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เชิญชวนใช้ฐำนข้อมูลผลกำรจัดอันดับควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทประกันภัยต่อต่ำงประเทศ 
สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้จัดท าฐานข้อมูลผลการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน (Financial Strength Rating) ของบริษัท

ประกันวินาศภัยในต่างประเทศ โดยรวบรวมข้อมูลผลการจัดอันดับจากบริษัทจัดท าอันดับความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) 4 บริษัท 
ประกอบด้วย A.M. Best, Fitch Ratings, S&P และ Moody’s Investors Service ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ส านักงาน คปภ. 
ก าหนดไว้ในประกาศประกันภัยต่อ การจัดท าฐานข้อมูลดังกล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกให้บริษัทสมาชิกได้ใช้ประโยชน์ในการเลือกท า
ประกันภัยต่อและน ามาเป็นข้อมูลในการค านวณระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital) อนึ่ง ข้อมูลการจัดอันดับดังกล่าวนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะเวลา โดยสมาคมฯ จะ
พยายามปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุด โดยมีก าหนดการอัพเดทปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมีนาคม และกันยายน ของทุกปี โดยในขณะนี้ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลในรอบเดือนกันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเรียนเชิญชวนบริษัทสมาชิกเข้าใช้บริการ โดยสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย http://www.tgia.org 
ในหัวข้อ โปรแกรมและการบริการ/การจัดอันดับความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ (IFSR) หรือเข้าถึงโดยตรง
จาก www2.tgia.org/reinsurance โดยการเข้าสู่ระบบสืบค้นข้อมูลในครั้งแรก ท่านสมาชิกสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้งานได้ในหัวข้อ 
Register as a new user  

อน่ึงสมาคมฯ ได้จัดท าแบบส ารวจความความพึงพอใจและข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงการใช้บริการ
ฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพการให้บริการตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น จึงขอความร่วมมือบริษัทสมาชิกฯ มอบหมายให้ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลฯ ท าแบบส ารวจ
ดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/FK8aATogd5gnM8Jj9 หรือสแกน QR Code ภายในวันจันทร์
ที่ 21 ตุลาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวโศรดา หนูแย้ม หรือนางสาวนฤมล ดอกพิกุล โทรศัพท์
หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1105 หรือ 1101
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วัน/เดือน/ปี คณะกรรมกำร/ชมรม หัวข้อ สถำนที/่เวลำ
วันอังคำรที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง

วันพุธที่ 2 ตุลำคม 2562

ส านักงานบริหารสมาคมฯ โครงการอบรมความรู้ ประกั นภั ย 

(Training for the Trainers) ส าหรับการ

ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ประจ าปี 2562 (ครั้งที่ 10)

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีท่ี 3 ตุลำคม 2562 คณะกรรมการประกันภัย

อุบัติเหตุและสุขภาพ

ประชุมชี้แจง โครงการประกันสุขภาพ

ส าหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลง

ตรา ประเภทคนอยู่ ช่ั วคราว Non-

Immigrant Visa รหัสO-A (ระยะเวลาไม่

เกิน 1 ปี ) และระบบตรวจสอบการ

ประกันภัยฯ

ห้องประชุม 502 ช้ัน 5

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 ตุลำคม 2562 ชมรมประกันภัยอุบัติ เหตุ

และสุขภาพ 

สัมมนา เรื่อง เปิดมุมมองประกันภัย

สุขภาพไทยและเทศ

ห้องประชุม 501 ช้ัน 5

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
วันศุกร์ที่ 18 ตุลำคม 2562 ชมรมสินไหมยานยนต์ โครงการบรรยาย เรื่อง “การป้องกันและ

ปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉล

ประกันภัย” ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1

โ ร ง แ ร ม แ ค น ท า รี  ฮิ ล ล์ 

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 25 ตุลำคม 2562 ถึง 

วันอำทิตย์ท่ี 27 ตุลำคม 2562

ชมรมไอทีประกันภัย สัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ 

(Thailand Insurance CIO Forum 

2019)

โรงแรม CAPE DARA Pattaya 

จังหวัดชลบุรี

Institute Clauses ปี 2016-2017 ส ำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Marine Cargo
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ได้รวบรวม Institute Clauses ใหม่ ปี 2016-2017 ท่ีจัดท าโดย The International 

Underwriting Association of London Limited (IUA) ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัย Marine Cargo จ านวน 25 แบบ ผ่านค าสั่งนายทะเบียนที่ 
53/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ย
ประกันภัย ส าหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และการ
ประกันภัยความรับผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance) ขณะนี้มีบริษัทสมาชิกแจ้ง
ความจ านงยื่นขอรับความเห็นชอบ 36 บริษัท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 
1203


