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>> แผนยุทธศำสตร์สมำคมประกันวินำศภัยไทย พ.ศ. 2562 – 2564
คณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์สมาคมประกันวินาศภัยไทย พ.ศ. 2562–2564 (2019–2021

TGIA Strategic Plan) ที่ได้ก าหนดเป้าประสงค์ (Objective) มุ่งเน้นให้ “ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” ภายใต้
วิสัยทัศน์ (Vision) ที่ก าหนดให้สมาคมฯ “เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ” โดยแผนยุทธศาสตร์นี้ได้แบ่งออกเป็น 4 พันธกิจที่ครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย คือ ประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานก ากับดูแล และบริษัทสมาชิก

1. ด้ำนประชำชน แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
1) สร้างและยกระดับความตระหนักรู้และความเข้าใจในการน าการประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด ารงชีวิตของประชาชน 
2) สร้างความเช่ือมั่นและการเป็นที่ยอมรับของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
3) ด าเนินมาตรการเชิงรุกในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อลดการสูญเสียของชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

2. ด้ำนหน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
1) ยกระดับและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให้กับภาครัฐ
2) ประสานงาน เจรจา และขยายความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ด้ำนหน่วยงำนก ำกับดูแล หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เน้น 2 ประเด็น คือ 
1) ขยายความร่วมมือ เพิ่มการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานก ากับดูแล 
2) ส่งเสริมให้ธุรกิจควบคุมดูแลกันเอง

3. ด้ำนบริษัทสมำชิก แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ 
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินธุรกิจและ

การด าเนินชีวิตในยุคดิจิทัล 
3) เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยในทุกขนาด (เล็ก-กลาง-ใหญ่) 
4) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายทศพล ศรีสังข์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1104

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ธุรกิจประกันวินำศภัยเป็นเสำหลัก
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

เป้ำประสงค์ (Objective): “ธุรกิจประกันวินำศภัยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและย่ังยืน”
พันธกิจที่  1
(Mission 1)

ประชำชน
• สร้างและยกระดับความ

ตระหนักรู้และความเข้าใจ
ในการน าการประกันวินาศ
ภัยมาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ ยง  และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประกนั
วินาศภัยเป็นปัจจัยที่ 5 ใน
ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชน

• สร้างความเช่ือม่ันและการ
เป็นที่ยอมรับของ ธุรกิ จ
ประกันวินาศภัยไทย

• ด าเนินมาตรการเชิงรุกใน
การขับเคลื่อนการป้องกัน
และลดอุบัติ เหตุบนท้อง
ถนน เพื่อลดการสูญเสีย
ของชี วิต  ร่ า งกาย และ
ทรัพย์สิน

พันธกิจที่  2
(Mission 2)

พันธกิจที่  3
(Mission 3)

พันธกิจที่  4
(Mission 4)

ห น่ ว ย ง ำ น ภ ำ ค รั ฐ แ ล ะ
หน่วยงำนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
• ยกระดับและเพิ่มบทบาท

ของธุรกิจประกันวินาศภัย
ไทยในการเป็นผู้บริหาร
ความเสี่ยงมืออาชีพให้กับ
ภาครัฐ

• ประสานงาน เจรจา และ
ขยา ยควา มร่ ว มมื อ กั บ
ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนก ำกับดูแล
• ขยายความร่วมมือ เพิ่ม

การประสานงานและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีกับหน่วยงานก ากับดูแล

• ส่งเสริมให้ธุรกิจ
ควบคุมดูแลกันเอง

บริษัทสมำชิก
• พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การด า เ นิ นง านอย่ า ง มี
จรรยาบรรณ

• ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ 
รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
เพื่อรองรับและตอบสนองต่อ
การเปลี่ ยนแปลงในการ
ด าเนินธุรกิจและการด าเนิน
ชีวิตในยุคดิจิทัล

• เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทประกันภัยใน
ทุกขนาด (เล็ก-กลาง-ใหญ่)

• ส่งเสริมความร่วมมือ ความ
สามัคคี และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างบริษัท
สมาชิก
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>> กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก (ส ำหรับกำรท ำเหมืองแร่) 
คณะกรรมการประกนัภัยเบ็ดเตล็ด ได้ด าเนินการจัดท ากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ส าหรับการ

ท าเหมืองแร่) และอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อรองรับประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การก าหนดวงเงินและการจัดท าประกันภัยความรับผิดต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกส าหรับการท าเหมืองแร่ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้ถือประทานบัตรจัดท า
ประกันภัยให้แก่ชาวบ้านบริเวณโดยรอบ ซึ่งนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ และออกค าสั่งนายทะเบียนที่ 17/2562 เรื่อง ให้ใช้
แบบ และข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ส าหรับการท าเหมืองแร่) และอัตราเบี้ยประกันภัย มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ขณะนี้มีบริษัทประกันภัยแจ้งความประสงค์ที่จะรับประกันภัย จ านวน 30 บริษัท สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1203

>> กรมธรรม์ประกันภัยกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ แบบอัตโนมัติ (File and Use)
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไปต่างประเทศ 

แบบอัตโนมัติ (File and Use) เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน หลังจากมีการระดมความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับส านักงาน คปภ. แล้ว ทางคณะกรรมการฯ ได้
ยื่นขอรับความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (File and Use) ไปยังนาย
ทะเบียน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ส านักงาน คปภ . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวศิริพร บุณยรัตน์มงคล 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1201

สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทรศัพท์ 0 2108 8399 ต่อ 1101-1105 หรือ ต่อ 1201-1212

วัน/เดือน/ปี คณะกรรมกำร/ชมรม หัวข้อ สถำนที่/เวลำ
วันอังคำรท่ี 4 มิถุนำยน 2562 ถึง

วันพุธที่ 5 มิถุนำยน 2562

ส านักงานบริหารสมาคมฯ โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training 

for the Trainers) ส าหรับการประกันภัย

ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจ าปี 

2562 (ครั้งท่ี 6)

โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี 

จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 6 มิถุนำยน 2562 ชมรมบริหารและจัดการ

ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง บ ริ ษั ท

ประกันภัย

ประชุมชี้แจง เรื่อง “ประกาศ คปภ. เรื่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ก ากับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม 

(ERM) และการประเมินความเสี่ยงและ

ความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ของ

บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561”

โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วันอังคำรที่ 11 มิถุนำยน 2562 ถึง

วันพุธที่ 12 มิถุนำยน 2562

ส านักงานบริหารสมาคมฯ โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training 

for the Trainers) ส าหรับการประกันภัย

ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจ าปี 

2562 (ครั้งท่ี 7)

โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

จังหวัดขอนแก่น

วันอังคำรที่ 18 มิถุนำยน 2562 ถึง

วันพุธที่ 19 มิถุนำยน 2562

ส านักงานบริหารสมาคมฯ โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training 

for the Trainers) ส าหรับการประกันภัย

ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจ าปี 

2562 (ครั้งท่ี 8)

โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ 

คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคำรที่ 25 มิถุนำยน 2562 ถึง

วันพุธที่ 26 มิถุนำยน 2562

ส านักงานบริหารสมาคมฯ โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training 

for the Trainers) ส าหรับการประกันภัย

ข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจ าปี 

2562 (ครั้งท่ี 9)

โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม 

จังหวัดนครพนม


