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บ.ก. แถลง

เรื่องเด่น
ส�านักงานสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่ 

The New Landmark of Insurance Industry 

รอบรู้ประกันภัย
1 ทศวรรษโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย

Risk Intelligence
Insurance Banana Skins 2019

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ธุรกิจประกันภัยกับฟินเทค

ระเบียงภาพ

รอบรู้ประกันภัย
รถ AV ‘ใกล้’ แล้วนะเธอ

ประกาศ

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

สรรหามาเล่า
การจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

สาขาวิชาชีพประกันภัย

รายนามบริษัทสมาชิก

สถิติการรับประกันวินาศภัย จ�าแนกตามช่องทางการขาย 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
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สวัสดีครับ ผูอานวารสารประกันภัยทุกทาน

วารสารประกนัภยัฉบบันี ้กอง บ.ก. ขอพาทกุท่านมาเยีย่มชม “ส�านกังาน
สมาคมประกันวินาศภัยไทยแหงใหม” ซ่ึงเปิดให้บริการอย่างเปนทางการตั้งแต่
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยส�านักงานแห่งใหม่น้ีมีพื้นท่ีขนาด 572  ตารางวา
ก่อสร้างเปนอาคารสูง 7 ช้ัน สามารถรองรับบรษิทัสมาชกิในการจดัประชุม
สมัมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ได้เปนอย่างดี ส�านักงานสมาคมฯ 
แห่งใหม่น้ี จะเปนศูนยกลางของภาคธรุกจิประกนัวินาศภัยในการส่งเสรมิพฒันา
ธรุกจิประกนัวินาศภัยให้เจริญก้าวหน้า สร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจตอ
ประชาชน และมีเสถียรภาพเคียงคู่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ในฉบับนี้เรามีบทความท่ีน่าสนใจอีกหลายเรื่อง อาทิ “1 ทศวรรษ
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย” ซ่ึงเปนการมองภาพรวมตลอดระยะเวลา 
10 ปของการจัดโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ท่ีริเริ่มโดยคณะกรรมการ 
พัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย เปนการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปญหา
ความรู้ด้านการประกันภัยในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือกระตุ้นให
กลุ่มคนรุ่นใหม่รับรู้และเห็นความส�าคัญการประกนัภัย ถือเปนก้าวย่างที่ส�าคัญใน
การพัฒนาและส่งเสรมิการสร้างความร้ดู้านการประกนัภยั ไปส่เูยาวชนทัว่ประเทศ
ในวงกว้าง นอกจากน้ี เรายังน�าท่านไปตามติดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาม ี
ผลกระทบต่อธรุกจิประกนัภยัอย่าง ‘รถยนตไร้คนขบั’ (Autonomous Vehicles)
หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า ‘รถ AV’ ในบทความ “รถ AV ‘ใกล’ แล้วนะเธอ” พร้อม
ทั้งตามติดสรุปสาระส�าคัญของ “Insurance Banana Skins 2019” ซ่ึง
เปนการส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจประกันภัยเกือบ 1,000 คนท่ัวโลก
ว่ามีมมุมองเก่ียวกบัความเสีย่ง ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกจิประกันภัยทัว่โลก
ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไรบ้าง ในคอลัมน Risk Intelligence ครับ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

บ.ก. แถลง

กี่เดช อนันต์ศิริประภา
บรรณาธิการ

รายชื่อผู้จัดท�าวารสารประกันภัย ปี 2562

เจ้าของ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

บรรณาธิการ
นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายสาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล

กองบรรณาธิการ
นางสาวกัลยา จุกหอม

นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง

นางสาวศุภิสรา พีขุนทด

นางสาวศิริพร บุณยรัตน์มงคล

นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย

นางสาวนวลปรางค์ เขตสินชัย

นายณัฐพงศ์ คนสูง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

25 ซอยสุขุมวิท 64/1 ถนนสุขุมวิท  

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์: 0 2108 8399  

โทรสาร: 0 2108 8398

เว็บไซต์: www.tgia.org 

E-mail: general@tgia.org

รูปเล่ม
บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จ�ากัด

29/45-46 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0 2215 9988 

โทรสาร: 0 2215 5599

 วารสารประกันภัย จัดพิมพ์เผยแพร่ราย 3 เดือน 

เสนอบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันวินาศภัย บทความและความคิดเห็นท่ีลง

ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น

ส่วนบคุคล ซึง่ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป
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ความเดิมตอจากวารสารประกันภัย ฉบับที่ 142 เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ที่ได้เลาถึงประวัติความเปนมาของการสร้างรากฐาน

ความเปนปึกแผนของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการด�าเนินการกอสร้างที่ท�าการสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตั้งแตคร้ังแรกที่ซอยรวมฤดี

ซึ่งอยูมาอยางยาวนานถึง 44 ป ี(ตั้งแตปี 2518 -2562) จนมาถึงการจัดหาสถานที่และด�าเนินการกอสร้างที่ท�าการสมาคมฯ แหงใหมขึ้นอีกครั้ง

ณ ซอยสุขุมวิท 64/1 จนเสร็จสมบูรณ   เรียกได้วาที่ท�าการสมาคมฯ แหงใหมน้ีเปนสถานที่ที่เปนแลนดมารคส�าคัญของธุรกิจประกันภัย

อีกแหงหนึ่งที่คนในแวดวงธุรกิจประกันภัยต้องมาเยือน 

ส�านักงานสมาคมฯ แหงใหมนี้ ได้เริ่มด�าเนินการออกแบบและกอสร้างมาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2560 จนถึงปัจจุบันการกอสราง

แล้วเสร็จ พนักงานทั้งหมดได้ย้ายเข้าท�างานเปนที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีพ้ืนที่ขนาด 572 ตารางวา กอสร้างเปนอาคารสูง 7 ชั้น สามารถ

รองรับบริษัทสมาชิกในการจัดประชุม สัมมนาและกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมฯ ได้เปนอยางด ี ซึ่งได้เปิดท�าการอยางเปนทางการเม่ือวันที่

2 พฤษภาคม ที่ผานมา

โดย วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ส�ำนักงำนสมำคมประกันวินำศภัยไทยแห่งใหม่
The New Landmark of Insurance Industry 

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 1434

เรื่องเด่น



 วารสารประกันภัยฉบับนี้ จึงขอแนะน�าให้ทุกท่านได้รู้จักส่วนที่ส�าคัญภายในอาคาร ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ท�างานของฝ่ายต่าง ๆ แล้ว ยัง

มีส่วนที่ส�าคัญอื่น ๆ ที่จะแนะน�าเพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับบริษัทประกันภัย ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมาติดต่อกับสมาคมฯ ณ 

ส�านักงานแห่งใหม่

“
การสร้างอาคาร สิ่งที่ส�าคัญคือฐานราก 

จุดเริ่มต้นของโครงสร้างอาคารต้องมีความแข็งแกร่ง 
ใช้งานได้ยาวนาน ตัวอาคาร มี Function ที่สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ ใช้ มี Facilities ที่ครบครัน 
ปิดท้ายด้วยโลเคชั่น ที่สามารถเดินทางได้
ทั้งทางด่วน และรถไฟฟ้า BTS มีที่จอดรถ 

พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับบริษัทสมาชิก
และผู้มาติดต่อ

”

 ก่อนอ่ืนขอแนะน�าเส้นทางการเดินทางมายัง ส�านักงาน

สมาคมฯ แห่งใหม่นี้ก่อน ส�าหรับท่านที่เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า BTS 

สามารถลงได้ที่สถานีปุณณวิถี ทางออก 4 แล้วเดินต่อมาประมาณ 

300 เมตร เข้าซอย สขุมุวทิ 64/1 จะเจออาคารสมาคมฯ อยู่ทางด้าน

ซ้ายมือ หรือ หากขับรถยนต์ส่วนตัวมาสามารถเข้าทางปากซอย

สุขุมวิท 64/1 หรือ 64/2 ก็ได้ อาคารสมาคมฯ จะตั้งตระหง่าน 

อยูคู่ก่บัอาคารส�านกังานของบรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

จ�ากัด 

 เม่ือเข้าสู่ภายในอาคารชั้น 1 จะพบโถงต้อนรับและ

เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ ซึง่จะมเีจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ผู ้ที่มาติดต่อ หรือหากท่านต้องการค้นคว้า

หาความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย หรืออ่านหนังสือ นิตยสารต่าง ๆ  

สามารถเข้าใช้บริการได้ในห้องสมุดสมาคมประกันวินาศภัยไทย  

ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.

 ต่อด้วยชัน้ 2 จากการทีส่มาคมฯ เป็นผู้ด�าเนนิการจัดสอบ

ความรู้การประกันวินาศภัย เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน

ประกันวินาศภัย ดังนั้นสมาคมฯ จึงมีศูนย์สอบตัวแทนประกัน

วนิาศภัยทีส่ามารถรองรบัผู้เข้าสอบได้ครัง้ละ 60 คน โดยให้บรกิาร

จัดสอบทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 10.00-12.00 น. และ

เวลา 13.30-15.30 น. นอกจากนี้ ยังมีส�านักงานอนุญาโตตุลาการ 

ที่ท�าหน้าที่ระงับข้อพิพาททางแพ่งโดยอนุญาโตตุลาการระหว่าง

สมาชิกบริษัทประกันวินาศภัย อยู่ที่ชั้นนี้ด้วยเช่นกัน

อาคารส�านักงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย

โถงต้อนรับและเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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 ส�าหรับชั้น 3 และชั้น 4 จะเป็นพื้นที่จอดรถ ซึ่งสามารถจอดรถได้ จ�านวน 113 คัน หรือหากกลัวเรื่องการจราจรติดขัด ก็สามารถ 

เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีปุณณวิถีแล้วเดินต่อมาอีกประมาณ 300 เมตรก็ได้

 อาคารสมาคมฯ แห่งใหม่นี้ ถูกออกแบบให้สามารถจัดการประชุม หรือสัมมนาให้กับบริษัทสมาชิกได้เป็นอย่างดี โดยมีพื้นที่รองรับทั้ง

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ชั้น 5 และชั้น 6 โดยชั้น 5 จะมีห้องสัมมนา 2 ห้อง ประกอบด้วย ห้องสัมมนา 501 

ขนาด 148 ที่นั่ง และห้องสัมมนา 502 ขนาด 50 ที่นั่ง ซึ่งทั้งสองห้องนี้สามารถปรับเปลี่ยนการจัดห้องได้ตามรูปแบบของการจัดงานแต่ละครั้งได ้

นอกจากนี้ พื้นที่บริเวณชั้น 5 ยังได้ออกแบบตกแต่งให้เป็นโซนที่มีความส�าคัญเพื่อถ่ายทอดอดีตและความเป็นมาของสมาคมฯ ประกอบด้วย  

หอเกียรติยศ หรือ Hall of Fame รายนามอดีตนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ตั้งแต่ท่านแรกจนถึงปัจจุบัน และยังได้น�าประวัติความเป็นมา

เกี่ยวกับการร่วมก่อสร้างอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ ซอยร่วมฤดี เมื่อสมัย 44 ปีที่แล้ว ซึ่งสร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของบรรดา

สมาชิกของสมาคมฯ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาและเก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัยมาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร�าลึกถึงอดีตและประวัติความเป็นมาของ 

การก่อสร้างอาคารที่ท�าการสมาคมฯ อีกด้วย

 ในส่วนของพื้นที่ชั้น 6 จะมีห้องประชุมส�าหรับการประชุมคณะกรรมการและคณะท�างานต่าง ๆ ของสมาคมฯ อีก 7 ห้อง ได้แก่  

ห้องประชุม 601 (ขนาด 24 ที่นั่ง) ห้องประชุม 602 (ขนาด 20 ที่นั่ง) ห้องประชุม 603 (ขนาด 16 ที่นั่ง) ห้องประชุม 604 (ขนาด 20 ที่นั่ง)  

ห้องประชุม 605 (ขนาด 10 ที่นั่ง) ห้องประชุม 606 (ขนาด 6 ที่นั่ง) และ ห้องประชุม 607 (ขนาด 6 ที่นั่ง) นอกจากนี้ ชั้น 6 ยังเป็นที่ท�าการของ 

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) และบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จ�ากัด (TID) อีกด้วย ส�าหรับชั้น 7 นั้นจะเป็นห้องประชุม 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และห้องรับรองต่าง ๆ ส�าหรับแขกผู้มาเยือนสมาคมฯ ทั้งในและต่างประเทศ

ศูนย์สอบตัวแทนประกันวินาศภัย ส�านักงานอนุญาโตตุลาการ

ห้องสัมมนา 501 หอเกียรติยศ
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หรือติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ก	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 นับจากนี้ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่ง Landmark ที่ส�าคัญของธุรกิจประกันภัย เป็นศูนย์รวมของบริษัท

สมาชกิในการจดัประชมุ สมัมนา และจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ รวมทัง้เป็นศนูย์กลางของภาคธุรกจิประกนัวนิาศภยัในการส่งเสรมิพัฒนาธรุกจิ

ประกันวินาศภัยให้เจริญก้าวหน้า สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจต่อประชาชน และมีเสถียรภาพเคียงคู่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

Timeline แสดงระยะเวลาตั้งแต่การจัดซื้อที่ดิน

จนถึงระยะเวลาก่อสร้างอาคารส�านักงานสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่

6 ก.พ. 2560
แต่งตั้ง บจ.วิศวกรที่

ปรึกษา ต่อตระกูล ยมนาค
และคณะ เป็นที่ปรึกษา

บริหารงานออกแบบ และ
ควบคุมการก่อสร้าง

ม.ค. 2561 
เทคอนกรีต

ฐานราก

9 มิ.ย. 2560
ซื้อที่ดินจาก 

บจ.กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ

25 ส.ค. 2560
แต่งตั้ง บจ.ซี.อี.เอส.

เป็นผู้รับเหมาออกแบบ
และก่อสร้าง

10 ต.ค. 2560
พิธีเปิดหน้าดิน 
และลงเสาเอก

18 พ.ย. 2560
ลงเสาเข็มครบ 

104 ต้น

22 ธ.ค. 2560
ท�าสัญญาเงินกู้
กับ ธ.กสิกรไทย 

3 ก.ค. 2561
แต่งตั้งบริษัท 
Tri Angle IA 

เป็นผู้ออกแบบและ
ตกแต่งภายใน

12 ก.พ. 2562
ท�าพิธีบวงสรวง
ศาลพระพรหม
และศาลเจ้าที่ 

ฤกษ์เวลา 08.95 น.

16 มี.ค. 2562
ท�าพิธีย้ายเข้าท�างาน 
ในอาคาร ฤกษ์เวลา 

09.59 น. 15 เม.ย. 2562 
ก่อสร้างออกแบบและ

ตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ

26-27 เม.ย. 2562 
ขนย้ายสิ่งของ 
เข้าที่ท�างานใหม่

2 พฤษภาคม 2562 
เปิดท�าการอย่าง 

เป็นทางการ

ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯห้องประชุม 602
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 การประกนัภยั มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ถอืเป็นกลไกหรอืเครือ่งมอืทีช่่วยในการบรหิารความเสีย่งและ

บรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิตเเละทรัพย์สินที่ได้ท�าประกันภัยไว้ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระในด้านสวัสดิการสงเคราะห์จาก

ภาครฐั ท�าให้สงัคมมหีลกัประกนัความปลอดภยัมากยิง่ขึน้ โดยหวัใจหลกัของการสร้างความตระหนกัให้กับคนในชาต ิเพือ่ให้เหน็ความส�าคญัและ

ประโยชน์ของการประกันภัยนั้น ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ระดับเยาวชน ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญและอนาคตของประเทศ

อัจฉริยะเยาวชนประกันภัยของไทย

 ภารกิจการเฟ้นหาอัจฉริยะด้านการประกันภัย รวมถึงการพัฒนารูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสม

ยิง่ขึน้นัน้ คณะกรรมการพฒันาธรุกจิและวชิาการประกนัภยั สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ได้แต่งตัง้คณะท�างาน

โครงการฯ ขึน้ เพือ่ท�าหน้าทีป่รบัปรงุกฎกติกาการแข่งขันให้ทนัสมัย แต่คงไว้ซ่ึงความโปร่งใสและความเท่ียงธรรม 

รวมถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงได้ก�าหนดให้มีการจัดสอบ

แข่งขันในรอบแรกหรือรอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด  

ในแต่ละจังหวัด โดยได้เชิญชวนให้โรงเรียนทั่วประเทศส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 

2 คน สอบแข่งขันด้วยข้อสอบแบบปรนัย จ�านวน 100 ข้อ เพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยใน 

หลากหลายมิติ อาทิ การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ  

รวมไปถึงความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 จากน้ันโรงเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์และกติกาที่ก�าหนดไว้จะได้เข้ามาสู่ 

 จากการเล็งเห็นถึงความส�าคัญดังกล่าว สมาคมประกัน

วนิาศภยัไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธรุกิจและวชิาการประกนัภยั 

จึงได้ด�าริให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ด้าน 

การประกนัภยัในกลุ่มเยาวชนขึน้ เพ่ือให้เกดิการพัฒนาหรอืกระตุน้

ให้กลุม่คนรุน่ใหม่รบัรู้และเหน็ความส�าคญัของการประกนัภยั โดย

เฉพาะในส่วนของการประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ “โครงการ

อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย” โดยเชิญชวนนักเรียนที่ก�าลังศึกษา

อยูใ่นระดับมธัยมศกึษาตอนปลายจากทัว่ประเทศเข้าร่วมการแข่งขนั

เพื่อชิงโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

กรมหมืน่สทุธนารนีาถ พร้อมทนุการศกึษารวมกว่า 200,000 บาท 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี หรือ 

1 ทศวรรษ นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

1 ทศวรรษ โครงการ
“                                                           ” 

โดย นฤมล ดอกพิกุล และ โศรดา หนูแย้ม

ฝ่ายวิชาการทั่วไป สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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 ทั้งนี้ คณะท�างานโครงการฯ ยังมีการปรับปรุงรูปแบบการแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ได้น�า

เทคโนโลยีมาสนับสนุนระบบการสอบและการให้คะแนนโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเกิด

ความรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งในช่วงการสอบปรนัย อัตนัย และในช่วงของ

การเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงปฏิภาณไหวพริบผ่านการตอบค�าถามปากเปล่าภายในเวลาทีก่�าหนด 

เพื่อเป็นการเฟ้นหานักเรียนท่ีเหมาะสมกับต�าแหน่งอัจฉริยะเยาวชนประกันภัยของประเทศไทย

อย่างแท้จริง ซ่ึงทีมของนักเรียนผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาสูงถึง 100,000 บาท 

ส่วนทมีทีไ่ด้คะแนนลดหลัน่ลงมาจะได้รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1 รองชนะเลศิอันดบัที ่2 รวมถงึ

รางวัลอื่น ๆ ที่โครงการฯ พยายามสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในแต่ละครั้งกว่า 200,000 บาท

 นอกจากนี ้ในการแข่งขนัฯ คร้ังที ่10 ทีผ่่านมานัน้ นับได้ว่ามคีวามพเิศษอยูห่ลายประการ โดยนอกเหนอืจากการปรบัแนวทางการคดัเลอืก

โรงเรียนมาสู่การน�า 30 อันดับแรกของโรงเรียนท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อให้ได้นักเรียนในระดับหัวกะทิด้านการประกันภัยมาแข่งขัน 

ชิงแชมป์แล้ว ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ด้านการประกันวินาศภัยแก่ครูที่ปรึกษาของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ในช่วง

เดือนธันวาคม 2561 เป็นเวลา 3 วัน ณ เคยู โฮม กรุงเทพฯ ก่อนที่จะจัดการแข่งขันในรอบชิงแชมป์ระดับประเทศในช่วงระหว่างวันที่ 28-30 

มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ อันเนื่องมาจากการตระหนักถึงบทบาทอันส�าคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งนอกจาก 

จะท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันวินาศภัยอย่างเข้มข้นไปสู่นักเรียนที่เข้าแข่งขันแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษายังจะช่วยเผยแพร่ความรู ้

ด้านการประกนัภัยไปยังนกัเรยีนกลุม่อืน่ ๆ  คณาจารย์ รวมถงึผูป้กครอง หรอืแม้แต่กระท่ังชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดอีีกด้วย อีกท้ังในการแข่งขนั

ครั้งที่ 10 นี้ ยังได้เปิดเป็น Session พิเศษ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถผ่านกิจกรรม Pitching ด้านการประกันภัยอีกด้วย  

ซึ่งได้รับผลตอบรับจากโรงเรียนท่ีเข้าแข่งขันเป็นอย่างดี ถือเป็นการแสดงถึงการมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาและยกระดับกิจกรรมการแข่งขันของ 

โครงการฯ ภายใต้ความทุ่มเทของคณะท�างานฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 

1 2 3 4

ครั้งที่ 1-3 ครั้งที่ 4-6 ครั้งที่ 7-9 ครั้งที่ 10

คัดเลือกโรงเรียน

ที่มีคะแนนสูงสุด

2 โรงเรียน 

จาก 5 ภูมิภาค

ได้แก่

1.ภาคเหนือ

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.ภาคกลาง

4.กรุงเทพฯ และปริมณฑล

5.ภาคใต้

คัดเลือกโรงเรียน

ที่มีคะแนนสูงสุด

5 โรงเรียน 

จาก 5 ภูมิภาค

ได้แก่

1.ภาคเหนือ

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.ภาคกลาง

4.กรุงเทพฯ และปริมณฑล

5.ภาคใต้

คัดเลือกโรงเรียน

ที่มีคะแนนสูงสุด

5 โรงเรียน 

จาก 6 ภูมิภาค

ได้แก่

1.ภาคเหนือ

2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.ภาคกลาง

4.ภาคตะวันออก

5.ภาคตะวันตก

6.ภาคใต้

คัดเลือกโรงเรียน

ที่มีคะแนนสูงสุด

30 อันดับแรก 

จาก ทั่วทุกภูมิภาค

การแข่งขันในรอบชิงแชมป์ระดับประเทศที่กรุงเทพฯ โดยเกณฑ์และกติกาดังกล่าวได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมอาจแบ่งได้เป็น 

4 ช่วง นับตั้งแต่ 2551-2561 ซึ่งถือเป็นการริเริ่ม-เติมเต็ม-พัฒนา-ปรับปรุง รูปแบบการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้นตามล�าดับ รายละเอียดตามแผนภาพ

ประกอบด้านล่าง

แผนภาพแสดงการปรับปรุงเกณฑ์และกติกาการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งขัน ครั้งที่ 1-10
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 ผลส�าเร็จจากความทุ่มเทของคณะท�างานโครงการฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้สะท้อนผ่านความรู้สึกบางส่วนของนักเรียนและครูที่ปรึกษา

ที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ

“...ได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยมากขึ้น สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดได้ 

และสามารถชี้แนะให้ผู้อื่นท�าประกันภัยได้...” 

นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง (เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 9)

“...ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกันภัยแบบต่าง ๆ ได้ฝึกการค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง 

จากที่ไม่เคยรู้จักการประกันภัยมาก่อน และได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คิด 

และมีความส�าคัญ ประทับใจในการดูแลเอาใจใส่หรือที่พัก อาหารการกินต่าง ๆ...” 

นักเรียนโรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร (เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 10)

“...จะน�าความรู้และเจตคติต่อการประกันภัย บอกกล่าวเพื่อนครู 

และนักเรียนในคาบสอน สอดแทรกเรื่องข้อกฎหมายและความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย...” 

ครูที่ปรึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต�าหนักสวนกุหลาบมัธยม) จังหวัดนครปฐม (เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 9)

“...ได้รับความรู้และประโยชน์ของการประกันภัยเพิ่มมากขึ้น 

และจะน�าไปปรับปรุงสอดแทรกลงในแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนต่อไป...” 

ครูที่ปรึกษาโรงเรียนยางชุมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งที่ 10)

 ตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษของโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ถือเป็นก้าวย่างที่ส�าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง 

ความรู้ด้านการประกันภัยไปสู่เยาวชนท่ัวประเทศในวงกว้าง สร้างเครือข่ายของบุคลากรทางด้านการศึกษาและกลุ่มเยาวชนที่มีความสนใจด้าน

การประกันภัยผ่านกิจกรรมนี้แล้วรวม 3,900 คน จากกว่า 1,500 โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ  ซึ่งการวัดหรือประเมินผลส�าเร็จของ

การด�าเนินโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัยอาจจะไม่ใช่ส่ิงท่ีจะกระท�าได้อย่างง่ายดายหรือรวดเร็วนัก เปรียบเสมือนการบรรจงเพาะต้นกล้า 

แห่งความรู้ ความเข้าใจ ความศรัทธา รวมถึงการตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของประกันวินาศภัยที่ค่อย ๆ เติบโตขึ้นอย่างช้า ๆ   

แต่ทว่ามั่นคง และยั่งยืนต่อไป

ประสบการณ์ที่มากกว่าการแข่งขันฯ

 นักเรียนที่ผ่านเข้ามาสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ นอกจากจะได้มีโอกาส 

เข้าร่วมแข่งขนัเพือ่ทดสอบความเป็นอจัฉรยิะด้านการประกนัภัยแล้ว ยงัมโีอกาสรบัเงนิ

รางวัลทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศอีกด้วย คณะท�างานโครงการฯ ยังมีแนวคิดใน 

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับกลุ่มเยาวชน 

จากทัว่ประเทศ รวมถงึเป็นการผ่อนคลายหลงัจากการแข่งขันอย่างเข้มข้นในแต่ละครัง้ 

ผ่านกิจกรรมบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การพัฒนา

ตนเอง...เพื่ออนาคตที่สดใส รวมถึงทัศนคติที่ดีกับเด็กไทยในอนาคต และ Desired 

mindset for digital transformation world อีกทัง้ยงัมกีารสร้างเสรมิประสบการณ์

นอกห้องเรียนในรูปแบบของการเยีย่มชมนทิรรศการ หรอื การทศันศกึษาสถานทีส่�าคญั 

อาทิ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้

ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมยุครัตนโกสินทร์ หรือ SEALIFE Bangkok 

Ocean World อทุยานสตัว์น�า้ขนาดใหญ่ใจกลางกรงุเทพมหานคร ซึง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้
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โดย ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

Insurance Banana 
Skins 2019 

ความเสี่ยงสูงสุด 10 อันดับ

ธุรกิจประกันภัยในภาพรวม ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันภัยต่อ

1. เทคโนโลยี

2. ความเสี่ยงด้านไซเบอร์

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

4. กฎหมายกฎระเบียบ

5. ผลตอบแทนจากการลงทุน

6. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

7. การแข่งขัน

8. Talent

9. เศรษฐกิจมหภาค

10. อัตราดอกเบี้ย

1. เทคโนโลยี 

2. ผลตอบแทนจากการลงทุน 

3. กฎหมายกฎระเบียบ 

4. ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ 

5. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

6. อัตราดอกเบี้ย

7. เศรษฐกิจมหภาค

8. การแข่งขัน

9. Talent

10. การประกอบธุรกิจ

1. เทคโนโลยี

2. ความเสี่ยงด้านไซเบอร์

3. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

5. กฎหมายกฎระเบียบ

6. การแข่งขัน

7. Talent

8. ผลตอบแทนจากการลงทุน

9. การลดต้นทุน

10. ความเสี่ยงด้านการเมือง

1. ความเสี่ยงด้านไซเบอร์

2. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

3. เทคโนโลยี

4. ผลตอบแทนจากการลงทุน

5. กฎหมายกฎระเบียบ

6. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

7. เศรษฐกิจมหภาค

8. ความเสี่ยงด้านการเมือง

9. คุณภาพของการบริหารจัดการ

10. อัตราดอกเบี้ย

 สวัสดีค่ะ บทความ Risk Intelligence ฉบับนี้จะเป็นการสรุป

สาระส�าคัญของ Insurance Banana Skins 2019 ซึ่งเป็นการส�ารวจ

ความคิดเห็นของผู้บริหารธุรกิจประกันภัยเกือบ 1,000 คนทั่วโลก ว่ามี

มมุมองเกีย่วกบัความเสีย่งทีค่าดว่าจะส่งผลกระทบต่อธรุกจิประกนัภัย

ทั่วโลกในอีก 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไรบ้างค่ะ 

 การส�ารวจความเสีย่งของธรุกจิประกนัภยันีถ้กูจดัท�าขึน้ทกุ ๆ  

2 ปีโดยความร่วมมือของ The Centre for the Study of Financial 

Innovation และ PwC โดยในครั้งนี้ก็ถือเป็นการส�ารวจครั้งที่ 7 แล้ว

นะคะ ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีความหลากหลาย และมาจากธุรกิจ

ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ประกันภัยต่อ นายหน้าประกันภัย รวม

ถึงบริษัทที่ปรึกษา นักวิเคราะห์ และผู้ก�ากับธุรกิจประกันภัยค่ะ

 ผลการส�ารวจในปีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็น ข้อแรกก็คือว่าความรุนแรงของความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น ถูกมองว่ามี

ความรนุแรงกว่าในอดตีทีผ่่านมาและก่อให้เกดิความกงัวลในการเตรยีมการรบัมอืกบัความเส่ียงเหล่านี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี

ซึ่งถูกจัดเป็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่ผลการส�ารวจขึ้นแท่นเบอร์ 1 ในแทบจะทุกธุรกิจประกันภัยเลยค่ะ และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีนี้น�า

มาซึง่ความเสีย่งในการบรหิารการเปลีย่นแปลงเพือ่ทีจ่ะรบัมอืกบัการท�าธรุกิจประกนัภยัในยคุดิจทิลั รวมถึงคูแ่ข่งในรปูแบบใหม่ และการลดต้นทุน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมีก�าไรจากการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้แล้ว ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ที่มาคู่กันกับความเสี่ยงด้าน

เทคโนโลยีนั้น ก็ถือเป็นประเด็นส�าคัญที่ธุรกิจประกันภัยต้องให้ความส�าคัญทั้งในด้านของความเส่ียงด้านปฏิบัติการและความเส่ียงจากการรับ

ประกันภัยด้วยค่ะ
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 มาดูรายละเอียดของความเสี่ยง Top Ten ของธุรกิจประกันวินาศภัยกันนะคะว่าผู้บริหารทั่วโลกคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง

1. เทคโนโลยี (Technology)

 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยียังคงข้ึนแท่นความเสี่ยงอันดับ 1 ของธุรกิจประกันวินาศภัยต่อเนื่องจากการส�ารวจเมื่อ 2 ปีก่อน ผู้ตอบ

แบบสอบถามยงัคงมองว่าบรษิทัประกนัภยัตดิกบัดกัของระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยทีีถ่กูออกแบบมาส�าหรบัการท�างานเมือ่หลายสบิปีก่อน 

ซึง่ไม่สามารถจะรองรบัความต้องการในปัจจบุนัได้อกีต่อไป ธรุกจิประกนัภยัถกูมองว่ามกีารขยบัตวัในเรือ่งเทคโนโลยทีีช้่าและล้าหลงักว่าธรุกจิท่ี

ให้บริการทางการเงินอื่น ๆ 

 เวลาและรูปแบบที่เหมาะสมในการน�าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ก็ถือเป็นประเด็นส�าคัญค่ะ เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าบริษัท

ประกันภัยไม่สามารถจะทุ่มทุนลงเงินในระบบเทคโนโลยีใหม่ในครั้งเดียวแล้วความเส่ียงน้ีจะหมดไป บริษัทประกันภัยต้องมีการจัดล�าดับ 

ความส�าคญัของเทคโนโลยทีีจ่ะน�ามาใช้ในองค์กร หากการน�าเทคโนโลยมีาใช้นัน้ มเีพือ่ตอบโจทย์ของการปรบัปรงุและพฒันากระบวนการภายใน 

เทคโนโลยีที่ต้องการก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจน แต่หากการน�าเทคโนโลยีมาใช้นั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะตอบโจทย์ในเชิงการค้าคือตอบสนองต่อ

พฤตกิรรมและความคาดหวงัของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยูต่ลอดเวลา การคดัเลอืกเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมอาจเป็นเร่ืองยาก ใช้เงนิทนุสงู เทคโนโลยี

อาจตกยุคได้เร็ว และโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จก็ต�่า

 อย่างไรก็ตาม การรอคอยและไม่น�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจก็จะท�าให้บริษัทประกันภัยเสียโอกาสและไม่

สามารถแข่งขนัได้ในยคุนีเ้ช่นกันค่ะ นอกจากนีแ้ล้ว ความต้องการน�าเทคโนโลยมีาปฏิวตัปิรบัเปล่ียนการท�าธรุกจินัน้ ยงัก่อให้เกดิการพึง่พงิบคุลากร

ทาง IT ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากคู่ค้าภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในรูปแบบอื่นตามมาค่ะ

2. ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk)

 ความเสี่ยงด้านไซเบอร์นั้นตามหลังความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีมาแบบรดต้นคอเลยทีเดียวค่ะ ปริมาณข้อมูลที่มากมายมหาศาลและ 

การพ่ึงพาอินเทอร์เน็ตที่เพ่ิมมากขึ้น ท�าให้บริษัทประกันภัยตกเป็นเป้าของการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น บ่อยขึ้น และ 

ทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากน้ีแล้ว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทประกันภัยมีอยู่และกลไกในการตรวจจับและป้องกันการคุกคาม 

ทางไซเบอร์ก็ค่อนข้างจะล้าสมัย ท�าให้บริษัทประกันภัยตกเป็นเป้าต่อการโจมตีได้ง่ายค่ะ

 ความรู้ความเข้าใจและความตระหนกัเกีย่วกบัความเสีย่งทางไซเบอร์นัน้ยงัถกูมองว่าอยูใ่นระดบัต�า่ในหลายประเทศในเอเชีย นอกเหนอื

จากข้อมลูทีจ่ะถกูขโมยหรอืท�าให้เสยีหายแล้ว บรษิทัประกนัภยัยงัเผชิญกบัการขโมยทรพัย์สินทางปัญญาของบรษิทัอกีด้วย และการถกูโจมตทีาง

ไซเบอร์ยังท�าให้บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าปรับมูลค่ามหาศาล ทั้งยังเสื่อมเสียช่ือเสียงและสูญเสียความไว้วางใจจากลูกค้า นักลงทุน และผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ

 ธุรกิจประกันภัยยังมีความเสี่ยงจากการรับประกันภัยทางไซเบอร์ด้วย เนื่องจากผลการรับประกันภัยนั้นยากต่อการคาดการณ์ว่าจะเกิด

ความเสียหายมากน้อยเพียงใดในอนาคต ถึงแม้บริษัทประกันภัยหลายบริษัทจะเข้ามารับประกันภัยความเส่ียงด้านไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น แต ่

ความเพียงพอของความคุม้ครองและข้อยกเว้นทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในกรมธรรม์ยงัเป็นสิง่ทีบ่ริษทัประกนัภยัคงต้องรอดใูนอนาคตว่ารปูแบบของเหตกุารณ์

และสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นนั้นจะออกมาในรูปแบบใดค่ะ

3. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change)

 ผู้ตอบแบบส�ารวจจากธุรกิจประกันภัยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประกันวินาศภัยหรือธุรกิจประกันภัยต่อก็ตาม ได้เปล่ียนมุมมองที่เคยมีต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศค่ะ จากที่เคยถูกมองว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ผู้ตอบแบบส�ารวจ

ในครัง้นีม้องว่าการเปล่ียนแปลงของภมูอิากาศถอืเป็นภยัคกุคามเร่งด่วนต่อธรุกจิประกนัวนิาศภยัในอนาคตอนัใกล้ค่ะ และควรต้องได้รบัการบรหิาร

จัดการตั้งแต่ตอนนี้ 
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 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภูมิอากาศที่ผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นพายุเฮอร์ริเคน พายุไต้ฝุ่น น�้าท่วม ภัยแล้ง หรือไฟป่าก็ดี รวมถึง

ความบ่อยของการเกดิเหตกุารณ์เหล่านีน้ัน้ ได้เพิม่ขึน้กว่าเท่าตัวในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา และคาดการณ์ว่าจะทวคีวามรนุแรงขึน้อกีเมือ่อณุหภมูิ

ของโลกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจท�าให้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการคุ้มครองภัยเหล่านี้ในอนาคต การป้องกันหรือการชะลอการเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ภมูอิากาศจงึเป็นส่ิงทีท่กุคนควรร่วมมอืกนัท�าในตอนนี ้มากกว่าจะมารบัมือกบัปลายเหตโุดยให้บรษิทัประกนัภยัเข้าไปรบัประกนัและชดใช้ค่าสนิไหม

ทดแทนเหมือนดังที่เคยท�ามา นอกจากนี้แล้ว การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอาจท�าให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรในอนาคตและอาจ

ก่อให้เกิดการขาดแคลนอาหารตามมาด้วย

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 การเปลี่ยนแปลงในยุคน้ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยากต่อการคาดการณ์ค่ะ ด้วยเหตุนี้ การเตรียมการรับมือและตอบสนองต่อ 

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนจงึถอืเป็นเรือ่งเร่งด่วนทีบ่ริษทัประกันภยัต้องให้ความส�าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยซีึง่บรษิทั

ประกันภัยนั้นไม่อาจจะแข่งขันกับ Tech Company ได้ เนื่องจากบริษัทที่เป็น Tech Company นั้นมีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ดีกว่า มีการน�าข้อมูลลูกค้าไปวิเคราะห์และสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ดีกว่าบริษัทประกันภัย

 ผูต้อบแบบส�ารวจยงัมคีวามเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้เนือ่งมาจากเทคโนโลย ีเช่น ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) หรอื

อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things: IoTs) ที่ท�าให้เกิดการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนจะปฏิวัติธุรกิจประกันภัย 

ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคาดหวังของผู้เอาประกันภัยที่เปล่ียนแปลงไป หรือรูปแบบและช่องทางการจ�าหน่ายใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 

นอกจากนี้แล้ว การเกิดขึ้นของรถยนต์ไร้คนขับก็จะก่อให้เกิดความเสี่ยงและความรับผิดในรูปแบบใหม่ตามมาเช่นกัน

 อีกประเด็นส�าคัญท่ีน่ากล่าวถึงก็คือว่า ธุรกิจประกันภัยในรูปแบบเดิมนั้นถูกสร้างมาเพื่อรับประกันส่ิงของหรือทรัพย์สินทางกายภาพ  

ในขณะที่ธุรกิจประกันภัยในอนาคตนั้นจะเป็นการรับประกันสินทรัพย์ทางดิจิทัลหรือสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้มากขึ้นไปเรื่อย ๆ หรือแม้กระท่ัง 

ความรบัผิดต่อความเสยีหายทีเ่ป็นผลพวงมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนรปูแบบต่าง ๆ  เช่น การปิดสนามบนิเนือ่งมาจากโดรนทีบ่นิเข้าไป

ในพื้นที่ห้ามบิน หรือการโจมตีทางไซเบอร์ที่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ เป็นต้น

 ผูต้อบแบบส�ารวจยงัให้ความเหน็ว่าธรุกจิประกนัภยัยงัอุย้อ้าย ขยบัตวัช้าต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้รอบตวั และไม่สามารถจะด�าเนนิ

ธุรกิจโดยมีผู้เอาประกันภัยเป็นจุดศูนย์กลางได้จริง (Customer-centric) กรมธรรม์ประกันภัยที่มีขายอยู่นั้นมีความซับซ้อน มีราคาสูง และยังไม่

สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ บริษัทประกันภัยควรต้องมีการวิเคราะห์และประเมินดูว่าลูกค้าในยุคปัจจุบันให้ 

ความส�าคัญกับความเสี่ยงในเรื่องใดและควรจะมีกรมธรรม์ใดมาตอบโจทย์ความเสี่ยงเหล่านี้ แทนที่จะท�าธุรกิจแบบเดิม ๆ และให้ความส�าคัญกับ

กรมธรรม์ที่บริษัทยังสามารถขายได้และยังมีก�าไรอยู่

5. กฎหมายกฎระเบียบ (Regulation)

 กฎหมายกฎระเบียบท่ีออกมาในช่วงหลังและท่ีจะมีผลบังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (IFRS 17) 

กฎหมายเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ถูกมอง

ว่าก่อให้เกดิความเสีย่งต่อธรุกจิประกนัภยั ทัง้ในแง่ของต้นทนุทีเ่พิม่สูงขึน้ในการปฏิบตัติามกฎหมายและการกดีขวางความคล่องตวัในการประกอบ

ธุรกิจ

 ผูต้อบแบบส�ารวจหลายรายมองว่าการน�า IFRS 17 มาบงัคบัใช้นัน้ไม่มคีวามจ�าเป็นและก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายทีต่ามมาอกีมากมายมหาศาล 

นอกจากนี้แล้ว กฎหมายที่ออกมายังท�าให้บริษัทประกันภัยที่อยู่ในธุรกิจขาดความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากมีข้อก�าหนดทางกฎหมายที่

ต้องปฏิบัติตามเป็นจ�านวนมาก ในขณะที่คู่แข่งขันที่จะเข้ามาใหม่ เช่น Tech Company นั้น มีความคล่องตัวกว่าและสามารถปรับตัวได้รวดเร็ว

กว่า

 ผู้ตอบแบบส�ารวจยังให้ความเห็นว่าผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยน้ันยังไม่ตระหนักว่าธุรกิจประกันภัยก�าลังเผชิญกับแรงกดดันและการ

เปลี่ยนแปลงรอบด้าน และยังไม่ปรับทิศทางการก�ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจน 
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ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป และอาจท�าให้บริษัทประกันภัยขนาดเล็กซึ่งยากต่อการปรับตัวให้อยู่ในโลกของ 

การเปลี่ยนแปลงแบบใหม่นี้ต้องปิดกิจการลง โดยเฉพาะบริษัทประกันภัยขนาดเล็กที่ประกอบธุรกิจในประเทศที่มีการก�ากับดูแลที่เข้มงวด

6. การแข่งขัน (Competition)

 ผู้ตอบแบบส�ารวจหลายส�านักมองว่าการแข่งขันที่น่ากลัวและคุกคามธุรกิจประกันภัยจะมาจาก Tech Company ขนาดใหญ่มากกว่า

จะมาจาก InsurTech Company เนื่องจาก InsurTech ในปัจจุบันนั้นยังมีขนาดเล็กและขาดประสบการณ์ที่เพียงพอ ทั้งยังไม่สามารถตอบโจทย์

ในภาพรวมได้ จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันภัยได้มากมายนัก ในขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon หรือ Google นั้นมีความรู้ ข้อมูล 

เงินทุน และความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทประกันภัยได้มากกว่า

 อย่างไรก็ตาม มีผู้ให้ความเห็นที่ต่างมุมออกไป โดยผู้ตอบแบบส�ารวจอีกกลุ่มมองว่าบริษัทสตาร์ทอัพทั้งหลายนั้น จะเป็นภัยคุกคามต่อ

บริษัทประกันภัยที่ท�าธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน ถ้าบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านี้มีบริษัทขนาดใหญ่หนุนหลังอยู่หรือเป็นบริษัทที่ต้องการจะ Diversify ธุรกิจ

ที่ตนมีอยู่ เนื่องจากการแข่งขันในยุคนี้ ผู้ที่ครอบครองข้อมูลจะมีความได้เปรียบในการพัฒนาแบบจ�าลองเพื่อพยากรณ์และคาดการณ์พฤติกรรม

ของผู้บริโภคได้ดีกว่าและสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้ดีกว่าค่ะ  

 การแข่งขันนั้นถูกมองว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยในภาพรวมค่ะ เนื่องจากแรงกดดันในการท�าธุรกิจให้มีก�าไรและ 

การเข้ามาในธุรกิจประกันภัยของคู่แข่งรูปแบบใหม่ที่ต้องการจะปฏิวัติการท�าธุรกิจแบบเดิม ๆ จะสร้างแรงกดดันให้กับบริษัทประกันภัยท่ีมีอยู่ 

และท�าให้บริษัทประกันภัยต้องมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นและปรับรูปแบบการท�าธุรกิจให้มีความคล่องตัวขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อผู้เอาประกันภัยในที่สุดค่ะ

 

7. Talent 

 ธุรกิจประกันภัยยังคงถูกมองว่าเป็นธุรกิจท่ีไม่สามารถดึงดูดและรักษาผู้ท่ีมีความสามารถไว้ได้ และถือว่าเป็นธุรกิจในระดับรองกว่า

ธนาคารและ Tech Company โดยผู้ตอบแบบส�ารวจให้ความเห็นว่าธุรกิจประกันภัยนั้นดูอนุรักษ์นิยม ไม่หวือหวา และค่อนข้างจะล้าหลัง ท�าให้

ดูไม่น่าสนใจส�าหรับคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้แล้ว คนกลุ่ม Millennial ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุ 24-33 ปีนั้น เป็นกลุ่มที่ไม่อดทนและมองว่ากฎ

ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้กับธุรกิจประกันภัยนั้น จ�ากัดขีดความสามารถของตนในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่และท�าให้การเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นได้ช้า 

 กลุ่มอาชีพเฉพาะ เช่น Data Scientist นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายกฎระเบียบ และผู้เชี่ยวชาญด้าน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ถอืเป็นกลุม่อาชพีทีข่าดแคลนเนือ่งจากตลาดมีความต้องการสงูและจ�านวนบคุลากรมจี�านวนจ�ากดั นอกจากนี้ 

ธุรกิจประกันภัยยังเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากการเกษียณอายุของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งยากต่อ 

การสรรหาบุคลากรใหม่มาทดแทนได้ค่ะ

8. ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Performance)

 เนือ่งจากผลตอบแทนจากการลงทนุถอืเป็นรายได้ส�าคญัของบรษิทัประกนัภยั อตัราผลตอบแทนทีล่ดต�า่ลงในระยะเวลาทีผ่่านมากดดนั

ให้บริษัทประกันภัยต้องมีก�าไรจากการรับประกันภัย แทนที่จะมาพึ่งพิงผลตอบแทนจากการลงทุนเช่นดังที่ผ่านมา 

 สภาวะความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งมีสาเหตุมาจากสงครามการค้า Brexit และความไม่แน่นอนทางการเมือง ถูกมองว่าจะยังคง

อยู่อีกนาน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่อยู่ในระดับต�่ากว่าที่ผ่านมาอาจท�าให้บริษัทประกันภัยตัดสินใจลงทุนที่เส่ียงกว่าเดิมเพื่อให้ได้

ผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยค่ะ
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9. การลดต้นทุน (Cost Reduction)

 การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่เพิ่มมากขึ้นและเข้มข้นขึ้น การน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการท�าธุรกิจที่

ก่อให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงข้ึน และค่าสินไหมทดแทนที่มีอัตราการเพิ่มสูงขึ้น ล้วนแต่เป็นความกดดันและความท้าทายในการควบคุมต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายของบรษิทัประกนัภยัทัง้สิน้ และท�าให้ผูต้อบแบบส�ารวจมองว่าจะท�าให้บรษิทัประกนัภัยสูญเสยีความได้เปรยีบในการแข่งขนัให้กบัคูแ่ข่ง

ใหม่ที่จะเข้ามา นอกจากนี้แล้ว ต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจะถูกโอนต่อไปยังผู้เอาประกันภัยในรูปแบบของเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มสูง

ขึ้นด้วย ซึ่งจะท�าให้การขายกรมธรรม์ประกันภัยในอนาคตนั้นมีความยากกว่าที่เคยเป็นมาด้วยค่ะ

10. ความเสี่ยงด้านการเมือง (Political Risk)

 สงครามทางการค้าและการกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าหลัก ถูกมองว่ามีแต่จะทว ี

ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นและส่งผลกระทบด้านลบต่อความมั่นคงและการเติบโตของระบบการเงินโลกซึ่งรวมถึงระบบประกันภัยด้วยค่ะ

 นโยบายทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมพ์ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ในขณะที่นโยบาย

ประชานิยมต่าง ๆ  ซึ่งถูกน�ามาใช้ทั่วโลกในระยะหลังนั้น ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดให้มีประกันภัยภาค

บังคับและการก�าหนดเพดานของอัตราเบี้ยประกันภัยซึ่งท�าให้ไม่สะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริง

 ความเสี่ยงด้านการเมืองอื่น ๆ ที่ตอบมาในแบบส�ารวจ ประกอบด้วย การก�าหนดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติของบริษัทประกันภัย  

การแทรกแซงทางการเมืองในประเด็นที่ Sensitive กับธุรกิจประกันภัย เช่นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลและการแพทย์ รวมถึงประเด็นเรื่องของ

ภาษีด้วยค่ะ 

 ได้ทราบความเสี่ยง Top Ten ที่ผู้บริหารธุรกิจประกันภัยทั่วโลกมองกันแล้ว คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทประกันภัยจะปฏิวัติปรับเปลี่ยน

ตัวเองกันอย่างไรให้อยู่รอดและเติบโตได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�าธุรกิจ ทัศนคติ หรือพฤติกรรมทางการตลาดค่ะ และที่ส�าคัญ

ผูก้�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยัเองกต้็องมคีวามรูค้วามเข้าใจทีล่กึซึง้กว่าเดมิเกีย่วกบัความเสีย่งทีธ่รุกจิประกนัภยัก�าลังเผชญิอยู ่เพือ่ให้สามารถท่ีจะ

ก�ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยควบคู่กันไปได้อย่างสมดุลค่ะ

 พบกับบทความ Risk Intelligence ได้ใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
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โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ธุรกิจประกันภัย

กับฟินเทค

 ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาช่วยในธุรกิจต่าง ๆ 
ค่อนข้างเป็นที่พูดถึงมาก โดยเฉพาะในวงการการเงินที่เรียกกันว่า  
“ฟินเทค” ซึ่งปัจจุบันก็ได้ใช้กันเป็นท่ีแพร่หลาย เช่น โมบายแบงกิ้ง 
เป็นต้น ซึ่งในเชิงลึก “ฟินเทค” ไม่ได้หมายถึงแค่การท�าธุรกรรมทาง 
การเงินทีใ่กล้ตวัเราเท่านัน้ แต่รวมไปถงึบรษิทัสตาร์ทอพัซ่ึงไม่ใช่ธนาคาร 
แต่มีจุดประสงค์เพื่อการบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึง 
การสร้างสกุลเงินทางโลกออนไลน์ขึ้น
 สิ่งที่ท้าทาย คือการสร้างความน่าเชื่อถือในระบบจัดเก็บ-รับ-
โอนนัน้ ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธรุกจิประกนัภยัซึง่มคีวามเกีย่วข้องอย่าง
มากกับการเงิน การรับ-โอนเงินของธุรกิจประกันภัยนั้นจึงจ�าเป็นอย่าง
มากที่ฟินเทคจะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย 
เนื่องจากสิ่งที่บริษัทประกันภัยท�าการแลกเปลี่ยนกันระหว่างลูกค้า 
คือตัวเงิน (เบี้ยประกันภัย เงินเอาประกันภัย เงินปันผล หรือ ค่าชดเชย
ต่าง ๆ) ที่มีสัญญาประกันภัยเป็นตัวก�าหนดกฎเกณฑ์การจ่าย ด้วยเหตุนี ้
ธุรกิจประกันภัยจึงต้องเตรียมพร้อมท้ังด้านความเข้าใจและระบบที่จะ
รองรับฟินเทค เพื่อที่ธุรกิจประกันภัยจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ทางการเงินน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถน�าเทคโนโลยีมาช่วยใน
ธุรกิจประกันภัยได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอขาย การพิจารณารับ
ประกนัภยั การโอนเงนิค่าเบีย้ประกนัภยั การต่ออาย ุรวมไปถงึการจ่าย
เคลม ซึ่งในส่วนของการก�ากับดูแลนั้นจะดูแลตั้งแต่การออกใบอนุญาต
ขาย การตลาด/การเสนอขาย และการจ่ายเคลม
 แน่นอนว่าการน�าสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา ทางผู้ก�ากับดูแลก็ได้มี 
การเตรยีมความพร้อมและมองไปข้างหน้าถงึปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้จาก
การเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ยกตัวอย่างการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในช่องทาง 
การเสนอขายประกันภัยน้ันเป็นข้อดีของการเติบโตและการขยายตัว 
ทางการตลาดของธุรกิจประกันภัย เน่ืองจากสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถเข้าถึงคนยุคใหม่ได้ในวงกว้าง แต่ต้องระวังสื่อท่ีเสนอขายว่ามี
ความชัดเจนต่อผู้บริโภค เป็นไปตามข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับฯ 
หรือการจะควบคุมอย่างไรให้ธุรกิจประกันภัยที่มีการเสนอขายใน 
ช่องทางดังกล่าวไม่เตบิโตเรว็จนเกนิความสามารถของการรบัความเส่ียง

ในแต่ละบริษัท ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางฝ่ายที่ก�ากับดูแลก็จะต้องมีการน�า
เทคโนโลยมีาใช้ในการก�ากบัดแูลเพือ่เป็นคู่ขนานกนักบับรษิทัประกันภัย
ด้วยเช่นกัน เรียกว่า REGTECH
 หากบริษัทประกันภัยสามารถน�าเทคโนโลยีมาช่วยให้ทุก
กระบวนการง่ายขึ้น และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว เช่น เน้น
ไปทางเพิม่ช่องทางของการช�าระเบีย้ประกนัภัย รวมถงึการพฒันาระบบ 
“การเคลม” หรอื “การจ่ายเงินเอาประกนัภยั” กจ็ะมส่ีวนช่วยได้อย่าง
มาก หากกระบวนการเหล่านีส้ามารถท�าได้รวดเรว็ ถกูต้อง และอธบิาย
ได้ชดัเจนมากเท่าไหร่ คาดว่าธรุกจิประกันภยัจะดโูดดเด่นและเข้าถงึคน
ได้ง่ายมากขึ้น
 เมือ่ก่อนคนมกัจะต้องไปเดนิเลอืกซือ้ตามแหล่งต่าง ๆ  ทีค่าดว่า
จะมสิีนค้าทีเ่ราต้องการ แต่ในปัจจบุนั อย่างแรกทีเ่ราท�าเมือ่จะซือ้สนิค้า 
คือ Search หาความรู้เบื้องต้นก่อน จากนั้นจะ Search เปรียบเทียบ
ราคา และโปรโมชั่นต่าง ๆ สุดท้ายคือเมื่อหาราคาที่พึงพอใจแล้วก ็
จะกดส่ังซ้ือให้ของมาส่งที่บ้าน ซ่ึงสะดวกกว่าการเดินทางไปซื้อของ 
ในห้าง อีกเหตผุลหนึง่คอื ราคาถกูกว่า ได้รับโปรโมชัน่ทีพ่งึพอใจ (เพราะ
ผู้ขายสามารถลดต้นทุนในเรื่องของการเช่าสถานที่โชว์สินค้าไปได้มาก)
 ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการประหยัดเวลาและค่าเดินทาง ดัง
กรณีที่ได้กล่าวไปน้ีเป็นกรณีของพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าท่ี
เปล่ียนแปลงไปของผู้บริโภค ซ่ึงกรมธรรม์ประกันภัยก็ถือเป็นสินค้า 
อย่างหน่ึง เม่ือผู้บริโภคเริ่มมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปแล้ว เช่น  
ก่อนเสียเงนิกต้็องการความรูค้วามเข้าใจ ต้องการการเปรยีบเทยีบราคา/ 
รายละเอียดสินค้า และต้องการความสะดวกรวดเร็ว พฤติกรรมท่ี 
เปล่ียนไปดังกล่าวทางผู้ผลิตก็ต้องมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นช่องทาง 
การขาย ระบบภายใน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ซึ่งการน�า
เทคโนโลยมีาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ  นัน้ หากพฒันาให้เกิดความเสถยีร
และมปีระสิทธภิาพ ย่อมจะเป็นผลดต่ีอทัง้บริษทัประกันภยัและผูบ้รโิภค
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สัมมนา ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS)
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ส่งผู้แทนร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนา “ศักยภาพและโอกาสการขนส่งไทยในอนุภูมิภาค
ลุม่แม่น�า้โขง (GMS)” จดัโดยส�านกัการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก และสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย พร้อมทัง้ได้ร่วมออกบธูประชาสมัพนัธ์
ให้ความรู้ด้านการประกันภัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

ลงนามถวายพระพร 
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย น�าคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจ�าปี 2562-2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
และพนักงานสมาคมฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการ
ประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย
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อบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ได้จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 
(IFRS 17) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2” เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ประชุมชี้แจงประกาศ คปภ. เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก�ากับการบริหารความเส่ียงแบบองค์รวม (ERM)  
และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561
 ชมรมบรหิารและจดัการความเสีย่งของบรษิทัประกนัภยั จดัประชมุชีแ้จงประกาศ คปภ. เรือ่ง “หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขในการก�ากบั
การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเส่ียงและความม่ันคงทางการเงิน (ORSA) ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2561” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
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บริจาคเงินและข้าวสารวัดพระบาทน�้าพุ
 นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหารสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาสมาคมฯ น�าเงิน
รายได้จากการจัดกิจกรรมเลี้ยงอ�าลาสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ซอยร่วมฤดี จ�านวน 10,825 บาท พร้อมข้าวสาร 210 กิโลกรัม 
บริจาคแก่ มลูนธิธิรรมรักษ์ วดัพระบาทน�า้พ ุโดยม ีพระมานะ ฐติญาโณ 
รองเจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ รับมอบเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วย 
โรคเอดส์ระยะสดุท้าย และเดก็ก�าพร้าทีพ่่อแม่เสยีชีวิตด้วยโรคเอดส์
ที่วัดให้ความอุปการะ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ณ วัดพระบาท
น�้าพุ จังหวัดลพบุรี

ต้อนรับอนุญาโตตุลาการท่านใหม่
 นายกีเ่ดช อนนัต์ศริปิระภา ผูอ้�านวยการบรหิาร สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารและพนกังานส�านักงานอนญุาโตตลุาการ 
ให้การต้อนรับ นายพิชิต ค�าแฝง อดีตรองประธานศาลฎีกา ในโอกาสเข้ามารับต�าแหน่งอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่ ซอยสุขุมวิท 64/1

โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 2562
 นายอานนท์ วังวสุ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย พร้อมด้วย นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแถลงข่าว
พิธีเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 2562” จัดโดย ส�านักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรม
ประกันภัย โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ส�านักงาน คปภ.
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 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมจัดโครงการ “อบรมความรู้
ประกันภัย (Training for the Trainers) ส�าหรับการประกันภัยข้าว
นาปี และข้าวโพดเล้ียงสัตว์” ประจ�าปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะการประกันภัยข้าวนาปี และ
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ให้กบัผูท้ีเ่กีย่วข้องกับเกษตรกรโดยตรง ซึง่ผูท่ี้ผ่านการ
อบรมจะน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพืน้ทีใ่นลกัษณะ
การสร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้และความเข้าใจอย่างทั่วถึงและ 
ต่อเน่ือง เพื่อให้การด�าเนินโครงการเกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มี
ความต่อเนือ่งและสอดคล้องกบัแนวทางการด�าเนนิโครงการประกนัภยั
ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยในปี 2562 นี้ ก�าหนดจัดขึ้นใน 10 
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ ชัยนาท 
เพชรบูรณ์ น่าน เชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม และ 
นครศรีธรรมราช 

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย 
(Training for the Trainers) 

ส�าหรับการประกันภัยข้าวนาปี 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจ�าปี 2562
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ลงพื้นที่พบเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
 นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหาร 
สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ร่วมลงพืน้ทีใ่ห้ความรูแ้ละรบั
ฟังความคิดเห็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี อ�าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวนกว่า 250 คน ตามโครงการ
ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจ�าปี 2562 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดทุ่ง
ศรีวิไล อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

อบรมประกันภัยพืชผล จังหวัดน่าน
 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการบริหารสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย มอบคู่มือ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the 
Trainers) ส�าหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” 
ประจ�าปี 2562 ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดน่าน แก่ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต 
รองผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน โดยม ีดร. สุทธพิล ทวชีัยการ เลขาธกิาร 
คปภ. ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ 
โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน

เปิดอบรมประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครั้งแรก
 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการบริหารสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย และนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหาร
สมาคมฯ ให้การต้อนรับ นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบคู่มือการอบรมความรู้ประกันภัย ใน
โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) 
ส�าหรบัการประกนัภยัข้าวนาปีและข้าวโพดเลีย้งสตัว์” ประจ�าปี 2562 
ซึ่งจัดอบรมขึ้นเป็นครั้งแรกของปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 
ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา
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ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 2562
 นายอานนท์ วงัวส ุนายกสมาคมประกันวนิาศภยัไทย ร่วมพธิเีปิดโครงการรณรงค์ลดอบุตัเิหต ุ“สงกรานต์ปลอดภยั เมาไม่ขบั” จดัโดย มลูนิธิ
เมาไม่ขับ โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย น�า
น�้าดื่มไปแจกให้กับประชาชนผู้ที่เดินทางกลับภูมิล�าเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สถานี
ขนส่งหมอชิต และวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ สถานีรถไฟหัวล�าโพง

กรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ เข้าพบเลขาธิการ 
คปภ.
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย น�า
คณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ ประจ�าปี 2562-2564 ร่วมแสดง
ความยนิดกีบั ดร. สทุธพิล ทวชียัการ เลขาธกิารคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใน
โอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ คปภ. ต่อ
อีกหนึ่งวาระ พร้อมประชุมหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ประกันวินาศภัย และแนวทางความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนา
ธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 
2562 ณ ส�านักงาน คปภ.
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7 th Asia Motor Insurance and Claims  
Management Conference
 นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหาร 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวต้อนรับพร้อม
บรรยายภาพรวมอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยใน
งาน “7th Asia Motor Insurance and Claims  
Management Conference” จดัโดย Asia Insurance 
Review (AIR) ซึ่งมีผู้ร่วมงานรวมทั้งสิ้น 120 คน จาก 
17 ประเทศ เมือ่วนัที ่26-27 มถินุายน 2562 ณ โรงแรม 
SO Sofitel กรุงเทพฯ

20th Asia Conference on Bancassurance & 
Alternative Distribution Channels
 นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหาร 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมพิธีเปิดและบรรยาย
ภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยในงาน 
“20th Asia Conference on Bancassurance & 
Alternative Distribution Channels” จัดโดย Asia 
Insurance Review (AIR) ซ่ึงมีผู้ร่วมงานรวมทั้งสิ้น 
120 คน จาก 14 ประเทศ เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 
2562 ณ โรงแรม Millenium Hilton กรุงเทพฯ

บริจาคคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว แก่สมาคมคนพิการฯ
 นายกีเ่ดช อนนัต์ศริปิระภา ผูอ้�านวยการบริหาร สมาคมประกนั
วินาศภัยไทย มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้แล้ว ให้แก่
สมาคมคนพกิารทางการเคลือ่นไหวสากล น�าไปรไีซเคลิ ดดัแปลง หรอื
จ�าหน่าย เพื่อน�ารายได้ไปจัดซื้อ รถสามล้อโยก-รถวีลแชร์ ช่วยเหลือ
คนพกิาร หรอืน�าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ของสมาคมคนพกิารทางการ
เคลือ่นไหวสากลต่อไป เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2562 ณ สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี
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บทนำา

 ในปัจจบัุนธรุกิจประกนัภัยรถยนต์มคีวามส�าคญัเป็นอย่างมาก

ต่อธรุกจิประกนัวนิาศภยัไทย เนือ่งจากขนาดของธรุกจินีค้ดิเป็น 57.7% 

ของตลาดประกันวินาศภัยท้ังหมด (สถิติของธุรกิจประกันวินาศภัยปี 

2560 เผยแพร่โดยส�านักงาน คปภ.) นอกจากน้ีแล้ว บริษัทประกัน

วินาศภัยจ�านวนไม่น้อยกว่า 21 บริษัทที่อาศัยธุรกิจประกันภัยรถยนต์ 

(ประเภทสมัครใจ) เป็นตัวสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากกว่า 50% ของ

เบีย้ประกนัภยัรับรวมทัง้หมดท่ีได้รบัตลอดปี 2560 และเป็นจ�านวนมาก

ถึง 5 บริษัทด้วยกันที่หล่อเลี้ยงบริษัทด้วยรายได้จากการรับประกันภัย

รถยนต์แต่เพยีงอย่างเดยีว (สดัส่วนของเบีย้ฯ ทีไ่ด้จากการรบัประกนัภยั

รถยนต์ประเภทสมคัรใจของบรษิทัมค่ีามากกว่า 80% เมือ่เทยีบกบัเบีย้ฯ 

รับรวมทั้งหมดของบริษัทในปี 2560) ด้วยความส�าคัญของธุรกิจ 

ประกนัภัยรถยนต์เช่นท่ีว่านีเ้อง จงึเป็นท่ีน่าสนใจตดิตามดกูารเปลีย่นแปลง

หรือนวัตกรรมใด ๆ ที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยต่อธุรกิจประกันภัย

รถยนต์ในอนาคต

รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือรถยนต์ไร้คนขับ

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างมากใน

ช่วงหลายปีทีผ่่านมา และสือ่ต่าง ๆ  ได้มกีารพดูถงึเกอืบทกุวนัคือ ความ

พยายามในการท�าให้รถยนต์นั้นสามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ 

ตัว และสามารถที่จะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตัวเองหรือขับ

เคลื่อนได้เองโดยปราศจากการควบคุมของมนุษย์หรือผู้ขับขี่ รถยนต์ที่

โดย ส�านักวิจัยและสถิติ 

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)

รถ AV ‘ใกล้’ แล้วนะเธอ รถ AV ‘ใกล้’ แล้วนะเธอ 

มคีวามสามารถในระดบันีจ้งึถกูเรยีกว่า ‘รถยนต์ไร้คนขบั’ (Autonomous 

Vehicles, Driverless Cars, Self-Driving Cars หรือ Robotic Cars 

เป็นต้น) ขอเรียกย่อ ๆ ว่า ‘รถ AV’ ต่อจากนี้ไป เทคโนโลยีดังกล่าว 

เช่ือกันว่าจะเป็นการปฏิวัติวงการรถยนต์ รวมถึงวงการประกันภัย

รถยนต์ด้วยเช่นกัน

 Research ANd Development Corporation (RAND) ซึ่ง

เป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไรที่มีความสนใจในเร่ืองของนโยบายภาครัฐ  

ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ในรายงานของตนชื่อ ‘Rethinking 

Insurance and Liability in the Transformative Age of  

Autonomous Vehicles’ ว่า เทคโนโลยีที่ได้กล่าวถึงข้างต้นคาดว่า 

จะท�าให้ความรับผิด (Liability) ที่ถือว่าเป็นส่วนของผู้ขับข่ียวดยาน

พาหนะอันเป็นหลักการส�าคัญของการประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบัน  

ต้องเปลี่ยนโอนมาอยู่กับผู้ผลิตรถ AV ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะน�าไป

สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อธุรกิจประกันภัยรถยนต์ [1]

 ที่มาของรถ AV นั้นเกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

3 ส่วน คือ 1. Sensors 2. Connectivity และ 3. Software/Control 

Algorithms [2] ตัวอย่างของ Sensors ที่ว่านี้ เช่น Lidar, Radar, 

Ultrasonics รวมถึงกล้องที่จะเป็นเครื่องมือส่งสัญญาณหรือข้อมูลใน

การท�าให้รถยนต์นั้นเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้แล้ว รถ AV 

ยงัต้องมคีวามสามารถในการเชือ่มต่อ (Connectivity) หรอืเข้าถงึข้อมลู

ที่จ�าเป็นอื่น ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอากาศ สภาพการจราจร 

สภาวะของถนนหนทาง ไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นผิว ต�าแหน่งท่ีมีการ

ก่อสร้าง แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

ต�าแหน่งของรถหรือวัตถุที่อยู ่ข้างเคียง ข้อมูลที่จ�าเป็นและส�าคัญ 
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เหล่านีจ้ะช่วยให้รถยนต์นัน้รบัรูถ้งึสภาพของสิง่แวดล้อมรอบ ๆ  ตวัรถเพือ่

ทีจ่ะเคล่ือนทีไ่ด้ด้วยความเรว็และเป็นไปในทศิทางท่ีเหมาะสมโดยไม่เกดิ

อุบัติเหตุ เทคโนโลยีส่วนท่ีสามคือ Software/Control Algorithms 

นั้นก็จะท�าหน้าที่ประมวลข้อมูลที่ได้จากองค์ประกอบ 2 ส่วนแรกเพื่อ

น�าไปสู่การกระท�าต่าง ๆ เช่น การหักพวงมาลัย เร่ง เบรก หรือ เลือก

เส้นทางที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งเทคโนโลยีที่น�าไปสู่การ

ตัดสินใจนี้จะเป็นสิ่งท่ีมีความสลับซับซ้อนและจะมีความผิดพลาดไม่ได้

เลย หากเทคโนโลยีทั้ง 3 ส่วนนี้ท�างานสอดประสานกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ก็คาดว่าโอกาสในการที่จะเกิด

อุบัติเหตุก็จะลดลงได้มากถึง 94%1 ซ่ึงก็จะท�าให้ต้นทุนความเสียหาย

ของธุรกิจประกันภัยนั้นลดลงมากมายมหาศาล หากเป็นเช่นนั้นจริง  

ผู้บริโภคก็น่าที่จะไม่เห็นความจ�าเป็นท่ีจะต้องซ้ือประกันภัยคุ้มครอง

ทรัพย์สินประเภทนี้อีกต่อไป อันจะน�าไปสู่การหดตัวของรายได้ของ

บริษัทประกันวินาศภัยอย่างไม่ต้องสงสัย

 อกีประเดน็ทีน่่าสนใจคอื เนือ่งจากเทคโนโลยรีถ AV ของแต่ละ

ค่ายผู้ผลิตนั้นมีความแตกต่างในรายละเอียดค่อนข้างมาก เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้น

ส่วนและอะไหล่ รวมถึงภาครัฐที่มีบทบาทก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ทาง Society of Automotive Engineers หรือ SAE International 

ซึ่งเป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและให้ความส�าคัญกับ

การพัฒนามาตรฐานทางวิศวกรรมของหลาย ๆ อุตสาหกรรม เช่น 

อากาศยาน รถยนต์เพือ่การพาณชิย์ และวิศวกรรมยานยนต์ เป็นต้น จงึ

ได้แบ่งกลุม่หรือประเภทของรถ AV ไว้ 6 ระดบั ตามระดบั Automation 

ของการขับขี่ (Levels of Driving Automation) เริ่มต้นจาก Level 0 

ซึ่งเป็นระดับที่ยังต้องพึ่งพามนุษย์ในการตัดสินใจในการขับเคล่ือนรถ 

เช่น การหกัพวงมาลยัไปในทศิทางต่าง ๆ  การเหยยีบเบรก การเพิม่(ลด)

ความเร็ว ดังนั้น ระดับเริ่มแรกนี้จึงถือว่าเป็นระดับที่เรียกว่า No Auto-

mation ระดับต่อมาคือ Level 1 (Driver Assistance) หรือระดับที่มี

ระบบอัตโนมัติบางอย่างเข้ามาช่วยเสริมให้การขับข่ีปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ระบบของรถยนต์สามารถท่ีจะควบคุมทิศทางหรือความเร็วของรถได้ 

แต่ผู้ขับขี่ยังต้องเป็นผู้ตัดสินใจในเร่ืองส�าคัญอ่ืน ๆ รวมถึงกรณีฉุกเฉิน 

ระดบัสูงขึน้มาอกีข้ันคอื Level 2 หรอืระดบั Partial Automation เป็น

ระดับที่บ่งชี้ว่ารถยนต์มีความสามารถที่จะควบคุมทิศทาง ปรับเปลี่ยน

ความเร็ว รวมถึงชะลอความเร็วได้เองในบางสถานการณ์ แต่ผู้ขับขี่ยัง

ต้องเข้ามาควบคุมในเรื่องของการเปลี่ยนช่องทางเดินของรถยนต์ การ

ตอบสนองต่อไฟจราจร ตลอดจนถึงระวังอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิด

ขึ้นในระหว่างการขับขี่ Level 3 หรือระดับที่เป็น Conditional Auto-

mation ระดับน้ีบ่งบอกถึงสภาวะที่ระบบของรถยนต์มีความพร้อมใน

การควบคุมการท�างานของตัวเองในหลาย ๆ ด้านมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบ

กบัระดบัทีส่อง อกีทัง้ ระบบของรถยนต์ยงัสามารถรบัรูไ้ด้ถึงสภาพของ

สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ระดับนี้ก็ยังต้องการ

มนษุย์เข้ามาช่วยในสถานการณ์ทีค่บัขนั Level 4 (High Automation) 

ระดับนี้ถูกใช้อธิบายรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วย

ตนเองบ้างแล้ว รถยนต์ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Level 4 นี้ ผู้ขับขี่จะกลายเป็น

เพยีงผูโ้ดยสารเมือ่รถยนต์ประเภทนีแ้ล่นอยูบ่นถนนทีเ่ชือ่มระหว่างเมอืง 

(Highway) ระดบัท่ีส่ังการได้เองสูงสดุคือ Level 5 (Full Automation) 

เป็นระดบัใช้บอกถงึรถยนต์ทีม่รีะบบพร้อมทีจ่ะขบัเคลือ่นได้ด้วยตวัเอง

ในทกุสถานการณ์ทีม่นษุย์ท�าได้ มนษุย์เพยีงก�าหนดจดุหมายปลายทาง

ให้กับรถยนต์เท่านั้น [4]

 ส�าหรับค�าถามที่ว่าเมื่อไหร่รถ AV ที่สมบูรณ์แบบ (Level 5) 

จะออกมาวิ่งบนท้องถนนทั่วไปนั้น ณ ปัจจุบันคงยังไม่มีใครกล้าท่ีจะ

ท�านายเวลาที่ชัดเจนได้ แต่เป็นที่คาดกันว่าภายในอีก 2 ปีข้างหน้าหรือ

ปี 2563 จะเห็นโครงการน�าร่องบนถนนสาธารณะมากยิ่งขึ้นโดยฉพาะ

ในประเทศสหรฐัฯ ตวัอย่างของโครงการทีน่่าสนใจคอื Waymo ซึง่เป็น

บริษัทในเครือของ Google ได้เริ่มโครงการรถ AV ตั้งแต่ปี 2552 และ

ในปัจจุบันบริษัทได้ทดสอบเทคโนโลยีรถ AV ที่พัฒนาขึ้นเองในรูปแบบ

รถรับจ้างสาธารณะ (Taxi) เป็นรายแรกของประเทศสหรัฐฯ และได้รับ

การตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดีถึงความสะดวกสบายและความ

ปลอดภัย Union Bank of Switzerland (UBS) คาดว่าตลาดรถ AV 

ทั่วโลกจะมีขนาดใหญ่ถึง 2.8 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์ สรอ. ภายใน 

อีกเพียง 12 ปีข้างหน้า โดยที่ Waymo จะถือครองส่วนแบ่งตลาด 

ได้มากถึง 60% [5]

 KPMG ได้วิเคราะห์วิวัฒนาการของเทคโนโลยีรถ AV ไว้อย่าง

น่าสนใจ ซึ่งก็พอจะท�าให้เห็นภาพกรอบเวลาของความก้าวหน้านี้ว่าจะ

มาถึงกันเมื่อไหร่ KPMG อธิบายว่าการเข้าสู่ยุคของรถ AV จะต้องผ่าน

กระบวนการ 4 ระยะ [6] ด้วยกันคือ 

ระยะที่ 1 (Training wheels) เป็นระยะเริ่มต้นที่เทคโนโลยีรถ 

AV ได้ถูกแนะน�าให้โลกได้รู้จัก ผู้ผลิตรถยนต์เริ่มอวดอ้างถึง

แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะมาในทิศทางนี้ 

ระยะท่ี 2 (First gear) จะเกิดขึ้นในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่

เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัยในการขับขี่ เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกติดตั้งในรถยนต์

ใหม่ที่วางขาย จึงท�าให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นชินและยอมรับ

กับสิ่งเหล่านี้ 

1 ผลการศึกษาขององค์กรบริหารความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศสหรัฐฯ (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) พบว่า 94% ของอุบัติเหตุที่  

 เกิดขึ้นบนท้องถนนมาจากฝีมือมนุษย์ [3]
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ระยะที่ 3 (Acceleration) คาดว่าจะเริ่มในปี 2563 ที่รถ AV 

แบบเตม็รูปแบบจะเริม่ออกสูส่ายตาคนทัว่ไป และภาครฐักจ็ะ

เริ่มก�าหนดให้รถท่ีถูกผลิตข้ึนใหม่มีความสามารถที่จะสื่อสาร

ระหว่างกันได้ (V2V Communication)

ระยะที ่4 (Full speed) คาดว่าจะเริม่ในอกี 5 ปีถดัไป ซึง่จะเป็น

ยคุทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงแบบขนานใหญ่ รถยนต์ทีถ่กูผลติขึน้

ใหม่ทุกคันจะมีความสามารถในการขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง 

ส่วนเจ้าของรถยนต์เก่าก็จะสามารถดัดแปลงรถของตนให้

รองรับกับเทคโนโลยีนี้ได้ และอีก 15 ปีต่อมา โครงข่ายข้อมูล

ก็จะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น รถยนต์สามารถท่ีจะส่ือสาร

ระหว่างกนัเองได้ ถนนหนทางและอปุกรณ์บนท้องถนนกจ็ะมี

ความพร้อมที่จะรองรับกับการท่ีจะเป็นสังคมรถ AV การ

เปลี่ยนแปลงในทิศทางนี้คาดว่าจะเริ่มเกิดขึ้นในปี 2583 หรือ

อีกประมาณ 20-21 ปีจากนี้ 

 KPMG ทิง้ท้ายไว้ว่ารถ AV เป็นอะไรทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้เรว็กว่า

ที่คาดคิดกันไว้ เพราะหากมองถึงสภาพองค์ประกอบส�าคัญที่จะเอื้อให้

รถ AV เกิดขึ้นได้แล้วนั้น ณ ปัจจุบัน องค์ประกอบเหล่านั้นอย่างน้อย 8 

สิ่งก็อยู่ในสภาพที่พร้อมรองรับเทคโนโลยีนี้บ้างแล้ว2 ในหลายประเทศ

ทั่วโลก 

2 รายละเอียดสามารถติดตามได้ในรายงาน ‘Automobile insurance in the era of autonomous vehicles’, October 2015

ความพร้อมของแต่ละประเทศต่อรถ AV 

 ลองหันมาดูสภาพความพร้อมและการเปิดรับกับเทคโนโลย ี

รถ AV ในแต่ละประเทศกันบ้าง จากรายงานของ KPMG ช่ือ 2018  

Autonomous Vehicles Readiness Index [7] ได้ศึกษาความเป็น 

ไปได้ใน 20 ประเทศ (เกณฑ์ในการคัดเลอืกประเทศเหล่านีพิ้จารณาจาก

ระดับการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ในด้านนี้) พบว่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ (The Netherlands)  

เป็นประเทศทีพ่ร้อมรบักบัเทคโนโลยรีถ AV มากทีสุ่ด โดยได้รบัคะแนน 

ในระดับที่สูงที่สุด จากการประเมินในมิติ 4 ด้านคือ 1. นโยบายภาครัฐ 

2. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 3. ความสมบูรณ์ของโครงข่าย 

การสื่อสารและความทันสมัยของระบบโครงข่ายการขนส่ง และ  

4. การยอมรับของผู้บริโภคต่อเทคโนโลยีรถ AV ประเทศที่ถูกพิจารณา

ว่ามคีวามพร้อมเป็นอนัดับรองลงมาคอื ประเทศสงิค์โปร์ ประเทศสหรฐัฯ 

ประเทศสวีเดน และ ประเทศอังกฤษ ตามล�าดับ (ดังแสดงใน Fig. 1)
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 หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความมั่งคั่งของประชากรในประเทศเหล่านี้กับระดับความพร้อมรับเทคโนโลยีรถ AV จะพบว่า 

ประเทศที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อประชากรสูงจะมีแนวโน้มที่จะพร้อมรับกับเทคโนโลยีประเภทดังกล่าวในระดับที่สูงเช่นกัน ดังที่ได้แสดงใน Fig. 2 

 ความสัมพันธ์ลักษณะเช่นที่ว่านี้น่าจะเป็นผลมาจากการที่ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงมักจะ

1. มรีฐับาลทีเ่ข้าใจถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ต่อสงัคมโดยรวมจากการใช้รถ AV จงึให้การสนบัสนนุและออกกฎระเบยีบต่าง ๆ  ท่ีเกือ้หนนุ

และเอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีรถ AV เช่น เปิดโอกาสให้ท�าการทดสอบรถ AV บนถนนสาธารณะได้ ลงทุนปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟ

จราจรให้สามารถที่จะสื่อสารได้กับรถ AV เป็นต้น 

2. มีเครือข่ายของระบบถนนหนทางที่ครอบคลุม รวมถึงระบบการสื่อสารที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงข่ายพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อรถ AV

3. มภีาคเอกชนทีใ่ห้การสนนัสนนุด้วยการลงทนุพฒันาเทคโนโลยแีละโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นร่วมกบัภาครฐัในการทีจ่ะผลกัดนัและ

เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีรถ AV ให้เกิดขึ้นในประเทศ

4. มผีูผ้ลติรถ AV ทีม่คีวามมุง่มัน่และตัง้ใจอย่างจรงิจงัในการทีจ่ะแนะน�ารถ AV ออกสูต่ลาดจงึจดัให้มกีารทดสอบเทคโนโลยน้ีีในประเทศ

อย่างกว้างขวางเพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงในประเทศนั้น ๆ 
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 หากน�าแนวคิดนี้มาพิจารณาในลักษณะเดียวกันแต่เป ็นกรณีของ

ประเทศไทย ผูอ่้านหลายท่านก็คงจะตอบได้ทนัทว่ีา รถ AV กว่าจะมาถงึประเทศไทย

คง ‘อีกนาน’ ผู้เขียนเองก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นเช่นเดียวกัน เป็นเพราะสภาพ

ปัจจบุนัของปัจจยัทีไ่ด้ถกูกล่าวถงึมาข้างต้นเกอืบทัง้หมดในประเทศไทยยงัคงอยูใ่น

สภาวะท่ีห่างไกลกับสภาพที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ก็อดใจไม่ได้ท่ีจะคิดเผื่อไปว่า

เทคโนโลยนีีอ้าจจะมาเรว็กว่าทีค่าดไว้ เป็นเพราะประเทศไทยเป็นฐานการผลติและ

การพัฒนาและวิจัยรถยนต์ของหลาย ๆ  ค่ายใหญ่ของโลก ประกอบกับนโยบายของ

รัฐบาลที่พยายามจะผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

เพื่อฉุดให้ประเทศหลุดพ้นจากสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็น ‘กับดักรายได้ปานกลาง’ ส�าหรับ

เรื่องการยอมรับของผู้บริโภคชาวไทยนั้น คาดว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลแต่อย่างไร 

เป็นเพราะคนไทยนั้นเรียนรู้เร็วและเต็มใจยอมรับกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ไม่แพ้

ชาติใดในโลก ดังนั้น หากเป็นเช่นที่ว่านี้จริง บริษัทประกันภัยที่คาดการณ์ได้ถูกและ

เตรยีมพร้อมรบักับสภาพดงักล่าวกจ็ะสามารถตกัตวงประโยชน์จากโอกาสทีเ่ปลีย่น

ไปนี้ได้ 
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บทสรุป

 รวบรดัตดัความกค็อื พฒันาการก้าวต่อไปของเทคโนโลยรีถยนต์กค็งหนไีม่พ้นรถ AV เพราะมคีณุงามความดท้ัีงในเรือ่งของประสทิธภิาพ

และความปลอดภัย แต่เทคโนโลยีนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ก่อนในประเทศที่มีความพร้อมในเรื่องของก�าลังทรัพย์และก�าลังปัญญา ส�าหรับ

ประเทศไทยกค็งจะต้องต่อควิรอ แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีบบก้าวกระโดด รถ AV กอ็าจจะเกดิข้ึนในประเทศไทยเรว็กว่าท่ีหลายฝ่าย

คาดคิด ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยรถยนต์ไทย โดยเฉพาะบริษัทที่พึ่งพาเบี้ยฯ จากธุรกิจประเภทนี้เกิน 50% ของเบี้ยฯ รับรวมทั้งหมด

ของบริษัท ก็ควรที่จะต้องเร่ิมปรับทัพรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ก�าลังจะมาถึง ผู้บริหารของบริษัทประกันภัยชั้นน�าที่ KPMG ได้ไป

สัมภาษณ์ต่างก็ยอมรับว่า การมาของรถ AV นั้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อกระบวนการปัจจุบันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์  

เริ่มตัง้แต่การพจิารณารบัประกนัภัยไปจนถึงกระบวนการจดัการค่าสนิไหมทดแทน ดงันั้น ไม่วา่จะท�าธรุกจิอยู่มุมไหนของโลกก็จะได้รับผลกระทบ

เฉกเช่นเดียวกันหากมิได้เตรียมรับมือ จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง 
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ประกาศ
 วารสารฉบับนี้ได้รวบรวม ค�าสั่ง ประกาศที่ส�าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 น�าเสนอให้ผู้อ่าน
ได้รับทราบ ดังนี้

ประกาศนายทะเบียน

1. ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดท�า

และยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 

2562

 เนื่องจากจะมีการเริ่มน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย มาใช้ก่อนในปี พ.ศ. 2562 จึงมีการเปลี่ยนแบบงบการเงินและ 
รายงานประจ�าปีเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องออกประกาศนี้

 การจัดท�าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัท ตามข้อ 6 แห่งประกาศ คปภ. ของรอบปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 ให้
บริษัทจัดท�าและยื่นต่อคณะกรรมการโดยผ่านส�านักงาน ตามแบบที่ก�าหนด ดังต่อไปนี้ 
  (1) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ตามข้อ 7 (1) แห่งประกาศ คปภ. ให้บริษัทจัดท�าตามแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
   (ก) ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัยได้ ให้บริษัทจัดท�าตามแบบงบการเงินรายไตรมาส ที่แนบท้าย
ประกาศ คปภ.
   (ข) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทจัดท�าตามแบบงบ
การเงินรายไตรมาส ที่แนบท้ายประกาศนี้ หมวด 1 ก. 
   (ค) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย 
ให้บริษัทจัดท�าตามแบบงบการเงินรายไตรมาส ที่แนบท้ายประกาศนี้ หมวด 1 ข. 
  (2) งบการเงินส�าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ตามข้อ 7 (2) แห่งประกาศ คปภ. ให้บริษัทจัดท�า
ตามแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
   (ก) ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชเีกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัธรุกจิประกนัภยัได้ ให้บรษิทัจดัท�าตามแบบงบการเงนิส�าหรบัรอบปีปฏทินิทีล่่วงมา 
ที่แนบท้ายประกาศ คปภ. 
   (ข) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทจัดท�าตามแบบงบ
การเงินส�าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมา ที่แนบท้ายประกาศนี้ หมวด 2 ก. 
   (ค) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย 
ให้บริษัทจัดท�าตามแบบงบการเงินส�าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมา ที่แนบท้ายประกาศนี้ หมวด 2 ข. 
  (3) รายงานประจ�าปีแสดงการด�าเนินงานของบริษัท ตามข้อ 7 (3) แห่งประกาศ คปภ. ให้บริษัทจัดท�าตามแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
   (ก) ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัยได้ ให้บริษัทจัดท�าตามแบบรายงานประจ�าปีแสดงการด�าเนินงาน
ของบริษัท ที่แนบท้ายประกาศ คปภ. 
   (ข) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชี
เกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัธรุกจิประกนัภยั ให้บรษัิทจดัท�าตามแบบรายงานประจ�าปีแสดงการด�าเนนิงานของบรษิทั ทีแ่นบ
ท้ายประกาศนี้ หมวด 3 

 ให้ยกเลิกแบบงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัท ตามข้อ 7 แห่งประกาศ คปภ. ตั้งแต่รอบปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
โดยการจัดท�าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัท ตามข้อ 7 แห่งประกาศ คปภ. ตั้งแต่รอบปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
ให้บริษัทจัดท�าและยื่นต่อคณะกรรมการ โดยผ่านส�านักงาน ตามแบบที่ก�าหนด ดังต่อไปนี้ 
  (1) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ตามข้อ 7 (1) แห่งประกาศ คปภ. ให้บริษัทจัดท�าตามแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
   (ก) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทจัดท�าตามแบบงบ
การเงินรายไตรมาส ที่แนบท้ายประกาศนี้ หมวด 1 ก. 
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   (ข) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย 
ให้บริษัทจัดท�าตามแบบงบการเงินรายไตรมาส ที่แนบท้ายประกาศนี้ หมวด 1 ข. 
   (2) งบการเงินส�าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ตามข้อ 7 (2) แห่งประกาศ คปภ. ให้บริษัทจัดท�า
ตามแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
   (ก) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทจัดท�าตามแบบ 
งบการเงินส�าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมา ที่แนบท้ายประกาศนี้ หมวด 2 ก. 
   (ข) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย 
ให้บริษัทจัดท�าตามแบบงบการเงินส�าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมา ที่แนบท้ายประกาศนี้ หมวด 2 ข. 
  (3) แบบรายงานประจ�าปีแสดงการด�าเนินงานของบริษัท ตามข้อ 7 (3) แห่งประกาศ คปภ. ให้บริษัทจัดท�าตามแบบรายงานประจ�าปีแสดง 
การด�าเนินงานของบริษัท ที่แนบท้ายประกาศนี้ หมวด 3 

 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งประกาศ คปภ. และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 13 ในขณะที่ส�านักงานไม่ได้ก�าหนดระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทยื่นรายงานประจ�าปีแสดงการด�าเนินงานของบริษัทตามมาตรา 47 (3) 
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ระบบงานที่ใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้แบบรายการที่มีรหัสรายการ (วXXXX) ตรงกัน ตามแบบรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์เดิม”

2. ประกาศคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั เรือ่ง ให้บรษิทัประกนัวนิาศภยัย่ืนรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงิน

และกิจการของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

 เนื่องจากจะมีการเริ่มน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติ
ทางการบญัช ีเรือ่ง เครือ่งมอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัธรุกจิประกนัภยั มาใช้ก่อนในปี พ.ศ. 2562 จงึมกีารเปลีย่นแบบรายงานเกีย่วกบัฐานะ
การเงินและกิจการของบริษัทเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติดังกล่าว จึงจ�าเป็นต้องออกประกาศนี้

 การยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท ตามข้อ 4 แห่งประกาศ คปภ. ของรอบปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 ให้บริษัทยื่นตามแบบใด
แบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (1) ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติทางการ
บญัชเีกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัธรุกจิประกนัภยัได้ ให้บรษิทัยืน่ตามแบบรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและกจิการของบริษทั
ที่แนบท้ายประกาศ คปภ.
  (2) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือแนวปฏิบัติทางการบัญช ี
เกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัธรุกจิประกนัภยั ให้บรษัิทยืน่ตามแบบรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและกจิการของบรษิทัทีแ่นบ
ท้ายประกาศนี้
 ให้ยกเลิกแบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทตามข้อ 4 แห่งประกาศ คปภ. ตั้งแต่รอบปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดย
การยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทตามข้อ 4 แห่งประกาศ คปภ. ตั้งแต่รอบปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ให้บริษัทยื่นตามแบบที่
แนบท้ายประกาศนี้

 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งประกาศ คปภ. และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 “ข้อ 12 ในขณะทีส่�านกังานไม่ได้ก�าหนดระบบสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ ให้บรษิทัยืน่รายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและกจิการของบริษทัในสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
ระบบงานที่ใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้แบบรายการที่มีรหัสรายการ (วxxxx) ตรงกัน ตามแบบรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์เดิม ส�าหรับ
รายงานอื่นในประกาศนี้ที่ไม่มีรหัสรายการก�ากับไว้ ให้บริษัทยื่นรายงานในรูปไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Microsoft excel ตามช่องทางและ
วิธีการที่ส�านักงานก�าหนด ทั้งนี้ จนกว่าส�านักงานจะมีหนังสือแจ้งให้บริษัทยื่นรายงานตามระบบที่ก�าหนดไว้”

3. ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทประกัน

วินาศภัย พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

 เพื่อปรับปรุงแบบงบดุลและงบก�าไรขาดทุนที่บริษัทประกันวินาศภัยต้องประกาศต่อสาธารณชนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแบบงบการเงินที่
บริษัทต้องน�าส่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง 
เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกัน
ภัย ที่เริ่มน�ามาใช้ก่อนในปี พ.ศ. 2562 จึงจ�าเป็นต้องออกประกาศนี้
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 ประกาศรายการงบดุลและงบก�าไรขาดทุนของรอบปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้บริษัทใช้แบบใดแบบ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (1) ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติทางการ
บญัชเีกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัธรุกจิประกนัภยัได้ ให้บรษิทัประกาศรายการงบดลุและงบก�าไรขาดทนุ ตามแบบทีแ่นบท้าย
ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แบบรายการ งบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 ลง
วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559
  (2) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทประกาศรายการงบดุล
และงบก�าไรขาดทุน ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ หมวด 1
  (3) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย ให้
บริษัทประกาศรายการงบดุลและงบก�าไรขาดทุน ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ หมวด 2

 ประกาศรายการงบดุลและงบก�าไรขาดทุนตั้งแต่รอบปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้บริษัทใช้
แบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  (1) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทประกาศรายการงบดุล
และงบก�าไรขาดทุน ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ หมวด 1
  (2) ในกรณีที่บริษัทเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกิจประกันภัย ให้
บริษัทประกาศรายการงบดุลและงบก�าไรขาดทุน ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ หมวด 2 
 
 ในกรณีที่บริษัทไม่มีรายการตามแบบรายการงบดุลและงบก�าไรขาดทุน ในหมวด 1 หรือหมวด 2 แนบท้ายประกาศนี้ บริษัทไม่ต้องแสดงรายการนั้น

ค�าสั่งนายทะเบียน

1. ค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 17/2562 เร่ือง ให้ใช้แบบ และข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  

(ส�าหรับการท�าเหมืองแร่) และอัตราเบี้ยประกันภัย สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 เพื่อให้มีกรมธรรม์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ที่ผู้ถือประทาน 
บัตรส�าหรับการท�าเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ต้องจัดท�าตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การก�าหนดวงเงินและการจัดท�าประกันภัยความรับผิด
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ส�าหรับการท�าเหมืองประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 พ.ศ. 2562 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 29 และ
มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงออกค�าสั่ง ดังต่อไปนี้
 ให้ใช้แบบ และข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ส�าหรับการท�าเหมืองแร่) และอัตราเบี้ยประกันภัย  
ที่แนบท้ายค�าสั่งนี้
 บริษัทท่ีประสงค์จะใช้แบบ และข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ส�าหรับการท�าเหมืองแร่) และอัตรา 
เบี้ยประกันภัย ตามข้อ 3 ให้ยื่นขอรับความเห็นชอบ พร้อมทั้งช�าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตก่อนจึงน�าออกใช้ได้

2. ค�าสัง่นายทะเบยีน ที ่19/2562 เรือ่ง ให้ใช้แบบและข้อความหนงัสอืรบัรองการต่ออายกุรมธรรม์ประกนัภยัส�าหรบัการประกนัวนิาศภยั 

สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 เพือ่ให้บรษิทัใช้หนงัสอืรบัรองการต่ออายกุรมธรรม์ประกนัภยั ส�าหรบัการประกนัวนิาศภัย สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดยีวกัน อาศยัอ�านาจตาม
ความในมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงออกค�าสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

 ให้บริษัทใช้แบบและข้อความหนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ส�าหรับการประกันอัคคีภัยตามแบบแนบท้ายค�าสั่ง จ�านวน 3 แบบ ดังนี้
  (1) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ให้ใช้หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ตามแบบแนบท้าย 1
  (2) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัย ให้ใช้หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ตามแบบแนบท้าย 2
  (3) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้ใช้หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์
ประกันภัย ตามแบบแนบท้าย 3

 ให้บริษัทใช้แบบและข้อความหนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ส�าหรับการประกันภัยรถ ตามแบบแนบท้ายค�าสั่ง จ�านวน 2 แบบ ดังนี้
  (1) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ให้ใช้หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ตามแบบแนบท้าย 4
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รายละเอียดประกาศ ค�าสั่ง ทั้งหมดข้างต้น ท่านสามารถ  Download ได้จากเว็บไซต์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (www.oic.or.th)

  (2) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย ให้ใช้หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ตามแบบแนบท้าย 5

  ให้บริษัทใช้แบบและข้อความหนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับการประกันภัยประเภทอื่นนอกจากข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ตาม
แบบแนบท้ายค�าสั่ง จ�านวน 10 แบบ ดังนี้
  (1) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ให้ใช้หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ตามแบบแนบท้าย 6
  (2) กรมธรรม์ประกันภัยการโจรกรรมแบบความเสียหายส่วนแรก ให้ใช้หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ตามแบบแนบท้าย 7
  (3) กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบเต็มมูลค่า ให้ใช้หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ตามแบบแนบท้าย 8
  (4) กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ตามแบบแนบท้าย 9
  (5) กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ให้ใช้หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ตามแบบแนบท้าย 10
  (6) กรมธรรม์ประกันภัยร้านทอง ให้ใช้หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ตามแบบแนบท้าย 11
  (7) กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร ให้ใช้หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ตามแบบแนบท้าย 12
  (8) กรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับเงิน ให้ใช้หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ตามแบบแนบท้าย 13
  (9) กรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตุ (ใช้ส�าหรบัการประกนัภยัอบุตัเิหตทุุกประเภท) ให้ใช้หนงัสอืรบัรองการต่ออายกุรมธรรม์ประกนัภยั ตามแบบ
แนบท้าย 14
  (10)  กรมธรรม์ประกนัภยัสขุภาพ (ใช้ส�าหรบัการประกนัภยัสขุภาพทกุประเภท) ให้ใช้หนงัสอืรับรองการต่ออายกุรมธรรม์ประกนัภยั ตามแบบ
แนบท้าย 15
 
 หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยข้างต้น ให้ใช้ส�าหรับการท�าสัญญาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

3. ค�าสัง่นายทะเบียน ที ่26/2562 เร่ือง ขยายระยะเวลาการปฏบัิตติามค�าสัง่นายทะเบียนที ่12/2562 เรือ่ง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์

ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 ตามที่ นายทะเบียนได้มีค�าสั่งนายทะเบียนที่ 12/2562 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 20 
มีนาคม พ.ศ. 2562 ก�าหนดให้แก้ไขข้อความเก่ียวกบัเงือ่นไข การจดัการเรยีกร้องเมือ่เกดิความเสยีหาย ของกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ ส�าหรบัการท�าสญัญา
ประกันภัยกับบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป แต่ในกรณีที่ยังไม่สามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามค�าสั่งดังกล่าวได้ ให้ใช้
กรมธรรม์ประกนัภยัเดมิออกให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัไปพลางก่อนได้ จนถงึวันที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2562 โดยต้องยดึถอืตามแบบและข้อความกรมธรรม์ประกนั
ภัยที่มีการแก้ไขตามค�าสั่งนายทะเบียนที่ 12/2562 ดังกล่าว นั้น 
 เนื่องจาก บริษัทได้มีการจัดพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตามค�าสั่งนายทะเบียนที่ 70/2561 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย 
และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไปแล้วเป็นจ�านวนมากก่อนค�าสั่งนายทะเบียนที่ 12/2562 เรื่อง ให้แก้ไข
แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบในการจัด
พิมพ์กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บริษัท อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง และมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 นายทะเบียนจึงมีค�าสั่ง ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ในกรณีที่ยังไม่สามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามค�าสั่งนายทะเบียน ที่ 12/2562 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกัน
ภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้ ให้ขยายระยะเวลาในการออกกรมธรรม์ประกันภัยตามค�าสั่งดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2563
 ข้อ 2 ค�าสั่งนายทะเบียนฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่

ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน โจทก์ 

จ�าเลย

14217/2558 

บริษัท ส.ประกันภัย จ�ากัด

บริษัท อิตัลไทย มารีน จ�ากัด กับพวก

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม. 420, 425, 426, 427, 887

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ม. 172 วรรคสอง

ฎีกาย่อ

 โจทก์ได้บรรยายให้เห็นว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยเรือ พ.  
จากบริษัท อ. จ�าเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองอู่ต่อเรือ จ�าเลยที่ 2 เป็น 
ผูจ้ดัการเรอื พ. มหีน้าทีด่แูลรกัษาและซ่อมแซมเรอืและเข้าร่วมซ่อมแซม
เรือกับจ�าเลยที่ 1 จ�าเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรับจ้างซ่อมแซมเรือ พ. 
จ�าเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของจ�าเลยที่ 1 และ/หรือเป็นบุคคลที่จ�าเลยที่ 1 
และ/หรอืจ�าเลยที ่2 เป็นผู้จดัหาท�าการว่าจ้าง วาน ใช้ หรอืได้รับมอบหมาย
จากจ�าเลยที่ 1 และ/หรือจ�าเลยที่ 2 ให้ด�าเนินการซ่อมแซมเรือ จ�าเลย
ทั้งสามร่วมกันท�าละเมิดต่อเจ้าของเรือ พ. โดยจ�าเลยที่ 3 กระท�าโดย
ประมาทท�าให้เกิดเพลงิลกุไหม้เรอื พ. จนได้รบัความเสยีหาย เป็นค�าฟ้อง
ที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาท่ีโจทก์อาศัยเป็นหลักในการ 
กล่าวหาเพือ่ขอให้บงัคับจ�าเลยทัง้สามรบัผดิต่อโจทก์ ทัง้โจทก์ยนืยนัว่า
เหตลุะเมดิเกดิจากการปฏบัิตหิน้าทีข่องจ�าเลยที ่3 ในทางการทีจ้่างหรอื
ได้รับมอบหมายจากจ�าเลยที่ 1 และ/หรือที่ 2 หากพิจารณาข้อเท็จจริง
แล้วได้ความตามฟ้อง จ�าเลยที่ 1 และ/หรือที่ 2 ย่อมต้องร่วมรับผิดต่อ
โจทก์ ไม่ว่าในฐานะตวัการตวัแทนหรอืนายจ้างลูกจ้าง เนือ่งจาก ป.พ.พ. 
มาตรา 427 ให้น�ามาตรา 425 และ 426 ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วย 
ความรบัผดิของนายจ้างเพือ่ผลละเมดิของลกูจ้างซ่ึงกระท�าไปในทางการ
ที่จ้างบังคับแก่กรณีตัวการตัวแทนโดยอนุโลม ทั้งจ�าเลยที่ 1 และ/หรือ
ที่ 2 อาจต้องร่วมรับผิดทั้งการกระท�าละเมิดและการกระท�าผิดสัญญา
จ้างซ่อมแซมเรือที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ในคราวเดียวกัน  
ที่โจทก์บรรยายฟ้องมาจึงไม่ได้ขัดแย้งกัน ฟ้องของโจทก์จึงชอบด้วย 
ป.วิ.พ.มาตรา 172 วรรคสอง
 โจทก์ฟ้องและแก้ไขค�าฟ้องขอให้บังคับจ�าเลยทั้งสามร่วมกัน
ช�าระเงิน 23,996,760.60 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของ
ต้นเงิน 26,370,390.80 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปถึงวันที่ 29 
กันยายน 2540 และให้ช�าระดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 
22,820,390.80 บาท นับแต่วันที่ 30 กันยายน 2540 เป็นต้นไปจนกว่า
จะช�าระเสร็จแก่โจทก์
 จ�าเลยทั้งสามให้การขอให้ยกฟ้อง
 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
 โจทก์อุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ศาล 
ชัน้ต้นวนิจิฉยัประเดน็ข้อพิพาททีย่งัไม่ได้วินจิฉยั แล้วพพิากษาใหม่ตาม
รปูคด ีคนืค่าขึน้ศาลทีช่�าระเกนิมาในชัน้นีใ้ห้แก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนยีม
นอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ
 จ�าเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา
 ศาลฎกีาแผนกคดพีาณชิย์และเศรษฐกจิวนิจิฉยัว่า มปัีญหาข้อ
กฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจ�าเลยที่ 1 และที่ 3 ว่า ฟ้องโจทก์

เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า ตามค�าฟ้องหากมีการสรุปถึงความเกี่ยวพัน
ระหว่างโจทก์และจ�าเลยเพือ่ให้เหน็ว่าจ�าเลยได้กระท�าการใดให้โจทก์ได้
รบัความเสยีหาย รวมทัง้ค�าขอบงัคบัทีจ่ะให้จ�าเลยรบัผดิต่อโจทก์อย่างไร
เพยีงพอให้จ�าเลยเข้าใจข้อหาได้แล้วย่อมถอืเป็นค�าฟ้องทีไ่ม่เคลอืบคลมุ 
ซึ่งค�าฟ้องของโจทก์ได้บรรยายให้เห็นว่าโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยเรือ พ. 
จากบริษัท อ. จ�าเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองอู่ต่อเรือ จ�าเลยที่ 2 เป็น 
ผู้จดัการเรอื พ. มหีน้าทีด่แูลรกัษาและซ่อมแซมเรอืและเข้าร่วมซ่อมแซม
เรือกับจ�าเลยที่ 1 จ�าเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรับจ้างซ่อมแซมเรือ พ. 
จ�าเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของจ�าเลยที่ 1 และ/หรือเป็นบุคคลที่จ�าเลยที่ 1 
และ/หรอืจ�าเลยท่ี 2 เป็นผูจั้ดหาท�าการว่าจ้าง วาน ใช้ หรอืได้รับมอบหมาย
จากจ�าเลยที่ 1 และ/หรือจ�าเลยที่ 2 ให้ด�าเนินการซ่อมแซมเรือ จ�าเลย
ทั้งสามร่วมกันท�าละเมิดต่อเจ้าของเรือ พ. โดยจ�าเลยท่ี 3 กระท�า 
โดยประมาทท�าให้เกดิเพลงิลกุไหม้เรอื พ. จนได้รบัความเสยีหาย โจทก์
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยแล้วจึงรับช่วงสิทธิมาฟ้อง
จ�าเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ร่วมรับผิดกับจ�าเลยที่ 3 นั้น เป็นค�าฟ้องที่แสดง
โดยแจ้งชดัซึง่สภาพแห่งข้อหาทีโ่จทก์อาศัยเป็นหลักในการกล่าวหาเพือ่
ขอให้บังคับจ�าเลยทั้งสามรับผิดต่อโจทก์ ทั้งโจทก์ยืนยันในฟ้องว่าเหตุ
ละเมิดเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของจ�าเลยที่ 3 ในทางการที่จ้างหรือได้
รับมอบหมายจากจ�าเลยที่ 1 และ/หรือท่ี 2 หากพิจารณาข้อเท็จจริง
แล้วได้ความตามฟ้อง จ�าเลยที่ 1 และ/หรือที่ 2 ย่อมต้องร่วมรับผิดต่อ
โจทก์ ไม่ว่าในฐานะตวัการตวัแทนหรอืนายจ้างลูกจ้างเน่ืองจากประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427 ให้น�ามาตรา 425 และ 426 ซึ่ง
เป็นบทบญัญตัว่ิาด้วยความรบัผิดของนายจ้างเพือ่ผลละเมดิของลกูจ้าง
ซึ่งกระท�าไปในทางการที่จ้างบังคับแก่กรณีตัวการตัวแทนโดยอนุโลม 
ทั้งจ�าเลยที่ 1 และท่ี 2 อาจต้องร่วมรับผิดทั้งการกระท�าละเมิดและ 
การกระท�าผิดสัญญาจ้างซ่อมแซมเรอืทีก่่อให้เกดิความเสียหายแก่โจทก์
ในคราวเดยีวกนั ข้อเท็จจริงตามทีโ่จทก์บรรยายฟ้องมาจงึไม่ได้ขดัแย้งกนั 
ฟ้องของโจทก์จึงชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 172 วรรคสอง แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็น
พ้องด้วย ฎีกาของจ�าเลยที่ 1 และที่ 3 ฟังไม่ขึ้น
 พิพากษากลับเป็นว่า ให้จ�าเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชดใช ้
ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 21,450,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 23 กันยายน 2539 เป็นต้นไป
จนกว่าจะช�าระเสร็จ ยกฟ้องโจทก์ส�าหรับจ�าเลยที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียม
ทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(วัชรินทร์ สุขเกื้อ-เกษม เกษมปัญญา-จรูญ ชีวิตโสภณ)

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 14334

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ



ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่

เรื่อง 

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า

646/2561

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (ประกันภัยอาคารชุด)

เหตุเกิดครั้งนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่คู่กรณีต้องรับผิดหรือไม่
ย่อค�าชี้ขาด

 ข้อเท็จจริงในข้อพิพาทนี้มีว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเสนอข้อพิพาท
ว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 
ฌร-1175 กรุงเทพมหานคร ส่วนคู่กรณีเป็นผู้รับประกันภัยนิติบุคคล
อาคารชุดบ้านสวน พ. อาคารบี เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2557 ขณะ 
นางสาว อ. ขับรถคันที่ผู้เสนอข้อพิพาทรับประกันภัยมาจอดไว้บริเวณ
ทีจ่อดรถของนติบิคุคลอาคารชดุบ้านสวน พ. อาคารบ ีทีต่นเองพกัอาศัย
อยู่ในอาคารชุด ได้เกิดพายุพัดน่ังร้านท่ีอยู่ในลานจอดล้มทับรถฝ่าย 
ผูเ้สนอข้อพพิาทเสยีหาย ผูเ้สนอข้อพพิาทได้ซ่อมรถฝ่ายผูเ้สนอข้อพพิาท
และได้จ่ายค่าซ่อมแก่ผู้เอาประกนัภยัไปแล้ว จงึรบัช่วงสทิธมิาเรยีกร้อง
ค่าเสียหายจ�านวน 43,848.95 บาท
 คู่กรณีที่ยื่นค�าคัดค้านว่า คู ่กรณียอมรับว่าคู ่กรณีเป็นผู้รับ
ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สนิไว้จากผูเ้อาประกนัภยันติบิคุคลอาคาร
ชดุ บ้านสวน พ. อาคารบ ีแต่คู่กรณไีม่ต้องรบัผดิชดใช้ความเสยีหายของ
รถยนต์คนัหมายเลขทะเบยีน ฌร-1175 กรงุเทพมหานคร ให้แก่ผูเ้สนอ
ข้อพิพาท เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคันหมายเลขทะเบียน 
ฌร-1175 กรุงเทพมหานคร ไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดตามเงื่อนไข 
ความคุม้ครองตามกรมธรรม์ประกนัภยั ตามข้อรับรองและตามเอกสาร
แนบท้ายขยายความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากสถานที่จอดรถ 
(แบบ รบ.001) ของคู่กรณี
 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยตามปัญหาประเด็นข้อเดียวที่ว่า เหตุ
ในครัง้นีไ้ม่อยูใ่นเงือ่นไขทีคู่ก่รณต้ีองรบัผดิหรอืไม่ คู่กรณมีเีจ้าหน้าทีข่อง
ส�านักงาน คปภ. ต�าแหน่งผู้อ�านวยการส่วน มาให้การให้ความเห็น 
เกี่ยวกับกรมธรรม์ของคู่กรณีว่า ตามกรมธรรม์ของคู่กรณี คู่กรณีเป็น
ผู้รับประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ มีเงื่อนไข
คุม้ครองความเสยีหายหรอืสญูหายของทรพัย์สนิทีเ่อาประกนัภยั อันเป็น
ผลโดยตรงจากความเส่ียงภัยทุกชนิดท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก และ
กรมธรรม์ประกนัภยัมส่ีวนขยายความคุม้ครอง 7 ข้อ โดยข้อ 7 เป็นเรือ่ง
ความคุม้ครองความรบัผดิตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยัทีม่ต่ีอบคุคล
ภายนอก ในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคล
ภายนอกซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบธุรกิจและเกิดขึ้น
ภายใน โดยมีสาเหตุจากการใช้สถานที่เอาประกันภัยไว้ ภายใต้เงื่อนไข
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ดังนั้น ความหมายนี้ หมายถึง
ถ้ามีความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  

อันผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย กรมธรรม์ก็จะให้ความ
คุ้มครองต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น ทรัพย์สิน
ของบุคคลภายนอกอันผู้เอาประกันภัยต้องรับผิด จึงต้องไปดูค�าจ�ากัด
ความของค�าว่า บุคคลภายนอกและข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ไม่ต้องรับผิด 
แผ่นที่ 7 หมวด 1 ข้อ 1.4  ระบุว่าบุคคลภายนอกหมายถึงบุคคลใด ๆ 
ที่มิใช่คู่สัญญาประกันภัยฉบับนี้ และไม่ใช่บุคคลที่ระบุไว้ในหมวดท่ี 3 
ข้อยกเว้นข้อ 3 ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ซึ่งก�าหนดไว้ในหมวด 3 
ข้อยกเว้นข้อ 4 กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีไม่คุ้มครองรวมถึงข้อ 4  
ความรบัผดิส�าหรบัความสญูเสยี หรอืเสยีหายต่อทรพัย์สนิทีเ่ป็นเจ้าของ 
หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือ
ก�าลังใช้ หรือก�าลังปฏิบัติในบุคคลต่อไปน้ี ดังน้ัน เหตุตามข้อพิพาทนี้
ต้องพิจารณาเงื่อนไขข้อยกเว้นในข้อ 4.3 ซึ่งระบุว่า บุคคลในครอบครัว
หรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือ 
โดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัย และข้อ 8 ซึ่งระบุว่าความรับผิดใด ๆ  อันเป็นผลมาจาก หรือ
เกดิขึน้จากการเป็นเจ้าของ หรือครอบครองหรอือยูใ่นความดแูล ถกูเก็บ
รกัษา หรอืควบคมุ หรอืก�าลงัใช้หรอืก�าลงัปฏบิตังิาน หรอืการบ�ารงุรกัษา 
หรือการให้สัญญา หรือการชี้แนะโดยผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างพนักงาน
ของผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูก้ระท�าการแทนผูเ้อาประกนัภยั ส�าหรบัข้อ 8.1 
ยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรหรือ
ยานพาหนะใด ๆ ที่ดันหรือลากด้วยเครื่องยนต์ ถ้าทรัพย์สินคือรถยนต์
ฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทที่เสียหายครั้งน้ี เป็นของบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับ 
ผู ้เอาประกันภัย ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของ 
ผูเ้อาประกนัภยั เมือ่ทรพัย์สนิทีเ่สยีหายเป็นยานพาหนะทีข่บัเคลือ่นด้วย
เครื่องยนต์คือรถยนต์ จึงเข้าเงื่อนไขข้อ 4 ประกอบข้อ 8 ของหมวดที่ 3 
เหน็ว่า การทีพ่ยานปากนีม้าให้การได้อธบิายรายละเอยีดของกรมธรรม์
เช่ือมโยงกันให้เห็นชัด โดยมีความเห็นว่าเข้าข้อยกเว้นตามกรมธรรม ์
แผ่นที่ 7 ข้อ 4 และแผ่นที่ 8 ข้อ 8 ที่คู่กรณีไม่ต้องรับผิด โดยเฉพาะ 
ผู้เสนอข้อพิพาทหามีพยานมาสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่นไม่ ดังนี้ 
ความเหน็ของพยานปากนีอ้นญุาโตตลุาการทีเ่หน็พ้องด้วย เช่นนีคู้ก่รณี
จึงไม่ต้องรับผิดช�าระค่าเสียหายแก่ผู้เสนอข้อพิพาทดังที่พยานคู่กรณี
กล่าวมาข้างต้น
 ชี้ขาดให้ยกค�าเสนอข้อพิพาท
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ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ



สรรหามาเล่า 

กำรจัดท�ำมำตรฐำน
อำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ

สำขำวิชำชีพประกันภัย

 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เริ่มโครงการศึกษาและจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วชิาชพี สาขาวชิาชพีประกนัภยั ท้ังสาขาประกนัชวีติ และสาขาประกนัวินาศภยั โดยคณุวฒุวิชิาชพีประกนัภัยทีก่�าลังจัดท�าขึน้นีเ้พือ่ใช้เป็นมาตรฐาน

และให้บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัยเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล และเพื่อสร้างความพร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มอาชีพสาขาประกันภัยที่เป็นเป้าหมายหลักในการจัดท�ากรอบคุณวุฒิครั้งนี้ ได้แก่  

 ปัจจุบัน โครงการได้ด�าเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว โดยการสนับสนุนจากสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสถาบัน

ประกนัภยัไทย จงึคาดว่าการด�าเนนิการจดัท�ามาตรฐานอาชีพในกลุม่อาชพีสาขาประกันภยัจะสามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือการพฒันา

มาตรฐานอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทัดเทียมในระดับสากล 

  ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ผศ.ดร. ณัฐกรณ์ ผิวชื่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2201 5340 หรือทางอีเมล nattakorn.phe@mahidol.ac.th

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2035 4900 

สาขาประกันชีวิต 

1. ผู้พิจารณารับประกันภัย 

2. ผู้พิจารณาสินไหมทดแทนประกันภัย 

สาขาประกันวินาศภัย

1. ผู้พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ 

2. ผู้พิจารณาสินไหมทดแทนยานยนต์

3. ผู้ส�ารวจภัยยานยนต์ 

โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 14336



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

รายชื่อบริษัทสมาชิก
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

1

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

2

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

3

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

4

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

6

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

8

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

10

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

5

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

7

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

9

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

12

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

14

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

16

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

18

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2253 4141, 0 2253 4343
โทรสาร: 0 2253 0550, 0 2253 0606
URL: www.thaipat.co.th
E-mail: contact@thaipat.co.th

20

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย 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

13

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

15

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

17

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

19

บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2261 3680
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

21

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

28

23

บริษัท น�าสินประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2016 3333 Call Center: 0 2017 3333 
โทรสาร: 0 2911 4477
URL: www.namsengins.co.th
E-mail: email@namsengins.co.th

27

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

29

22 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

25 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2308 9300 สายด่วน: 0 2662 8999
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

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

24 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2630 9055, 0 2630 9111 สายด่วน: 1352
โทรสาร: 0 2237 4621, 0 2237 4624
URL: www.tsi.co.th
E-mail: webmaster@tsi.co.th

30 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2233 6920-9 สายด่วน: 0 2233 1998-9
โทรสาร: 0 2237 1856, 0 2236 7861
URL: www.bui.co.th
E-mail: bui@bui.co.th
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รายนามบริษัทสมาชิก



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

52

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

54

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

56

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

58

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

53

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

55

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

57

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

42

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

44

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

46

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2869 3399 สายด่วน: 0 2869 3333
โทรสาร: 0 2250 5277
URL: www.asiainsurance.co.th

48

บรษิทั เอท็น่า ประกนัสขุภาพ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2677 0000
โทรสาร: 0 2230 6500
URL: www.aetna.co.th

50

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

43

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

45

บริษัท อินทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2247 9261 สายด่วน: 0 2642 5353  
โทรสาร: 0 2247 9260
URL: www.indara.co.th
E-mail: contact@indara.co.th

47

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

49

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

51

บรษิทั วริยิะประกันภยั จ�ากัด (มหาชน)
โทรศพัท์: 0 2129 8888 สายด่วน: 1557
โทรสาร: 0 2641 3580
URL: www.viriyah.co.th
E-mail: info@viriyah.co.th

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

32

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

34

บรษิทั มติซยุ สมุโิตโม อนิชัวรันซ์ จ�ากัด สาขาประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 2679 6165 สายด่วน: 0 2679 5000
โทรสาร: 0 2679 6209-14
URL: www.ms-ins.co.th
E-mail: wanna@ms-ins.co.th, info@ms-ins.co.th

36

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

38

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

40

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

33

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

35

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

37

39

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

41บริษัท 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

31

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 14338

รายนามบริษัทสมาชิก



สถิติการรับประกันวินาศภัย จ�าแนกตามช่องทางการขาย
 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจ�ำแนกตำมช่องทำงกำรขำย

ประเภทของกำรรับประกันภัยจ�ำแนกตำมช่องทำงกำรขำย

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 ช่องทางหลกัของการขายผลติภณัฑ์ประกนัวนิาศภยั
โดยรวมทุกประเภทในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน) 
ของปี 2562 นั้น คือ ช่องทางการขายผ่านนายหน้า (Broker) 
ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 71,493 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็น 59.32% ของช่องทางการขายทั้งหมด รองลงมาคือ 
ช่องทางการขายผ่านตัวแทน (Agent) ซึ่งมีเบี้ยประกันภัย 
รับโดยตรงรวม 16,987 ล้านบาท คิดเป็น 14.09% ของ 
ช่องทางการขายทั้งหมด ตามด้วย ช่องทางการขายผ่าน
ธนาคาร (Bancassurance) ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
รวม 15,376 ล้านบาท คดิเป็น 12.76% ของช่องทางการขาย
ทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือเป็นช่องทางการขายท่ีลูกค้าติดต่อ
โดยตรงกับบริษัท (Walkin) การขายผ่านองค์กร (Worksite) 
การขายทางโทรศัพท์ (Tele Maketing) การขายผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Internet) การขายผ่านช่องทางอื่น (Others) 
และการขายผ่านช่องทางไปรษณีย์ (Direct Mail) ตามล�าดับ

 เมื่อพิจารณาตามประเภทของการรับประกันภัยแล้ว พบว่า ในช่วง 6 เดือนแรก (มกราคม-มิถุนายน) ของปี 2562 การรับประกันวินาศภัย 
ส่วนใหญ่ ได้แก่ การประกันภัยตัวเรือ (Hull Insurance) การประกันภัยสินค้า (Cargo Insurance) การประกันภัยรถยนต์โดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย 
(Compulsory Motor Insurance) การประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 
(Public Liability Insurance) การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IARs Insurance) การประกันภัยวิศวกรรม (Engineering Insurance) การประกันภัย
อุบัติเหตุ (Personal Accident Insurance) การประกันภัยสุขภาพ (Health Insurance) นั้นมีช่องทางการขายหลักผ่านนายหน้า (Broker) ในขณะที่ 
การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) มีช่องทางการขายหลักผ่านธนาคาร (Bancassurance) ส่วนการประกันภัยอากาศยาน (Aviation Insurance) 
และการประกันภัยพืชผล (Crop Insurance) จะมีช่องทางการขายหลักผ่านช่องทางอื่น ๆ






