

1 สถานการณ์ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่บริษัทก�าหนดขึ้นเองด้วยค่ะ

 หากผลลพัธ์ทีไ่ด้หลงัการทดสอบภาวะวกิฤตมค่ีาต�า่กว่า Internal CAR บรษิทัจะต้องจดัท�าแผนการด�าเนนิการ (Management Action) 

รวมถึงแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ด้วยนะคะ

บริษัทประกันภัยได้ประโยชน์อะไรจำกประกำศ ERM/ORSA

 ถึงแม้การด�าเนินการตามประกาศใหม่นั้น ย่อมก่อให้เกิดต้นทุน เวลา และทรัพยากรที่ใช้เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถปฏิบัติตามข้อ

กฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตาม แต่ประกาศ ERM/ORSA ซึ่งเน้นให้มีการบูรณาการแผนธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารเงิน

กองทุนเข้าด้วยกัน จะช่วยให้การวางกลยุทธ์และการตัดสินใจของบริษัทนั้นมีความรอบคอบและมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น และช่วยให้บริษัทมี

ความตระหนักถึงความเสี่ยงและผลลัพธ์ท่ีจะตามมาจากการน�าแผนธุรกิจไปปฏิบัติ และเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารเงินกองทุนและ 

การจัดสรรเงินกองทุน ทั้งยังช่วยให้มีการคิดวิเคราะห์แบบ Proactive ในการท�าธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ

บริษัทประกันภัยจะต้องท�ำอะไรเพิ่มเติมบ้ำง

 บริษัทประกันภัยจะต้องมีการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง และการด�าเนนิการภายในบริษัท ให้เป็นไปตามประกาศ ERM/ORSA ให้แล้วเสรจ็ภายในวนัที ่3 กรกฎาคม 2562 ซึง่เป็นวนัทีป่ระกาศ

ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ค่ะ โดยกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้ปรับปรุงใหม่นี้ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้อง

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ด้วยนะคะ เพราะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ 

และต้องน�าส่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อส�านักงาน คปภ. ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง 

และน�าส่งกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนมุติัให้มกีารเปลีย่นแปลงกฎบตัร ตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนดไว้ด้วยค่ะ

 ส�าหรับรูปแบบและเนื้อหาของรายงาน ORSA Report ที่จะออกมานั้น ส�านักงาน คปภ. จะมีการทบทวน Template เดิมที่ได้จัดท�าไว้

แล้วและน�าเสนอ Template ใหม่ออกมาในระยะเวลาอันใกล้ จากนั้นจะมีการท�าประชาพิจารณ์และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และน�ามาบังคับ

ใช้ต่อไปในอนาคตค่ะ

 หวังว่าผู้อ่านคงจะได้ทราบและเข้าใจประเด็นส�าคัญโดยสังเขปของประกาศ ERM/ORSA ฉบับใหม่กันแล้วนะคะว่ามีที่มาและแนวคิด

อย่างไร และเป็นประโยชน์อะไรต่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย 

	 พบกับบทความ	Risk	Intelligence	ได้ใหม่ในฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ
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มอบหนังสือคู่มือตรวจสอบอุบัติเหตุ
 นายวาสิต ล�่าซ�า ประธานคณะกรรมการประกันภัย
ยานยนต์ มอบหนังสือคู ่มือตรวจสอบอุบัติเหตุ แก ่
กองบังคับการต�ารวจทางหลวง จ�านวน 2,500 เล่ม เมื่อ
วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2562 ณ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทยพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัลผู้ส�ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจ�าปี 

2561 (Best Surveyor Award 2018)
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการรางวัล 
ผู้ส�ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจ�าปี 2561 (Best Surveyor Award 2018) 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 

เสวนาแลกเปล่ียนความรู ้ เ ก่ียวกับการประกันภัย
นิติบุคคลอาคารชุด
 คณะกรรมการประกันภยัทรพัย์สนิ จดัเสวนาแลกเปลีย่น
ความรู้เกีย่วกบัการประกนัภยันติบิคุคลอาคารชดุ เมือ่วนัที ่24 
มกราคม 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

สัมมนา CEO Forum ด้านการประกันภัยรถยนต์
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จัดงานสัมมนา CEO Forum ด้านการ
ประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562  ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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สัมมนา “Cyber & Commercial Crime Insurance”  
 ชมรมประกนัภยัเบด็เตลด็ จัดสัมมนาเรือ่ง “Cyber & Commercial 
Crime Insurance” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม S31 

ประชมุหารอืก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดข้อพพิาท
ด้านการประกันภัยการกระท�าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และก�าหนด
มาตรการเชงิรกุในการคุม้ครองสิทธปิระโยชน์ของประชาชนด้าน
การประกันภัย
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เข้าร่วมประชุมหารือกับ 
ส�านักงาน คปภ. และสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อก�าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการเกิดข้อพิพาทด้านการประกันภัย การกระท�าที่
ฝ่าฝืนกฎหมาย และก�าหนดมาตรการเชิงรุกในการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 
ณ ส�านักงาน คปภ. 

รับมอบหนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระสุนปืน
 นายจรีพนัธ์ อัศวะธนกลุ นายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย รับมอบ 
หนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระสุนปืน จาก พล.ต.ท.  
นายแพทย์เลี้ยง หุยประเสริฐ นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่ง
ประเทศไทย เพื่อมอบให้กับบริษัทสมาชิกส�าหรับน�าไปศึกษา และใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์
ประกันภัยอุบัติเหตุ เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2562 ณ สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ี
พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 3
 ชมรมพจิารณารบัประกนัภยัยานยนต์ จดัพธิมีอบประกาศนยีบตัร 
แก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกนัภัยรถยนต์ รุน่ที ่3 เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2562 ณ สมาคมประกนั
วินาศภัยไทย
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โครงการอจัฉรยิะเยาวชนประกันภยั ครัง้ท่ี 10
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการ
ประกันภัย จัดแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย 
โครงการ “อจัฉริยะเยาวชนประกนัภยั ครัง้ที ่10” 
รอบชิงแชมปป์ระเทศไทย เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 
2562 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ แบงคอก

การประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 (1st General 
Insurance Academic Conference 2019: GIAC2019)  
ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัยชั้นน�า
ของประเทศ จัดงานการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 
(1st General Insurance Academic Conference 2019: GIAC2019)  
ภายใต้แนวคิด Dealing with Uncertainty: The Future of Insurance 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค 

อวยพรปีใหม่ เลขาธิการ คปภ.  
 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย
คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารสมาคมฯ เข้าพบเพื่อร่วมอวยพรปีใหม่แก่ 
ดร. สทุธพิล ทวชียัการ เลขาธกิารคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบ
ธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) พร้อมหารอืเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิประกนัวนิาศภยั
ร่วมกัน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ส�านักงาน คปภ. 
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งานเลี้ยงอ�าลา สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี 
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงานเลี้ยงอ�าลา สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ภายใต้ช่ืองาน “44 Memorable Years @ 
Ruamrudee” อ�าลา 44 ปีที่น่าจดจ�าของ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ ซอยร่วมฤดี โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประกันภัย
คณะต่าง ๆ  พนักงาน และบุคคลส�าคัญในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงสื่อมวลชน ร่วมร�าลึกถึงความเป็นมาและอ�าลาสถานที่ที่ซึ่งอยู่มาอย่างยาวนาน
ถึง 44 ปี ก่อนที่จะย้ายที่ท�าการไปยังส�านักงานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลัง สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ซอยร่วมฤดี

โครงการ “Insurtech Ignite Hackathon #2”
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดการแข่งขันโครงการ 
“Insurtech Ignite Hackathon #2” โดยความร่วมมอืระหว่าง สมาคมประกนั
วินาศภัยไทย สมาคมฟินเทคประเทศไทย ส�านักงาน คปภ. และศูนย์ Center of 
InsurTech, Thailand: CIT ค้นหาผู้ที่มีไอเดียด้านเทคโนโลยีประกันภัย และ 
Insurtech Startup หน้าใหม่ที่จะมาพัฒนาซอฟท์แวร์และสร้างนวัตกรรมทาง
ธุรกิจประกันภัย ซึ่งทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Wearetiti ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันโดย
การใช้ Telemedicine ในการตรวจโรคและอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้ถือ
กรมธรรม์ประกนัภยัสขุภาพ เมือ่วนัที ่6-7 เมษายน 2562 ณ อาคาร Knowledge 
Exchange (KX Center) ถนนกรุงธนบุรี
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สัมมนา “เจาะลึกข้อยกเว้นประกันภัยสุขภาพ”
 ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนาเรื่อง “เจาะลึก
ข้อยกเว้นประกนัภยัสขุภาพ” เมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2562 ณ โรงแรม
แมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (สามย่าน)

ประชมุเชงิปฏบัิติการ “แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศของไทย (Thailand National 
Digital Trade Platform)”  
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ส่งนายพิศิษฐ์ 
เงาวจิติร นายปิยวฒุ ิกจิเจรญิ และนางสาวพรีนิทร แก้วลาย เป็นผูแ้ทน
เข้าร่วมการประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง “แนวทางการพฒันาแพลตฟอร์ม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศของไทย (Thailand National 
Digital Trade Platform)” เมือ่วนัที ่21 กมุภาพันธ์ 2562 ณ C-ASEAN 
Cyber World Tower 

สัมมนาเรื่อง “Marine Cargo Claims Recovery”  
 คณะกรรมการประกนัภยัทางทะเลและโลจิสติกส์ ร่วมกบั Dolphin 
Claims Services (Singapore) Pte Ltd. จัดสัมมนาเรื่อง “Marine 
Cargo Claims Recovery” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม
สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 

แสดงความยินดี
 นายวาสติ ล�า่ซ�า ประธานคณะกรรมการประกนัภยัยานยนต์ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชนะพล มหาวงษ์ ใน
โอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รองเลขาธิการด้านกฎหมาย 
คด ีและคุ้มครองสิทธปิระโยชน์ ส�านกังาน คปภ. เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 
2562 ณ ส�านักงาน คปภ.

สัมมนา “การบังคับคดีแพ่งภาคปฏิบัติ ส�าหรับ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย”
 ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดสัมมนา
หัวข้อ “การบังคับคดีแพ่งภาคปฏิบัติ ส�าหรับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกฎหมาย” เม่ือวนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 2562 ณ โรงแรม
แมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (สามย่าน) 
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พิธีบวงสรวงขึ้นศาลพระพรหมส�านักงานแห่งใหม่
 นายจรีพนัธ์ อศัวะธนกลุ นายกสมาคมประกนัวินาศภยั
ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหารและ
พนักงาน ร่วมท�าพิธีบวงสรวงขึ้นศาลพระพรหม และ 
ศาลเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารส�านักงาน 
สมาคมประกนัวนิาศภัยไทย แห่งใหม่ เลขที ่25 ซอยสขุมุวทิ 
64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ผนึก 6 หน่วยงาน  
ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานแปลงนาข้าวและข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ 
 สมาคมประกนัวนิาศภัยไทย จดัประชุมหารอืเพือ่
ขับเคลื่อนโครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ประจ�าปี 2562/2563 พร้อมลงพื้นที่ศึกษา
ดูงานแปลงนาข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั 
(สศค.) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  
กรมการข้าว สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ณ อ�าเภอพิบูลมังสาหาร และ 
อ�าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21-22 
กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานใหม่การจัดท�าบัญชีค่าบริการสถาน
พยาบาลกับการพิจารณาสินไหมประกันภัยสุขภาพ”
 คณะกรรมการประกนัภยัอบัุตเิหตแุละสขุภาพ จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง 
“มาตรฐานใหม่การจัดท�าบัญชีค่าบริการสถานพยาบาลกับการพิจารณาสินไหม
ประกันภัยสุขภาพ” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 

สัมมนา “Basic Principles of Business Interruption and Claims 
Handling Solutions”
 ชมรมสินไหมทดแทน จัดสัมมนาเร่ือง “Basic Principles of Business  
Interruption and Claims Handling Solutions” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
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ประชุมร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจการคลัง ของราชอาณาจักร
กัมพูชา 
 ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการส�านักงานอัตราเบ้ียประกัน
วินาศภัย พร้อมด้วยนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหาร
สายงานวชิาการ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ให้การต้อนรับคณะผูแ้ทน
จาก กระทรวงเศรษฐกิจการคลัง ของราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาส
เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับของ
ประเทศไทย เพือ่หารอืเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องการประกนัภยัรถยนต์
ภาคบงัคับ พร้อมแลกเปล่ียนความรูเ้กีย่วกับการค�านวณเบีย้ประกนัภยั
รถยนต์ พร้อมเสรมิสร้างความสมัพันธ์อันด ีและการประสานความร่วมมอื
ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนา “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง 
สัญญาเช่า (TFRS 16)” 
 ชมรมนักบัญชีประกันภัย จัดสัมมนาเรื่อง “ร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)” เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค 

สัมมนา How to Underwrite for the beginner เรื่อง “ความรู้
พื้นฐานและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประกันภัยการขนส่ง
สินค้า”  
 ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนา How to 
Underwrite for the beginner เรื่อง “ความรู้พื้นฐานและเอกสารที่
เก่ียวข้องกับการประกันภัยการขนส่งสินค้า” เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 
2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนา “องค์ความรูด้้านวศิวกรรมโครงสร้าง
เพื่อการตรวจสอบและประเมินอาคารท่ีมีอยู่
เดิม”
 ชมรมบริหารความเส่ียงภัย จัดสัมมนาเรื่อง 
“องค์ความรู ้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อการ 
ตรวจสอบและประเมินอาคารที่มีอยู่เดิม” เมื่อ 
วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์  
เซ็นเตอร์พอยต์ 
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แถลงข่าวเปิดตัวโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training 
for the Trainers) ส�าหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 
 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training 
for the Trainers) ส�าหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
ต่อได้ โดยก�าหนดพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 10 จังหวัดทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ ชัยนาท 
เพชรบูรณ์ น่าน เชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม และ
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ส�านักงาน คปภ. 

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 
 นายก่ีเดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2562 
ร่วมกับชุมชนซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยภายในงานมี
กิจกรรมการแสดงความสามารถ การตอบค�าถามปัญหาเชาว์ และมอบทุนการศึกษา
ให้กับเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี และชุมชุนซอยโปโล รวมกว่า 100 
ชีวิต เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ชุมชนซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ

อบรม Professional Image and Effective  
Communication และกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์
ร่วมกับสื่อมวลชน 
 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดอบรมหัวข้อ 
“Professional Image and Effective Communication: 
เพิ่มศักยภาพด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารแบบ 
มืออาชีพ” เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในสายงาน
สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันภัย
และสื่อมวลชน ได้สร้างเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง
จากภายในและภายนอก พัฒนาทักษะการสื่อสารให้มี
ความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกับสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ร่วมลงนาม โครงการ Digital Tourism Platform  
 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
โครงการ “Digital Tourism Platform” โดยมี นายวรีะศกัดิ ์โควสรุตัน์ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา หัวหน้าทีมภาครัฐ: คณะท�างานด้านการส่งเสริม 
การท่องเทีย่วและ MICE และนายกลนิท์ สารสนิ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะท�างานโครงการ “Digital Tourism 
Platform” ร่วมแถลงข่าว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีภาครัฐและเอกชนกว่า 50 หน่วยงาน
ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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InsurTech Landscape 
in ASEAN

 จากบทความตอนที่แล้วในวารสารประกันภัย ฉบับที่ 140 ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงทิศทางและการกระจายตัวของ InsurTech1 ที่มีถึงกว่า 

160 รายในอาเซียน ซ่ึงได้สรปุและจดักลุม่ตามประเภทการให้บรกิารหรือการใช้งานในแต่ละประเทศ ส�าหรบับทความตอนนีจ้ะน�าเสนอรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ InsurTech ประเภทต่างๆ รวมทั้งแนะน�า InsurTech บางรายในอาเซียนที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นถึง

แนวความคดิทีห่ลากหลาย หรอืเกดิไอเดยีในการวางกลยทุธ์ทางธรุกจิทีจ่ะน�า InsurTech มาผนวกเข้ากบัผลติภณัฑ์ประกนัภยัหรอืการด�าเนนิงาน

ของท่านต่อไปในอนาคต

 InsurTech ประเภทแรกที่จะพูดถึงนั่นก็คือ “ช่องทางการขายหรือเว็บไซต์เปรียบเทียบ” ซึ่งหลาย ๆ ประเทศในอาเซียน มีจ�านวน 

ผู้ให้บริการในประเภทนี้มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทอื่น ๆ โดยช่องทางการขายหรือเว็บไซต์เปรียบเทียบสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. “เว็บไซต์เปรียบเทียบเท่านั้น” ที่น่าสนใจก็เห็นจะต้องเป็น GoBear ที่เป็นผู้ให้บริการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้งประกันภัย 

บัตรเครดิต บัญชีเงินฝาก สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อบ้าน โดย GoBear เป็น 1 ในไม่กี่รายที่ให้บริการครอบคลุมถึง 6 ประเทศในอาเซียนและ

อีก 1 ประเทศคือ ฮ่องกง โดย GoBear ได้ก�าหนดสถานะในการด�าเนินธุรกิจของตนอย่างชัดเจนว่า “เราไม่ใช่โบรกเกอร์ เราไม่ใช่คนขายประกัน 

เราไม่ใช่ธนาคาร แต่เราคอืผูร้วบรวมข้อมลูเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ เราโปร่งใสไม่ล�าเอยีงแน่นอนครบั”2 โดยการท�างานของเวบ็ไซต์คอื เมือ่ลกูค้า

พิจารณาเปรียบเทียบแล้วชอบแผนไหน บริษัทอะไร เม่ือเลือกแล้วก็จะมี Link ไปยังหน้าเว็บของบริษัทประกันภัย เสมือนลูกค้าท�าประกันภัย 

กับบริษัทประกันโดยตรง ถือเป็นอันสิ้นสุด

 จุดที่น่าสนใจของ GoBear คือทุกประเทศจะมีรูปแบบ สีสัน โครงสร้างการค้นหา เปรียบเทียบที่เหมือน ๆ กันเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น 

หากจะพัฒนาและขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น ๆ ก็น่าจะท�าได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นข้อดีและข้อได้เปรียบอย่างมากส�าหรับ GoBear

 2. “เว็บไซต์เปรียบเทียบและขาย” ด้วยพื้นฐานของผู้ให้บริการในประเภทนี้โดยส่วนใหญ่เป็น “โบรกเกอร์”  ผู้เล่นเหล่านี้จึงจ�าเป็น

ต้องพัฒนาช่องทางการขายรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อสร้างความแตกต่าง และเป็นการช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วย 

ลกูค้าจะสามารถท�าธรุกรรมได้เองตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการซือ้/ขาย ด้วยขัน้ตอน ดงันี ้1) เปรยีบเทยีบได้ด้วยตนเอง 2) เลอืกได้ตามความพอใจ 

3) สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที และ 4) ช�าระเงิน 

 ทั้งนี้ อาจมีผู้ให้บริการบางรายหรือบางผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถให้บริการจนจบการช�าระเงิน โดยถ้ากรณีลูกค้าเลือกแผนแล้ว ขั้นตอน 

ต่อไปลูกค้าจะต้องเลือกต่อว่าจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังลูกค้า หรือลูกค้าจะเป็นผู้ติดต่อมาเองเพื่อด�าเนินการต่อไป

 มีข้อสังเกตว่า InsurTech ในกลุ่มนี้มีการเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่ากลุ่มอื่น เพราะในปัจจุบันมี InsurTech หลายรายได้ขยายการให้บริการไป

ยังหลายประเทศในอาเซียน โดยใช้แพลตฟอร์มและรูปแบบการให้บริการที่คล้ายคลึงกัน เช่นเดียวกับ GoBear เช่น Compare Asia, C88 และ 

Direct Asia นอกจากนี้ ยังมี มิสเตอร์ประกัน3 ที่ถือได้ว่าเป็น InsurTech สัญชาติไทยที่ได้ขยายบริการไปต่างประเทศแล้ว คือ เวียดนามและ

กัมพูชา

โดย ส�านักวิจัยและสถิติ 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)

ตอนที่ 2

1 อ้างอิงจาก InsurTechAsia.org (2016). Singapore Insurtech Directory “Go Forth and Collaborate”. และจากการรวบรวมจากเว็บไซต์ Insurtech ในประเทศไทยและ 

 ต่างประเทศ
2 อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://www.gobear.com/th/about 
3 อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://misterprakan.com/th/เกี่ยวกับเรา
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รูปภาพที่ 1: บริษัทในเครือ ของ Compare Asia Group4 และ C88 Financial Technologies Pte Ltd.5

รูปภาพที่ 2: แผนประกันภัย Maid Insurance ของ Money Smart6

ผลิตภัณฑ์ประกันที่ขายผ่านเว็บไซต์เปรียบเทียบมีอะไรบ้าง?

 จากการส�ารวจเว็บไซต์เปรียบเทียบในไทย พบว่า ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์เป็นประกันภัยยอดนิยมอันดับหนึ่งที่ทุก ๆ เว็บไซต์ 

จะต้องม ีรองลงมาคอื ประกนัภยัการเดนิทาง อย่างไรกต็าม ทางผูเ้ขยีนเชือ่ว่าในอนาคตประกันภยัการเดนิทางจะเป็นผลติภัณฑ์ท่ีสามารถเตบิโต

ได้อย่างมากในช่องทางออนไลน์ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มีความคุ้มครองในระยะส้ันและเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่สูงมากนัก ท�าให้ตัดสินใจซื้อได้ง่าย รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเน้นความง่ายและสะดวกในการซื้อสินค้า

รวมถึงประกันภัย ก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมาก

 ส�าหรับประกันภัยประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันภัยที่อยู่อาศัย ประกันสัตว์เลี้ยง ประกันโทรศัพท์

มือถือ พบว่ามีผู้ให้บริการเพียงบางรายที่น�าเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ 

 หากพิจารณาเว็บไซต์เปรียบเทียบของประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน พบว่า เว็บไซต์เปรียบเทียบส่วนใหญ่นิยมน�าเสนอทั้งประกันภัย 

การเดินทางและประกันภัยรถยนต์เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐาน แต่ก็มีบางรายที่น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น eCompareMo.com  

ของฟิลิปปินส์, GoBear (สิงคโปร์), asuransi88.com (อินโดนีเซีย) และ cekaja.com (อินโดนีเซีย) เป็นต้น นอกจากนี้ Money Smart (สิงคโปร์) 

และ GoBear (สิงคโปร์) ยังได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากเจ้าอื่นนั่นก็คือ “Maid Insurance” พิจารณาได้จากรูปภาพที่ 2

4 อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.compareasiagroup.com/
5 อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://c88fin.com/who-we-are/our-brands/
6 อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://www.moneysmart.sg/maid-insurance
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 นอกจาก InsurTech ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมี InsurTech อื่น ๆ อีกเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตามประเภท 

การใช้งาน คือ 1) การพิจารณารับประกันภัยและผลิตภัณฑ์ใหม่ 2) การจัดการด้านการประกันภัย และการจัดการงานบุคคล และ 3) บริการ 

ที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย ซึ่งได้กล่าวแล้วในบทความตอนที่ผ่านมา โดย InsurTech ทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีจุดที่แตกต่างจากกลุ่มเว็บไซต์เปรียบเทียบ  

ตรงที่ส่วนใหญ่จะมีแนวความคิดหรือเทคโนโลยีที่โดดเด่นเฉพาะตัว เน้นการน�าเสนอสินค้าและบริการที่แตกต่าง หรือเน้นแก้ Pain point ของ 

ผู้บริโภคและช่วยให้ผู้ให้บริการ (บริษัทประกันภัย) ส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงขอหยิบยก InsurTech  

บางรายในอาเซียนที่น่าสนใจของแต่ละกลุ่มมาแนะน�าให้ผู้อ่านได้รู้จักกัน

1) การพิจารณารับประกันภัยและผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่

1.1) เทคโนโลยี Telematics ส�าหรับประกันภัยรถยนต์ที่สามารถใช้ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ขับขี่ เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถ

พิจารณารับประกันหรือคิดเบี้ยฯ ได้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง 

  ผู้เล่นในปัจจุบัน: Income (สิงคโปร์) MSIG (สิงคโปร์) และ AXA (มาเลเซีย)

 1.2) ประกนัภยัรถยนต์รปูแบบ Peer-to-Peer (P2P) ถอืเป็นประกนัภัยแนวใหม่ทีแ่ตกต่างจากการรบัประกนัรปูแบบดัง้เดมิ โดย

เป็นการชักชวนหรือรวมกลุ่มกันของคนที่รู้จักกันและมีพฤติกรรมการขับขี่หรือประวัติการเคลมที่ดีมาร่วมกันท�าประกันใน

ลักษณะของกลุ่ม หากปรากฏว่า ไม่มีเคลม หรือเคลมน้อย สมาชิกในกลุ่มก็จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนในรูปของส่วนลด

เบี้ยฯ ปีต่อไป หรือเงินคืน เป็นต้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันมีส่วนร่วมในการเป็นผู้พิจารณารับประกันภัยไปใน

ตัว รวมถึงมีการตรวจสอบเคลมระหว่างกัน 

 ผู้เล่นในปัจจุบัน: Carpool (ไทย) Fairdee (ไทย) Vouch (สิงคโปร์) และ Bandboo (สิงคโปร์) โดย Fairdee และ Vouch 

เป็นบริษัทในเครือของ Insbee (สิงคโปร์)

1.3) ประกันสุขภาพโดยใช้ Wearable devices ที่นิยมในปัจจุบันก็เห็นจะเป็นนาฬิกาข้อมือ (Smart Watch) หรืออุปกรณ์กีฬา

ต่าง ๆ  ทีใ่ช้ตดิตามหรอืตรวจสอบการท�ากจิกรรมในชีวติประจ�าวนั ไม่ว่าจะเป็นการเดนิ การวิง่ การเล่นกฬีา โดยจะมกีารเชือ่ม

ต่อกับ application ต่าง ๆ  ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกน�ามาประมวลผล เพื่อที่ผู้เอาประกันจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น

ส่วนลดเบี้ยฯ ส่วนลดร้านค้าหรือบริการต่าง ๆ รวมถึงฟิตเนส

 ผูเ้ล่นในปัจจบุนั: Fit sense (สงิคโปร์) AIA Vitality (ไทย สงิคโปร์ และมาเลเซยี) ประกันภยัไทยววิฒัน์ (ไทย) เมอืงไทยประกนั

ชีวิต (ไทย)

1.4) ประกันภัย On-Demand หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ประกัน เปิด-ปิด” หรือหากเป็นในต่างประเทศจะนิยามรูปแบบนี้ว่า “pay 

per use/pay per mile” ซึ่งประกันภัยรูปแบบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคเป็นหลัก คือต้องการจ่ายเบี้ยตาม

การใช้งานจริงเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยการเดินทาง และประกันภัยโดรนที่ใช้รูปแบบการรับประกัน

ลักษณะนี้อยู่

 ผู้เล่นในปัจจุบัน: ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (ไทย/ครอบคลุมทั้งประกันภัยรถยนต์และประกันภัยการเดินทาง)

1.5) Microinsurance ที่มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการซื้อ/ขาย เช่น BIMA7 เป็นผู้ขายประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกัน

สุขภาพ และประกันชีวิต โดยจะเน้นกลุ่มลูกค้าผู้ที่มีรายได้น้อย อาศัยหลักการท�างานที่ง่าย เพราะสามารถซื้อประกันภัยผ่าน

โทรศพัท์มอืถอืได้ทนัท ีคล้ายกับการเตมิเงนิมอืถอืในรูปแบบ pre-paid สามารถซ้ือตามวงเงนิหรอืระยะเวลาคุ้มครองทีต้่องการ 

ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการ โดย BIMA เป็นพันธมิตรร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและธนาคารหลายรายใน

ทวีปแอฟริกา ละตินอเมริกา แคริบเบียน และเอเชีย รวมถึง 4 ประเทศในอาเซียนด้วยคือ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ

ฟิลิปปินส์ ในปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 26 ล้านคน และมียอดลูกค้าใหม่สูงถึง 575,000 รายต่อเดือน8

7 อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.bimamobile.com/
8 อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.bimamobile.com/about-bima/about-us-new/
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รูปภาพที่ 3: แผนความคุ้มครองและวิธีการลงทะเบียนการซื้อประกันภัยผ่านโทรศัพท์มือถือของ BIMA9

รูปภาพที่ 4: Application Eragano11

1.6) ประกันภัยพืชผล (Crop) เช่น Eragano10 ซึ่งถือเป็น Agritech ที่ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรผ่าน Application 

มือถือในอินโดนีเซีย ซ่ึงตอบโจทย์ความต้องการส�าหรับเกษตรกรรายย่อย ผู้ซึ่งเคยประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ ดอกเบี้ย 

กู้ยืมท�าการเกษตรที่ค่อนข้างสูง ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ขายให้พ่อค้าคนกลางไม่เป็นธรรม การจัดซื้ออุปกรณ์ทาง 

การเกษตรท่ีค่อนข้างยากล�าบากและมีราคาสูง โดย Eragano ให้บริการตั้งแต่การให้ค�าแนะน�าในการท�าการเกษตรโดย 

นกัปฐพวีทิยา (Agronomist) ช่องทางในการจดัหาอปุกรณ์การเกษตรทีม่คุีณภาพในราคาทีเ่ข้าถงึได้ การปล่อยสนิเชือ่ดอกเบีย้

ต�า่ (Microloan) ส�าหรบัเกษตรกร ช่องทางการขายผลผลติทางการเกษตรให้ถงึมอืของผูซ้ือ้โดยตรง เช่น ผูป้ระกอบการโรงแรม

หรือร้านอาหาร เป็นต้น รวมถึงยังให้บริการประกันภัยพืชผล ซึ่งทั้งหมดนี้ เกษตรกรสามารถใช้งานได้ผ่าน Application  

มือถือ

2) การจัดการด้านการประกันภัย และการจัดการงานบุคคล เช่น

2.1) EMCS เป็น InsurTech สัญชาติไทย ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการสินไหมทดแทนส�าหรับประกันภัยรถยนต์

ผ่าน Web Application และ Mobile Application ซึ่งทาง EMCS ได้พัฒนาระบบ E-Claim Solutions เป็นรายแรกใน

ประเทศไทย ครอบคลุมตั้งแต่การส�ารวจและตรวจสอบอุบัติเหตุ (Pre-inspection/Accident Center) การตกลงค่าสินไหม

9 อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.bimamobile.com/our-services/payg-insurance/
10 อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://en.eragano.com/
11 อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eragano.eraganoapps&hl=en_US
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รูปภาพที่ 5: Application CerraPoints ให้บริการโดย Rewardz Private Limited14

12 อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://rewardz.sg/rewardz/about.html
13 อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://www.benefit-one.co.th/
14 อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.root.skorsg  

ทดแทน (Claim Settlement) และระบบจัดการส�าหรับศูนย์ให้บริการและอู่ (Garage Management) ซึ่งระบบดังกล่าวจะ

ช่วยในการประเมนิความเสยีหาย และเสนอราคาเพือ่ขออนมุตัซ่ิอมได้อย่างรวดเรว็ ง่าย และถกูต้อง นอกจากนี ้ระบบ E-Claim 

ยังช่วยลดปริมาณงานที่ไม่จ�าเป็น และเพิ่มความถูกต้องตลอดจนประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ซึ่งจะช่วยลดเวลา และค่าใช้

จ่ายลงได้

  ลูกค้าของ EMCS มีตั้งแต่บริษัทประกันวินาศภัย ศูนย์และอู่ซ่อมรถ ตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ ร้านอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ 

ร้านกระจกรถยนต์ บริษัทส�ารวจและตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ และเจ้าของรถยนต์ โดย EMCS จะเรียกเก็บค่าบริการต่อ

รายการธุรกรรม (Per Transaction) หรือเป็นค่าธรรมเนียมแบบอื่น ๆ (Other Services Fees)

2.2) TPA ท�าหน้าที่เป็นบริษัทกลางระหว่างบริษัทประกันภัย โรงพยาบาล และผู้เอาประกันภัยในการบริการจัดการค่าสินไหม

ทดแทน โดย TPA ให้บริการด้านการพจิารณาค่าสนิไหมทดแทน การบริหารขอ้มลูและวเิคราะหส์ุขภาพผา่นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนช่วยอ�านวยความสะดวกเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมส�าหรับบริษัทประกันภัยเอกชนและรัฐบาล ซึ่งจะ

ช่วยให้ลูกค้าจัดการระบบการจัดการค่าสินไหมทดแทนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.3) Rewardz เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีท่ีเป็นนวัตกรรม Rewards-as-a-Service โดยให้บริการกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มี

ความต้องการท่ีจะพัฒนาระบบการให้ Incentive Point/Rewards ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเน้นวัตถุประสงค์หลายด้าน เช่น  

การให้รางวัลเมื่อพนักงานบรรลุเป้าหมาย การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วม การกระตุ้นทีมขาย การสร้าง Customer 

loyalty โดยพัฒนาให้ใช้งานผ่านมือถือและเว็บแพลตฟอร์ม

  ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยได้ขยายสาขาการให้บริการไปแล้วใน 11 ประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย  

รวมถงึจนี ญีปุ่น่ และฮ่องกง ส�าหรบัในอาเซยีนประกอบด้วย สงิคโปร์ มาเลเซยี อนิโดนเีซยี และไทย12 โดยสาขาในประเทศไทย

เป็นการให้บริการภายใต้ระบบชื่อ “Incentive Point”13
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15 อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://www.getdoc.co/
16 อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://www.jirehgroup.asia/#mission
17 อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jireh.goseedoc&hl=en_US

รูปภาพที่ 6: Application GetDoc17

 จากที่ได้ยกตัวอย่างของ InsurTech และแนะน�าให้เห็นถึงรูปแบบการให้บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไปแล้ว จะเห็นได้ว่า ณ ปัจจุบันนี้

มี InsurTech เกิดขึ้นมากมาย โดยส่วนใหญ่จะเป็น InsurTech ในกลุ่มเปรียบเทียบและขาย ซึ่งมีผู้เล่นมากที่สุด รวมท้ังยังขายผลิตภัณฑ์ที่

คล้ายคลึงกันอีกด้วย ในส่วนของ InsurTech ที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนที่นอกเหนือจากการขาย ตั้งแต่การรับพิจารณารับประกันภัยและ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ ระบบการจัดการด้านการับประกันภัย รวมไปถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยยังมีจ�านวนไม่มากนัก จึงยังคงเป็น

โอกาสส�าหรับธุรกิจประกันภัย, InsurTech Startup และหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาร่วมมือกันพัฒนาและน�ามาเอาเทคโนโลยี

ทางด้านประกันภัยมาใช้ต่อยอดในธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยสามารถส่งมอบคุณค่าที่ตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงของลูกค้า อัน

จะเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ประชาชนเข้าถึงประกันภัยได้มากขึ้น รวมถึงยังเป็นการพัฒนาธุรกิจ InsurTech ของ

ไทยให้สามารถสร้างรายได้จากต่างประเทศได้อีกด้วย

3) บรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัประกนัภยั เช่น GetDoc15 โดยจดัเป็นบรกิารในกลุ่ม HealthTech เป็นเวบ็ไซต์หรอื Application ทีใ่ห้บรกิาร

ทางการแพทย์ออนไลน์ อาทิ 

1. ค้นหา/นัดหมายแพทย์และคลินิคที่ใกล้เคียง โดยระบุสถานที่และเวลาได้ (Find Doctor) 

2. ร้านค้าส�าหรับสินค้าประเภท Smart IOT Healthcare Device (Hippo) 

3. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ หรือข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ (GetDoc Says/Health Library) 

4. บรกิารการดแูลและให้ค�าปรกึษาด้านสขุภาพในรปูแบบสมาชกิ โดยคิดค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารรายเดอืนในราคาประหยดั

  ปัจจุบัน GetDoc ให้บริการในมาเลเซีย และสิงคโปร์ และมีแนวโน้มที่จะขยายไปยังประเทศในอาเซียนอื่นเพิ่มเติม เช่น 

กัมพูชา รวมถึงไทยด้วย ซึ่งเราน่าจะได้รู้จักและได้ยินชื่อ GetDoc Thailand16 ในเร็ว ๆ นี้ หากพิจารณาจากฟังก์ชั่นการให้

บริการ ณ ปัจจุบัน พบว่ายังไม่ได้มีการให้บริการที่เชื่อมโยงกับระบบประกันสุขภาพหรือการเคลมเท่าไหร่นัก 
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โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)

ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ “รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน” และ 

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

“รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน” 
ครั้งแรกของหนังไทยที่พระเอก
เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

   วันนี้ ผมไม่ได้มาในฐานะ 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย แต่ขอ
มาในฐานะผู้ช่วยในการเขียนบท
ภาพยนตร์ทีน่่าสนใจเรือ่งหนึง่ คอื 
“รกั 2 ปี ยินดคีนืเงนิ” ภาพยนตร์
เรื่องท่ีว ่าน้ีใช ้เวลารีวิวบทกัน
เกือบ 2 ปีเลยครับ โดยว่าด้วย
เร่ืองราวของความรักที่แปลก
ใหม่ ซึ่งถึงจะแปลกแต่ก็น่ารัก 

สนกุ ปนอารมณ์ขนั ชนดิแบบทีว่่าต้องการให้คนดไูด้อมยิม้ไปตลอดทาง 
ด้วยพล็อตเรื่องที่หักมุมสไตล์หนังเกาหลีตลอดท้ังเรื่อง แนะน�าได้เลย
ครับว่าน่าดูมาก
 โดยในตอนที่จะท�า research ของหนังเรื่องน้ี ทางคุณโจ้  
(วริตัน์ เฮงคงด)ี ผูก้�ากบัได้ไปเห็นหนงัสอืของผม กเ็ลยตดิต่อเข้ามา ซึง่
ตอนแรกก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันว่าเราไปเก่ียวอะไรด้วย แต่เขาก ็
ได้ขอให้เป็นท่ีปรึกษาบทภาพยนตร์เร่ืองน้ี เพราะเขาเห็นอาชีพ 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เขียนในหนังสือ The Top Job Secret 
นั้นน่าสนใจ ซึ่งมันก็ท�าให้ผมได้คุยกับผู้ก�ากับมาตั้งแต่วันที่เริ่มเขียนบท 
และยกบทพระเอกให้เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงตัวพระเอกที ่
รับบทนี้ก็มีแอบบ่นว่าเครียดอยู่เหมือนกันที่ต้องรับบทนี้
 อย่างไรกต็าม ทางผูก้�ากบักพ็ยายามดงึบคุคลกิ นสิยั คาแรกเตอร์ 
หรือความสามารถของอาชีพน้ี ให้มีเสน่ห์และท�าให้หนังสนุกขึ้นได้  
โดยเฉพาะเทคนิคการตัดต่อที่ท�าให้จังหวะและอารมณ์น่าตื่นเต้น ยิ่งดู
ก็ยิ่งสนุกครับ
 ส�าหรับภาพยนตร์ รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน จะเป็นเรื่องของการ
ต่อสู้กันระหว่างคนที่เชื่อในความรัก และคนท่ีไม่เช่ือในความรัก ผ่าน
ตัวพระเอกที่ชื่อ แทน รับบทโดย ปั้นจั่น ปรมะ และเนื่องจากพระเอก
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยของเรามีประสบการณ์จากการถูกแฟนสาว
ของเขาทอดทิ้งอย่างเจ็บปวด ท�าให้เขาต้องต่อสู้กับนางเอกที่ชื่อ จี๊ด 
อดีตนักจัดหาคู่ Match Maker ผู้ที่ตลอดเวลายังเชื่อและศรัทธาว่ารัก
แท้นั้นมีอยู่จริง เกลียดการเอารักแท้มาท�าเป็นกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่ง
นางเอกของเรารับบทโดย เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา

 เรื่องราวจะเป็นเหตุการณ์แบบสถานการณ์พาไป จากการท่ี
พระเอกได้ออกแบบประกันภัยขึ้นมาแบบหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าคู่รัก
ทีม่าซือ้กรมธรรม์นี ้ภายใน 2 ปีไม่เลกิกนั รบัเงินประกนัคืนไปเลย 130% 
ของทุนประกัน แต่ถ้าเลิกกันก็ได้คืนครึ่งเดียว
 ด้านพระเอกท�าทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ว่าสุดท้ายรักแท้ไม่มีอยู่
จรงิ ส่วนนางเอกผูท้ีเ่กลยีดกรมธรรม์แบบนีม้าก กพ็ยายามท�าทุกวถิทีาง
ทีจ่ะขดัขวางเช่นกนั เรือ่งการแบทเทลิทัง้คู่เลยเกดิขึน้ จนเรือ่งราวมาถงึ
ทางแยกสุดท้ายแล้ว เมื่อทั้งคู่ต้องตัดสินใจระหว่างความเชื่อเรื่องรักท่ี
ต่างกนัแบบส้ินเชิง กรมธรรม์รกัจะพสูิจน์ความเข้าใจของทัง้สองคนนีไ้ด้
ไหม ต้องติดตามครับ
 ทางทีมงานตั้งใจท�า research กันมาก ๆ  และใสใ่จแม้แต่นิสยั
เล็ก ๆ น้อย ๆ ของพระเอกที่ท�าอาชีพนี้  ซึ่งหนังน้อยเรื่องที่จะท�า  
research จากสายงานอย่างจริงจัง ในหนังเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าความรู้
ด ้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเอามาประยุกต์กับชีวิตประจ�าวันได ้
หลายอย่าง และถ้าอยากรู้จักอาชีพนี้มากขึ้นก็ศึกษาได้จากเว็บไซต์ของ
สมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัฯ หรอือยากเข้าใจแบบง่าย ๆ  แนะน�า
ให้อ่านหนังสือชื่อ the top job secret ท�าน้อยได้มาก ฉลาดเลือกงาน 
ที่ทางคุณโจ้ผู้ก�ากับได้อ่านแล้ว รับรองว่าจะเข้าใจอาชีพนี้มากขึ้นครับ
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ประกำศ
 วารสารฉบับนี้ได้รวบรวม ค�าสั่ง ประกาศที่ส�าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2562 น�าเสนอให้ผู้อ่าน
ได้รับทราบ ดังนี้

ประกำศนำยทะเบียน

 ประกาศนายทะเบียน มี 2 ฉบับ ดังนี้
 1. ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 
ลงวันที่ 10 มกราคม 2562
 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีกระบวนการหรือแนวทางในการก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจน มีความมั่นคง โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัย 
และผู้มีส่วนได้เสียที่น�าไปสู่ความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คือ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�าองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายก�ากับดูแล และฝ่ายบริหารของบริษัทอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้อย่างแท้จริง มีกลไกส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการลงทุน เป็นต้น รวมทั้งการก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและติดตามการด�าเนินงานของผู้บริหารอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ 
บริษัทควรค�านึงและให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใน 
การด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งการถูกเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทรกแซง และความเส่ียงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ดังนั้น คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
 หมวด 1 กรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 บริษัทต้องจัดท�ากรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการทบทวนกรอบการ
ก�ากับดแูลกจิการทีด่อีย่างน้อยปีละ หนึง่ครัง้ เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้น้ี บรษิทัต้องจดัส่งกรอบการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ใีห้ส�านกังานภายในสามสบิวนันบัตัง้แต่วนัทีป่ระกาศนีม้ผีลใช้บงัคบั และภายในหนึง่เดอืนนบัจากวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนมุตักิารเปลีย่นแปลงอย่างมนียั
ส�าคัญ
 หมวด 2 โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการ
 บรษิทัต้องก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบ และจ�านวนกรรมการทีเ่หมาะสม โดยค�านงึถงึลกัษณะ ขนาด ความซบัซ้อนของบรษิทั มกีาร
ถ่วงดุลอ�านาจและความสามารถของกรรมการในการท�างานร่วมกันอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยและตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ�ากัดก�าหนด 
 คณะกรรมการบริษัท ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เพียงพอ เข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน และมีประสบการณ์
หรือทักษะที่หลากหลายเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อน และความเสี่ยงของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทควรมีกรรมการที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยหน่ึงท่าน และกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
ก�าหนด (ยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่ก�าหนดไว้สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www. oic.or.th)
 หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
 ผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานตามกลยุทธ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างน้อยดังต่อไปนี้
 1. น�ากลยทุธ์และนโยบายในการด�าเนนิธรุกจิทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนดไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ โดยค�านงึถงึการสร้างมลูค่าในระยะยาวและ
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท
 2. ส่งเสริม สนบัสนนุ และด�าเนนิการให้บรษิทัมกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง มรีะบบการควบคมุภายในอย่างมปีระสิทธภิาพ มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม
 3. มีการรายงานข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัท ระดับความเสี่ยงของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารต่อคณะกรรมการ
บริษัทอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพี่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก�ากับดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ก�าหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานที่เหมาะสม รวมถึงการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายใต้สาย
การบังคับบัญชานั้นอย่างชัดเจน ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง และการก�ากับ ควบคุม ตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ส่งเสรมิให้บริษทัมวีฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง ดแูลและควบคมุความเสีย่งของบรษิทัให้อยูใ่นระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ ตามทีค่ณะกรรมการ
บริษัทก�าหนด รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกคนในบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 6. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ และรายงานผล
การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
 7. ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาที่องค์กรอื่นนั้นไม่
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท

รายละเอียดประกาศ ท่านสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (www.oic.or.th)
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 2. ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการก�ากบัการบรหิารความเสีย่ง
แบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562
 เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้จึงก�าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ก�าหนดองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินที่บริษัทพึงมี เพื่อส่งเสริมให้บริษัท 
มีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินธุรกิจประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมไปถึงกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการด�ารง 
เงินกองทุน รวมถึงการประเมินความมั่นคงทางการเงิน และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ท่ีมีประสิทธิภาพและหมาะสมกับขนาด ลักษณะและความซับซ้อนของ
กิจกรรมของบริษัท คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
 หมวด 1 บททั่วไป
 ให้บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท เพ่ือลดผลกระทบจากความ
ผันผวนที่มีต่อการด�าเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสถานะ
การเงินและเงินกองทุนที่มั่นคง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 หมวด 2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 ให้บริษัทจัดท�านโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงาน
ในบริษัทน�าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงต้องสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ทั้งในส่วนระยะเวลาและการด�าเนินการ ทั้งนี้  
แผนธุรกิจต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษร
 หมวด 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทต้องระบุความเสี่ยงส�าคัญท้ังหมดที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงที่คาดการณ์ว่าจะเกิดกับบริษัท พร้อมแหล่งท่ีมาของความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อ
บริษัท ทั้งในทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน และจัดท�าเป็นทะเบียนความเสี่ยง โดยบริษัทต้องค�านึงถึงทิศทางการขยายงานและแผนรองรับการขยายงานตาม
ที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจ และต้องทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญของเหตุการณ์ความเสี่ยง
 หมวด 4 เงินกองทุนที่ต้องด�ารงไว้
 บรษิทัต้องพจิารณาปรมิาณเงนิกองทนุทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิธรุกจิภายใต้ระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได้และสอดคล้องกบัแผนธรุกจิของบรษิทั และต้อง
แสดงให้เห็นว่าเงินกองทุนของบริษัทเพียงพอตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ รวมถึงต้องพิจารณาถึงคุณภาพและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัท
 หมวด 5 การประเมินความมั่นคงทางการเงิน และการบริหารเงินกองทุน
 ให้บริษัทก�าหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนภายในของบริษัท ซึ่งต้องสูงกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามท่ีกฎหมาย 
ก�าหนดไว้ และอธิบายวิธีการก�าหนดอัตรส่วนความเพียงพอของเงนกองทุนภายในดังกล่าว 
 หมวด 6 ความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุน
 ในการจัดท�าแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ บริษัทต้องวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการด�าเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงกับกรอบและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และเงินกองทุน ทั้งภายใต้สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
 หมวด 7 การวิเคราะห์ความต่อเนื่อง และการทดสอบภาวะวิกฤต
 ให้บริษัทท�าการวิเคราะห์ความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลายที่บริษัทคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงครอบคลุมถึง 
การทดสอบภาวะวิกฤตตามระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และด�าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 หมวด 8 วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและด�าเนินการเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ 
การท�างานของพนักงานทุกคนในองค์กร 
 หมวด 9 โครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
 ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ก�าหนดในประกาศฉบับนี้ และมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ ก�าหนด
กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท
 หมวด 10 ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยง
 บรษิทัต้องจดัให้มรีะบบสารสนเทศทีเ่ชือ่ถอืได้ และมรีปูแบบทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัขนาด ลกัษณะและความซบัซ้อนของธรุกจิ ระบบสารสนเทศ
ของบริษัทต้องสามารถสนับสนุน ติดตามดูแล และควบคุมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการน�าข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 หมวด 11 การรายงาน และการจัดส่งเอกสาร
 ให้บริษัทจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขและระยะเวลาที่ส�านักงานประกาศก�าหนด
 หมวด 12 เฉพาะกาล
 บรรดาประกาศ หรือค�าสั่งที่ออกตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ใช้อยู่ในวันที่ประกาศ
ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งประกาศฯ ฉบับนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ หรือค�าสั่งที่ออกตามประกาศฉบับนี้
 โดยท่านสามารถติดตามอ่านเนื้อหาของประกาศในแต่ละหมวดเพิ่มเติมได้ที่ www.oic.or.th
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ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน โจทก์ 

จ�าเลย

12017/2557 

บริษัท ว.ประกันภัย จ�ากัด

นายบรรจง บุญธรรม กับพวก

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 420

ฎีกาย่อ

 จ�าเลยที่ 4 ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการที่เกิดเหตุที่รถซึ่งโจทก์รับ

ประกนัภยัสญูหายจะต้องรบัผดิกต่็อเม่ือได้ความว่าจ�าเลยที ่4 ประมาท

เลินเล่อท�าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ทรัพย์สิน อัน

เป็นการท�าละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 ที่ว่าท�าต่อบุคคลอื่น หมาย

ถึง ท�าหรือการกระท�าต่อสิทธิของบุคคลอื่น ซ่ึงรวมถึงการงดเว้นไม่

กระท�ากรณีมีหน้าที่ต้องกระท�าด้วย โดยหน้าที่ดังกล่าวรวมถึงหน้าท่ี

ตามสญัญา หน้าทีเ่กดิจากความสมัพนัธ์และหน้าท่ีตามกฎหมาย ส�าหรบั

หน้าที่ตามสัญญาไม่ปรากฏว่ามีสัญญาระหว่างฝ่ายโจทก์กับฝ่ายจ�าเลย 

ส�าหรับตามสญัญาจ้างเหมาดแูลรักษาความปลอดภยัเป็นสญัญาระหว่าง

จ�าเลยที ่4 กบัฝ่ายจ�าเลยที ่3 ซึง่เป็นบรษิทัรกัษาความปลอดภยัเป็นการ

จ้างให้ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของจ�าเลยที่ 4 เท่านั้น ไม่

ได้จ้างให้ดแูลรกัษาความปลอดภยัแก่ทรพัย์สนิของผูพ้กัอาศยัหรอืผู้เช่า

ห้องพักในโครงการด้วยแต่อย่างใด จ�าเลยที่ 4 จึงไม่มีหน้าที่ตามสัญญา

ทีจ่ะต้องดแูลรกัษาความปลอดภยัแก่ทรพัย์สนิของผูเ้ช่าห้องในโครงการ 

ส่วนหน้าที่เกิดจากความสัมพันธ์ก็ได้ความว่าทางปฏิบัติจ�าเลยที่ 4 ไม่

ได้จดัให้มกีารตรวจรถทีแ่ล่นเข้าออกโครงการ ไม่ได้จดัให้มกีารแลกบตัร

หรือแจกบัตรแก่ผู้ขับรถเข้าออกโครงการ อันอาจท�าให้เห็นเป็นปริยาย

ถึงพฤติกรรมของจ�าเลยที่ 4 ว่าจ�าเลยที่ 4 มีหน้าที่ดูแลรักษาความ

ปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้เช่าห้องในโครงการ ส�าหรับหน้าที่ตาม

กฎหมายคือ ป.พ.พ. บรรพ 3 ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ มาตรา 546 ถึง

มาตรา 551 ก็ไม่ได้บัญญัติให้จ�าเลยที่ 4 ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องรับผิดเพื่อ

ความสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้เช่า ดังนั้น เมื่อจ�าเลยที่ 4 ไม่มี

หน้าที่ดังกล่าว ย่อมไม่อาจถือได้ว่าจ�าเลยที่ 4 ผู้ให้เช่า ประมาทเลินเล่อ

ท�าต่อผูเ้ช่าห้องในโครงการโดยผดิกฎหมายให้ผูเ้ช่าเสยีหายแก่รถทีโ่จทก์

รับประกันภัยอันจะเป็นการท�าละเมิด จ�าเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เช่ารวมทั้งโจทก์ผู้รับประกันภัย โจทก์ไม่อาจรับ

ช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาฟ้องจ�าเลยที่ 4 ได้

 โจทก์ฟ้องและแก้ไขค�าฟ้องขอให้บังคับจ�าเลยทั้งสี่ช�าระเงิน 

327,232 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 

320,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์

 จ�าเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ขาดนัดยื่นค�าให้การ

 จ�าเลยที่ 4 ให้การขอให้ยกฟ้อง

 ศาลชัน้ต้นพพิากษาให้จ�าเลยทัง้สีร่่วมกนัใช้เงนิ 327,232 บาท 

พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 320,000 บาท 

นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 18 ตุลาคม 2544) เป็นต้นไปจนกว่าจะ

ช�าระเสรจ็ กบัให้จ�าเลยทัง้สีใ่ช้ค่าฤชาธรรมเนยีมแทนโจทก์ โดยก�าหนด

ค่าทนายความ 10,000 บาท

 จ�าเลยที่ 4 อุทธรณ์

 ศาลอุทธรณ์พิพากษายนื ค่าฤชาธรรมเนยีมช้ันอทุธรณ์ให้เป็นพบั

 จ�าเลยที่ 4 ฎีกา

 ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า มีปัญหา

วินิจฉัยตามฎีกาของจ�าเลยที่ 4 ว่า จ�าเลยที่ 4 ต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนแก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่า จ�าเลยท่ี 4 จะต้องรับผิดก็ต่อ

เม่ือได้ความว่าจ�าเลยที่ 4 ประมาทเลินเล่อท�าต่อบุคคลอื่นโดยผิด

กฎหมายให้เขาเสยีหายแก่ทรพัย์สนิ อนัเป็นการท�าละเมดิตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ที่ว่าท�าต่อบุคคลอื่น หมายถึง 

ท�าหรือการกระท�าต่อสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการงดเว้นไม่กระท�า

กรณมีหีน้าทีต้่องกระท�าด้วย โดยหน้าท่ีดงักล่าวรวมถงึหน้าทีต่ามสญัญา 

หน้าที่เกิดจากความสัมพันธ์ และหน้าที่ตามกฎหมาย คดีนี้เมื่อได้

พจิารณาถงึหน้าทีต่ามสญัญาไม่ปรากฏว่ามสีญัญาระหว่างฝ่ายโจทก์กบั

ฝ่ายจ�าเลย ส�าหรับตามสัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย เป็น
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สัญญาระหว่างจ�าเลยที่ 4 กับฝ่ายจ�าเลยที่ 3 ซึ่งก็เป็นไปตามที่จ�าเลยที่ 

4 ฎีกา กล่าวคือ ข้อ 1 ระบุชัดว่า ทรัพย์สินในความรับผิดชอบของผู้รับ

จ้าง ได้แก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างและทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครอง

ของผู้ว่าจ้างท้ังหมดภายในเขตรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในผังแสดงเขต

แนบท้ายสัญญา อาทิ ตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ หลอดและ

โคมไฟฟ้า ฝาปิดท่อระบายน�้า ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในตัว

อาคารในส่วนที่ยังไม่มีผู้อยู่อาศัยอีกด้วย เอกสารรายละเอียดแนบท้าย

สัญญาซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญา ระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ยามของผู้รับจ้างไว้ในข้อ 4.1 ว่า รักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของ

ผู้ว่าจ้าง ยกเว้นทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในอาคารในส่วนที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบ

อาคารแก่ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อหรือผู้ซื้อแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดหายามมาปฏิบัติ

การวนัละ 4 คน แบ่งเป็น 3 ผลดั ซึง่เหน็ได้ว่าสญัญาจ้างเหมาดแูลรกัษา

ความปลอดภยัเป็นการจ้างให้ดแูลรกัษาความปลอดภยัแก่ทรพัย์สินของ

จ�าเลยที่ 4 เท่าน้ัน ไม่ได้จ้างให้ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน

ของผู้พักอาศัยหรือผู้เช่าห้องพักในโครงการด้วยแต่อย่างใด จ�าเลยที่ 4 

จงึไม่มหีน้าทีต่ามสญัญาทีจ่ะต้องดแูลรกัษาความปลอดภยัแก่ทรพัย์สนิ

ของผูเ้ช่าห้องในโครงการ ส่วนหน้าทีเ่กิดจากความสมัพนัธ์กไ็ด้ความมา

แล้วว่าทางปฏิบัติจ�าเลยท่ี 4 ไม่ได้จัดให้มีการตรวจรถท่ีแล่นเข้าออก

โครงการ ไม่ได้จัดให้มีการแลกบัตรหรือแจกบัตรแก่ผู้ขับรถเข้าออก

โครงการ อันอาจท�าให้เห็นเป็นปริยายถึงพฤติกรรมของจ�าเลยที่ 4 ว่า

จ�าเลยที่ 4 มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้เช่าห้อง

ในโครงการ ส�าหรับหน้าที่ตามกฎหมายคือประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์ มาตรา 546 ถึงมาตรา 551 ก็

ไม่ได้บัญญัติให้จ�าเลยที่ 4 ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องรับผิดเพื่อความสูญหาย

อันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้เช่า ดังนั้น เมื่อจ�าเลยที่ 4 ไม่มีหน้าที่ดังกล่าว 

ย่อมไม่อาจถือได้ว่าจ�าเลยที่ 4 ผู้ให้เช่า ประมาทเลินเล่อท�าต่อผู้เช่าห้อง

ในโครงการโดยผิดกฎหมายให้ผู้เช่าเสียหายแก่รถท่ีโจทก์รับประกันภัย 

อันจะเป็นการท�าละเมิด จ�าเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนแก่ผู้เช่ารวมทั้งโจทก์ผู้รับประกันภัย โจทก์ไม่อาจรับช่วงสิทธิ

ของผู้เอาประกันภัยมาฟ้องจ�าเลยที่ 4 ได้ จ�าเลยที่ 4 ไม่ต้องรับผิดต่อ

โจทก์ ฎกีาของจ�าเลยที ่4 ฟังขึน้ และเป็นกรณมีลูความแห่งคดเีกีย่วด้วย

การช�าระหนีอ้นัไม่อาจแบ่งแยกได้ จงึพพิากษาให้มผีลถงึจ�าเลยท่ี 1 ถงึท่ี 

3 ที่มิได้ฎีกาด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 

245 (1) ประกอบมาตรา 247 จ�าเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดต่อ

โจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จ�าเลยทั้งสี่รับผิดต่อโจทก์ ศาลฎีกา

ไม่เห็นพ้องด้วย

 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาล

ให้เป็นพับ

 (ประทีป ดุลพินิจธรรมา-วิรุฬห์ แสงเทียน-อภิรัตน์ ลัดพลี)

ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่

เรื่อง 

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า

1171/2561

ประกันภัยรถยนต์ 

(สัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกัน)

คู่กรณีไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินตามค�าเสนอข้อพิพาท

หรือไม่ เพียงใด

ย่อค�าชี้ขาด

 ข้อเทจ็จรงิในข้อพพิาทนีม้ว่ีา ผูเ้สนอข้อพพิาทเป็นผูร้บัประกัน

ภยัความเสีย่งภัยของทรพัย์สนิในระหว่างการขนส่งภายในประเทศของ

บริษทั น. ส่วนคูก่รณเีป็นผูร้บัประกนัภยัรถกระบะคนัหมายเลขทะเบยีน 

บฉ-1419 นครนายก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 บริษัท น. ผู้เอา

ประกนัภยัของผูเ้สนอข้อพพิาทได้จดัส่งสนิค้าอะไหล่กล้องดจิทิลัจ�านวน 

48,385 ชิ้นไปให้ลูกค้าที่จังหวัดสระบุรี โดยได้น�ารถยนต์คันหมายเลข

ทะเบียน ฮภ 4135 กรุงเทพมหานครมาบรรทุกสินค้าดังกล่าว ครั้นเมื่อ

บรรทกุสนิค้าขึน้รถแล้ว นายส.ได้ขบัรถยนต์คันดงักล่าวไปตามถนนสาย

วังน้อย-ธัญบุรีเพื่อไปส่งสินค้าที่จังหวัดสระบุรี จนกระทั่งเวลา 14.20 

นาฬิกาของวันเดียวกันมาถึงสี่แยกไฟแดง หมู่ที่ 5 ต�าบลคลองเจ็ด ได้

รับสัญญาณไฟเขียวจึงขับตรงผ่านสี่แยกไป ทันใดนั้นได้มีนายป.ขับรถ

คันหมายเลขทะเบียน บฉ-1419 นครนายกที่คู่กรณีรับประกันภัยมา

ตามถนนสายหนองเสือ มุ่งหน้าไปทางด้านอ�าเภอหนองเสือได้ขับฝ่า

สญัญาณไฟแดง เป็นเหตใุห้รถฝ่ายคูก่รณพีุง่ชนรถคนัหมายเลขทะเบยีน 

ฮก-4135 กรุงเทพมหานครอย่างแรง เป็นเหตุให้อะไหล่กล้องดิจิทัลที่

บรรทุกมาในรถยนต์ดังกล่าวได้รับความเสียหายจ�านวน 11,244 ชิ้น 

ผูเ้สนอข้อพพิาทจงึชดใช้ค่าเสยีหายให้ผูเ้อาประกนัภยั จงึรบัช่วงสทิธมิา

เรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีจ�านวน 81,525.62 บาท
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 คู่กรณียื่นค�าคัดค้านว่าคู่กรณีเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คัน

หมายเลขทะเบียน บฉ-1419 นครนายกท่ีก่อเหตุตามกรมธรรม์ภาค

สมัครใจ โดยมีวงเงินความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกไม่เกิน 

600,000 บาทต่อครัง้ แต่อบุตัเิหตคุรัง้นีร้ถยนต์คนัทีคู่ก่รณรีบัประกนัภยั

ไว้ได้ก่อเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

จ�านวนหลายคัน โดยปัจจุบันคู่กรณีได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย

รายอื่น ๆ จนเต็มวงเงินคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยของคู่กรณีแล้ว 

ดงัน้ันค่าเสยีหายทีผู่เ้สนอข้อพพิาทเรยีกร้องมาทางคู่กรณจีงึไม่ต้องรับผดิ

 อนญุาโตตุลาการวนิจิฉยัว่า พเิคราะห์แล้วข้อเทจ็จรงิทีร่บัหรอื

ไม่โต้แย้งกัน ฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ผู้เอาประกันภัย

ของผู้เสนอข้อพิพาทได้จัดส่งสินค้าอะไหล่กล้องดิจิทัลจ�านวน 48,385 

ชิ้นไปให้ลูกค้าที่จังหวัดสระบุรี ครั้นเวลา 14.20 นาฬิกา นายส.ขับรถ

คันหมายเลขทะเบียน ฮภ-4135 กรุงเทพมหานครท่ีประกันภัยไว้กับ

บรษิทั ม. มาบรรทกุสนิค้าและขบัมาถงึสีแ่ยกไฟแดง เมือ่ได้รบัสัญญาณ

ไฟเขียวก็ขับเข้าสี่แยก ได้มีนายป.ขับรถคันที่คู่กรณีรับประกันภัยมาอีก

ถนนฝ่าสัญญาณไฟแดง มาชนรถคันที่นายส.ขับที่บรรทุกสินค้าที่เอา

ประกนัภยัไว้กบัผูเ้สนอข้อพิพาท ท�าให้รถทีน่ายส.ขับทีป่ระกนัภยัไว้กบั

บริษัท ม. เสียหายและสินค้าท่ีบรรทุกมาท่ีเอาประกันภัยไว้กับผู้เสนอ

ข้อพิพาทก็เสียหายด้วยจ�านวน 11,244 ชิ้น เป็นเงิน 82,777.42 บาท 

เม่ือผู้เอาประกันภัยมาเรียกร้องค่าสินค้าท่ีประกันภัยไว้กับผู้เสนอข้อ

พิพาท ผู้เสนอข้อพิพาทได้จ่ายค่าสินค้าที่เสียหายไปแล้ว ผู้เสนอข้อ

พพิาทจงึมาเรยีกร้องเอากบัคูก่รณ ีแต่มข้ีอโต้เถยีงจากคูก่รณว่ีาเกดิเหตุ

ครั้งนี้รถฝ่ายคู่กรณีชนรถ 4 คัน แม้คันที่บรรทุกสินค้าของผู้เสนอข้อ

พิพาทหมายเลขทะเบียน ฮภ-4135 กรุงเทพมหานครจะประกันภัยไว้

กบับรษิทั ม. เมือ่คูก่รณรีบัผดิค่าเสยีหายรถ 4 คนักบัต้องชดใช้ค่าสนิค้า

ที่ผู้เสนอข้อพิพาทรับประกันภัยไว้ด้วย แต่ตามกรมธรรม์ของคู่กรณี คู่

กรณีต้องรับผิดต่อทรัพย์สินที่เสียหายไม่เกิน 600,000 บาท ต่อครั้ง คู่

กรณีได้จ่ายค่าซ่อมรถคันหมายเลขทะเบยีน สษ-7548 กรงุเทพมหานคร

คนัแรกเป็นเงนิ 237,134.95 บาท จ่ายคนัที ่2 ทะเบยีน บย-5845 ลพบรุี

เป็นเงิน 96,393.46 บาท ได้จ่ายคันท่ี 3 ทะเบียน ฒส-4215 

กรุงเทพมหานครเป็นเงิน 207,000 บาท ส�าหรับรถคันที่ 4 ทะเบียน 

ฮภ-4135 กรุงเทพมหานคร คันท่ีบรรทุกสินค้าท่ีผู้เสนอข้อพิพาทรับ

ประกนัภยัไว้เข้าสญัญาสละสทิธเิรยีกร้องค่าเสยีหายกนักบัคูก่รณ ีแต่รถ

คันนี้มีการคืนทุน 950,000 บาท แล้วขายซากได้ 231,775.70 หักค่า

ขายซากออกจะเหลือ 718,224.20 บาท รวมจ่ายเงินค่าเสียหายรถคัน 

4 คันเป็นเงนิ 1,258,752.71 บาท ซ่ึงเกินทนุประกนัภยัคู่กรณจีงึไม่ต้อง

รับผิดค่าสินค้าที่ประกันภัยไว้กับผู้เสนอข้อพิพาท แต่ยอมรับว่าหากไม่

จ่ายค่าเสยีหายของคนัที ่4 ทีบ่รรทกุสนิค้าทีเ่ข้าสญัญาสละสทิธฯิ คูก่รณี

จ่ายค่าเสียหายคันที่ 1-3 ไปจะเป็นเงิน 540,525.41 บาท จะเหลือทุน

ประกันเป็นเงิน 59,471 บาท ที่จะชดใช้ค่าสินค้าแก่ผู้เสนอข้อพิพาทได้

ทั้งที่สินค้าที่ผู้เสนอข้อพิพาทที่รับประกันภัยเสียหายเป็นเงิน 81,522 

บาทที่ได้จ่ายไปแล้ว เห็นว่า ปกติรถฝ่ายคู ่กรณีก่อเหตุและเป็น 

ฝ่ายประมาท ท�าให้รถของบุคคลภายนอก 4 คันเสียหายและสินค้าที่

บรรทุกมากับรถคันหมายเลขทะเบียน ฮภ-4135 กรุงเทพมหานครที่

ประกันภัยไว้กับบริษัท ม.เสียหายจริง แต่หากมาขอรับค่าเสียหายต่อ 

คูก่รณขีณะทีคู่ก่รณยีงัไม่จ่าย คูก่รณอีาจเฉลีย่จ่ายได้ตามความเสยีหาย

แต่ละรายได้ แต่ตามข้อพิพาทนี้ได้แก่บริษัท ม.ที่รับประกันภัยรถคันที่

บรรทกุสนิค้าได้น�าคดไีปฟ้องคูก่รณต่ีอศาล แต่มกีารถอนฟ้องเพราะเข้า

สัญญาสละสิทธิฯ ดังนั้น รายใดมาขอรับค่าเสียหายไปก่อนคู่กรณี 

ย่อมจ่ายได้ แต่มีปัญหาว่าส�าหรับรายบริษัท ม.ท่ีเข้าสัญญาสละสิทธิฯ 

กับคู่กรณีในค่าเสยีหายของรถทีแ่ต่ละฝ่ายรับประกันภยัไว้ต่อกนั คูก่รณ ี

จะน�าค่าเสียหายของรถคันที่ประกันภัยไว้กับบริษัท ม. ไปหักจาก 

ทุนประกันภัยของคู่กรณีก่อนได้หรือไม่ เห็นว่า การที่สัญญาสละสิทธิฯ

ตกลงกันว่า ตามสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน 

ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ สมาคมประกันวินาศภัย ท่ีแต่ละ 

บรษิทัประกนัวนิาศภยัตกลงไว้ในข้อ 2 วรรคแรกว่า ผู้ร่วมสัญญาตกลง

สละสทิธเิรยีกร้องค่าเสยีหายซึง่กนัและกนัต่อรถยนต์ ซึง่เกดิจากการชน

หรือความพยายามหลีกเลี่ยงการชนหรือเกิดจาการใช้รถ ซึ่งก่อให้เกิด

ความเสยีหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับผู้ร่วมสัญญา โดยผู้ร่วม

สัญญาแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบในความเสียหายของรถยนต์ที่ตน 

รับประกันภัยภายใต้จ�านวนเงินเอาประกันภัยที่ก�าหนดไว้ในกรมธรรม์ 

โดยไม่ค�านึงว่าจะเป็นความประมาทของฝ่ายใด ซึ่งตามข้อตกลงข้อนี้

หมายถึงแต่ละฝ่ายต่างรบัผดิต่อความเสยีหายในรถฝ่ายตนโดยไม่ค�านงึ

ว่าจะเป็นความประมาทของฝ่ายใด ดังนัน้ เมือ่ปรากฏว่ารถคนัทีบ่รรทกุ

สนิค้าทีป่ระกนัภยัไว้กบับรษิทั ม.ถกูรถฝ่ายคู่กรณชีน และเกดิจากความ

ประมาทของผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณี บริษัท ม.ต้องจัดซ่อมรถที่ตนเองรับ

ประกันภัยที่เสียหาย แล้วไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายที่จ่ายไปแล้วจาก 

คู่กรณีได้ ฉะนั้นตามข้อพิพาทนี้การที่คู่กรณีเอาค่าซ่อมรถที่ประกันภัย

ไว้กับบริษัท ม. ที่คู่กรณีไม่ต้องช�าระค่าเสียหายให้แก่บริษัท ม. มาหัก

จากทุนประกันภัยของคู่กรณีไม่ได้ เม่ือคู่กรณีได้จ่ายค่าเสียหายให้แก ่

รถคันที่ 1-3 ไปเป็นเงิน 540,528.41 บาท ก็จะเหลือทุน 59,471 บาท

ตามทีคู่ก่รณตีอบถามค้านไว้ แม้ผู้เสนอข้อพพิาทจะเรยีกร้องค่าเสยีหาย

จากคู่กรณีส�าหรับสินค้าที่ผู้เสนอข้อพิพาทรับประกันภัยไว้ได้เป็นเงิน 

81,525 บาทตามทีผู้่เสนอข้อพพิาทจ่ายไปแล้วกต็าม แต่เมือ่คู่กรณเีหลอื

ทุนประกันภัยไม่ครบตามที่ผู้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมา คู่กรณีคงจ่าย

ได้ตามทนุประกนัภัยทีเ่หลอืได้เพยีง 59,471 บาทเท่านัน้พร้อมดอกเบีย้ 

โดยดอกเบี้ยให้นับแต่วันเสนอข้อพิพาทเพราะผู้เสนอข้อพิพาทไม่มี 

หลักฐานการทวงถาม

 อนญุาโตตลุาการช้ีขาดให้คู่กรณชี�าระเงนิจ�านวน 59,471 บาท 

พร้อมดอกเบี้ยกับให้ใช้ค่าธรรมเนียมแทนผู้เสนอข้อพิพาท
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บริษัท น�าสินประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2911 4567, 0 2911 4488 
โทรสาร: 0 2911 4477
URL: www.namsengins.co.th
E-mail: email@namsengins.co.th

บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จ�ากัด (สาขาประเทศไทย)
โทรศัพท์: 0 2245 9988
โทรสาร: 0 2248 7109
URL: www.newindia.co.in
E-mail: newindia@loxinfo.co.th 
          secretary@newindia-bkk.com

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ 
โทรศัพท์: 0 2649 1000
โทรสาร: 0 2649 1500
URL: www.aig.com

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2285 8888
โทรสาร: 0 2610 2100
URL: www.bangkokinsurance.com
E-mail: comm1@bangkokinsurance.com

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน) 
โทรศัพท์: 0 2769 7788
โทรสาร: 0 2769 7798
URL: www.bhi.co.th
E-mail: info@bhi.co.th

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2624 1111
โทรสาร: 0 2624 1234
URL: www.kpi.co.th
E-mail: admin@kpi.co.th

รายชื่อบริษัทสมาชิก
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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บรษิทั เคเอสเค ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2022 1111
โทรสาร: 0 2022 1122-3
URL: www.kskinsurance.co.th
E-mail: info.thailand@kskgroup.com

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด 
โทรศัพท์: 0 2100 9191 Call Center 1791
โทรสาร: 0 2396 2093-4
URL: www.rvp.co.th

บริษัท จรัญประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2276 1024
โทรสาร: 0 2275 4919
URL: www.charaninsurance.com
E-mail: charanins@charaninsurance.co.th

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
โทรศัพท์: 0 2555 9100
โทรสาร: 0 2955 0205
URL: www.chubb.com/th
E-mail: CorporateAffairs.TH@Chubb.com

บรษิทั คงิ ไว ประกันภยั จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2624 1000
โทรสาร: 0 2238 0836
URL: www.kwgi.co.th
E-mail: info.thailand@kwgi.com

บรษิทั เจนเนอราลีป่ระกนัภัย (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2685 3828
โทรสาร: 0 2685 3830
URL: www.generali.co.th
E-mail: info@generalithailand.com

บรษิทั เจพ ีประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2290 0555
โทรสาร: 0 2246 2357
URL:  www.jpinsurance.co.th
E-mail: info@jpinsurance.co.th
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บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2119 3000
โทรสาร: 0 2636 2340-1
URL: www.sompo.co.th
E-mail: info@sompo.co.th

บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2239 2200 Call Center 1736
โทรสาร:0 2239 2049
URL: www.dhipaya.co.th
E-mail: nongluxi@dhipaya.co.th

บริษัท ทูนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2769 9888 สายด่วน 1183
โทรสาร:  0 2769 9801-3
URL: www.tuneinsurance.co.th
E-mail: info@tuneinsurance.com

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2202 9200
โทรสาร: 0 2642 3130
URL: www.thaihealth.co.th
E-mail: info@thaihealth.co.th

บริษัท ซิกน่าประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2651 5995 Call Center 1758
โทรสาร: 0 2650 9600, 0 2650 9720
URL: www.cigna.com
E-mail: executiveth@cigna.com

บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2670 4444 สายด่วน 1291
โทรสาร: 0 2629 1080
URL: www.deves.co.th
E-mail: callcenter@deves.co.th

บรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2686 8888
โทรสาร: 0 2686 8601-2
URL: www.tokiomarine.co.th
E-mail: info@tokiomarine.co.th

บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2613 0100 Claim Hotline: 1309
โทรสาร: 0 2652 2873
URL: www.thaiins.com
E-mail: tic@thaiins.com

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2253 4141, 0 2253 4343, 0 2253 4646
โทรสาร: 0 2253 0550, 0 2253 0606
URL: www.thaipat.co.th
E-mail: contact@thaipat.co.th
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บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2261 3680 - 4
โทรสาร: 0 2259 1402, 0 2261 3690
URL: www.chinains.co.th
E-mail: cics@loginfo.co.th

11 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2246 9635
โทรสาร: 0 2246 9660-1
URL: www.thaipaiboon.com
E-mail: communic@thaipaiboon.com
          generaladmin@thaipaiboon.com
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บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2660 6111, 0 2666 8088
โทรสาร: 0 2660 6100, 0 2666 8080
URL: www.thaire.co.th
E-mail: mailbox@thaire.co.th

บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2308 9300
โทรสาร: 0 2308 9333
URL: www.thanachartinsurance.co.th
E-mail: mail.insure@thanachart.co.th 

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2878 7111
โทรสาร: 0 2439 4840
URL: www.thaisri.com
E-mail: info@thaisri.com

บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2664 7777
โทรสาร: 0 2636 7999
URL: www.navakij.co.th
E-mail: marketing@navakij.co.th

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2630 9055, 0 2630 9111
โทรสาร: 0 2237 4621, 0 2237 4624
URL: www.tsi.co.th
E-mail: webmaster@tsi.co.th

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2238 4111, 0 2233 6920 
โทรสาร: 0 2237 1856, 0 2236 7861
URL: www.bui.co.th
E-mail: bui@bui.co.th
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บรษิทั เอไอเอ จ�ากดั (ประกนัวนิาศภยั) สาขาประเทศไทย 
โทรศัพท์: 0 2783 4888 Call Center 0 2783 4884
โทรสาร: 0 2783 4889
URL: www.aianonlife.co.th
E-mail: thsc-nlc.os@aia.com

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2620 8000
โทรสาร: 0 2677 3979
URL: www.aioibkkins.co.th
E-mail: Pr@aioibkkins.co.th

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

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

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

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

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

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

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

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

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
โทรศัพท์: 0 2657 2555
โทรสาร: 0 2657 2500
URL: www.azay.co.th
E-mail: info@azay.co.th

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2695 0800, 1231
โทรสาร: 0 2695 0808
URL: www.thaivivat.co.th

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

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

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

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2665 4000, 0 2290 3333
โทรสาร: 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033
URL: www.muangthaiinsurance.com
E-mail: ccc@muangthaiinsurance.com

บรษิทั เอท็น่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2677 0000
โทรสาร:0 2230 6500
URL: www.aetna.co.th
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หมายเหตุ: 1. บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
   เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยน URL และ E-mail
  2. บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) แก้ไข เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสาร
  3. บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เพิ่ม E-mail

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 14238

รายนามบริษัทสมาชิก



อัตราความเสียหาย 
(Loss Ratio) 
ปี 2561

ส่วนแบ่งการตลาด 
ปี 2561

แนวโน้มธุรกิจ
ประกันวินาศภัย 
ปี 2562

เบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง ปี 2561

ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562




