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ปีที่ 4 ฉบับที่ 12/2561 ประจ ำเดือนธันวำคม 2561

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

 เชิญชวนใช้ฐำนข้อมูลผลกำรจัดอันดับควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทประกันภัยต่อต่ำงประเทศ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้จัดท าฐานข้อมูลผลการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน (Financial Strength Rating) ของบริษัท
ประกันวินาศภัยในต่างประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลผลการจัดอันดับจากบริษัทจัดท าอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) 4 บริษัท 
ประกอบด้วย A.M. Best, Fitch Ratings, S&P และ Moody’s Investors Service ซ่ึงเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีส านักงาน คปภ. ก าหนด
ไว้ในประกาศประกันภัยต่อ การจัดท าฐานข้อมูลดังกล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกให้บริษัทสมาชิกได้ใช้ประโยชน์ในการเลือกท าประกันภัยต่อและ
น ามาเป็นข้อมูลในการค านวณระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
(Risk Based Capital) ซ่ึงสมาคมฯ ได้ท าการปรับปรุงให้ทันสมัย โดยปรับปรุงปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมีนาคม และกันยายน ของทุกปี ดังน้ัน จึงขอ
เรียนเชิญชวนบริษัทสมาชิกเข้าใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว โดยสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย www.tgia.org ในหัวข้อ 
โปรแกรมและการบริการ/การจัดอันดับความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ (IFSR) หรือเข้าถึงโดยตรงจาก 
www2.tgia.org/reinsurance โดยการเข้าสู่ระบบสืบค้นข้อมูลในครั้งแรก ท่านสมาชิกสามารถลงทะเบียนสร้าง Username และ Password ได้ใน
หัวข้อ Register as a new user สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีนางสาวโศรดา หนูแย้ม หรือ นางสาวนฤมล ดอกพิกุล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256
6032-8 ต่อ 616 หรือ 614

โครงกำรอัจฉริยะเยำวชนประกันภัย ประจ ำปี 2561-62
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย โดยเชิญชวนเยาวชนท่ีก าลังศึกษาอยู่

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากท่ัวประเทศ มาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย ภายใต้ชื่อ โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ซ่ึงจัดขึ้น
เป็นครั้งท่ี 10 เพื่อชิงทุนการศึกษาสูงสุด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ โดยในรอบแรก เป็นรอบ
คัดเลือกจัดสอบพร้อมกันท่ัวประเทศ เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด โรงเรียนท่ีมีคะแนนสูงสุด 30 
โรงเรียน จะได้มาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย วันท่ี 28-30 มีนาคม 2562 และเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านการประกันภัยท่ีถูกต้อง คณะ
กรรมการฯ จึงได้จัดอบรมให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาของโรงเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก โรงเรียนละ 1 ท่าน ในระหว่างวันท่ี 14-16 ธันวาคม 2561 ณ เคยู โฮม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 612

เอกสำรแนบท้ำยส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจำกภัยที่เอำประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ) 
รวมถึงใบค ำขอเอำประกันภัย และสรุปสำระส ำคัญกรมธรรม์ประกันภัยฯ

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ได้จัดท าเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายหรือส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของผู้เอา
ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายการจ ากัดจ านวนเงินความรับผิดในเงื่อนไขอันเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย ส าหรับกรมธรร ม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ฉบับมาตรฐาน จ านวน 14 แบบ รวมถึงการจัดท าใบค าขอเอาประกันภัยและสรุปสาระส าคัญกรมธรรม์ประกันภัยฯ 
เพื่อยื่นขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยการด าเนินการดังกล่าวเพื่อรองรับค าสั่งนายทะเบียนท่ี 38/2561 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตรา
เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เน่ืองจากภัยท่ีเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) ลงวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีนางสาวภัทรพร น้ าเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0 2256
6032-8 ต่อ 522
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วัน/เดือน/ปี คณะกรรมกำร/ชมรม หัวข้อ สถำนที่/เวลำ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวำคม 2561 โครงการประกันภัยข้าวนาปี แถลงข่าวการท าประกันภัยพืชผลในโครงการสานพลัง

ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท านา 

ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และสมาคมประกันวินาศ

ภัยไทย

กรมส่งเสริมการเกษตร

วันพุธที่ 12 ธันวำคม 2561 ส่วนกลาง สัมมนา เรื่อง “ดิจิทัลไอดี (Digital ID) กับธุรกิจประกันวินาศ

ภัยไทย”

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม 2561 ถึง

วันอำทิตย์ที่ 16 ธันวำคม 2561

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ

และวิชาการประกันภัย

อบรมความรู้ด้านการประกันภัย ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา

ของโรงเรียนทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขัน

ตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย 

ครั้งที่ 10

เคยู โฮม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 19 ธันวำคม 2561 คณะกรรมการกฎหมาย

และกฎระเบียบ

ประชุมชี้แจง “ประกาศ คปภ.เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขในการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การฉ้อฉล พ.ศ. 2561 และประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของ

บริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน

ประกันวินาศภัย  นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร 

พ.ศ. 2561 “

โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

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

กำรปรับปรุงอัตรำเบี้ยประกันภัยรถส ำหรับกำรประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.)
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้น าเสนอส านักงาน คปภ. เรื่องการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยรถส าหรับการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และภาคธุรกิจสามารถรองรับความเสี่ยงภัยแท้จริง โดยส านักงาน คปภ. ได้มีค าสั่งที่ 
342/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานศึกษาและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ.2535 ลงวันท่ี 
1 สิงหาคม 2561 เพื่อศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลประเภท ขนาด ลักษณะการใช้รถและอัตราเบี้ยประกันภัย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 
รวมถึงข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นได้เห็นชอบร่วมกันในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ประกอบด้วย

1. การก าหนดรหัสส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า (ประเภทรถบรรทุก) หรือรถประเภทอื่น ๆ ท่ีใช้พลังงานขับเคลื่อนไฟฟ้า โดยเบื้องต้นใช้อัตราเบี้ย
ประกันภัยเดียวกับรถยนต์แต่ละประเภท

2. การก าหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับรถยนต์จากต่างประเทศท่ีเข้ามาใช้ในประเทศไทย
3. การอธิบายประเภทรถยนต์และรหัสการใช้รถยนต์ ส าหรับรถยนต์ส่ีล้อเล็ก หรือรถยนต์โดยสารท่ีมีขนาดท่ีน่ังไม่เกิน 15 ท่ีน่ัง ให้ชัดเจน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีนางสาวภัทรพร น้ าเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 522

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทำงส ำหรับธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และใบค ำขอเอำประกันภัย
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้ปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ เพื่อให้

แบบและข้อความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้จัดท าใบค าขอเอาประกันภัยด้วย เน่ืองจากรายละเอียดต่าง ๆ 
เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก รวมถึงได้มีการระบุเรื่องการจัดท าประกันภัยไว้ในระเบียบคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ว่าด้วยมาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าท่ีของมัคคุเทศก์ และผู้น าเท่ียวท่ีพึงปฏิบัติต่อนักท่องเท่ียว และความรับผิดชอบท่ีมีต่อนักท่องเท่ียว 
และผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวตลอดจนค่าตอบแทนหรือความคุ้มครองท่ีมัคคุเทศก์ และผู้น าเท่ียวจะพึงได้รับจากผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียว พ .ศ. 2556 
ดังน้ันจึงได้มีการเตรียมยื่นขอปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไปยังนายทะเบียนแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีนางสาวศิริพร บุณยรัตน์มงคล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 512


