


	 อาคารสมาคมประกัันวิินาศภััยไทยแห่่งให่ม่เปิดให่้บริกัารอย่างเป็นทางกัาร 

ตัั้�งแต่ั้วัินท่�	 2	 พฤษภัาคม	 2562	 โดยสำานักังานแห่่งให่ม่น่�ก่ัอสร้างเป็นอาคารสูง	 7	 ชัั้�น	

บนพ้�นท่�ขนาด	 572	 ตั้ารางวิา	 สามารถรองรับบริษัทสมาชิั้กัในกัารจััดประชุั้มสัมมนา	

และกิัจักัรรมต่ั้าง	 ๆ	 ของสมาคมฯ	 ได้เป็นอย่างด่..สำานักังานฯ..แห่่งให่ม่น่�จัะเป็นศูนย์ 

กัารเร่ยนรู้	ศูนย์ข้อมูลธุุรกิัจั	และศูนย์พัฒนาด้านกัารประกัันภััย	เพ้�อส่งเสริมธุุรกิัจัประกััน

วิินาศภััยให้่เจัริญก้ัาวิห่น้า	สร้างควิามเช้ั้�อมั�นและไว้ิวิางใจัต่ั้อประชั้าชั้น	และม่เสถ่ยรภัาพ

เค่ยงคู่เศรษฐกิัจัและสังคมของประเทศต่ั้อไป





สารจากนายก
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

	 เศรษฐกิจไทยในปี	2561	มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ	4.1	ปรับตัวดีขึ้น
จากการขยายตัวร้อยละ	4.0	ในปี	2560	และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ	6	ปี	
โดยการบริโภคภาคเอกชน	และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ	4.6	และ
ร้อยละ	3.9	ตามล�าดับ	ขณะที่มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ	7.7	ส่วน 
การลงทนุภาครฐัขยายตวัร้อยละ	3.3	ปรบัตวัดขีึน้จากการลดลงร้อยละ	1.2	ในปี	
2560

	 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี	2562	คาดว่าจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	โดย
มีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนท่ียังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์
ดแีละเป็นตวัสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง	การปรบัตวัดขีึน้
อย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน	การเร่งตัวข้ึนของการลงทุนภาครัฐ	 
การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว	ตามการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของจ�านวน
และรายได้จากนักท่องเท่ียวจีนและยุโรป	และการเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า
การผลิตและการลงทุนระหว่างประเทศ	ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลก	อย่างไรก็ตาม	เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยยังม ี
แนวโน้มอยูใ่นเกณฑ์ด	ีโดยอตัราเงนิเฟ้อมแีนวโน้มปรับตวัข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่ขยายตัวต่อเนื่อง	ขณะท่ีค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังคง 
แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

	 ส�าหรับธุรกิจประกันวินาศภัยปี	2561	มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
อยู ่ที่ 	 231,990	ล ้านบาท	ขยายตัวจากปีที่แล ้วในอัตราร ้อยละ	6.21	 
สัดส่วนเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 
(Insurance	Penetration)	อยู่ที่ร้อยละ	1.42	ใกล้เคียงจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ	1.41	จ�านวนเบี้ยประกันภัยต่อจ�านวนประชากร	(Insurance	Density)	
เพิ่มขึ้นจาก	3,229	บาท	ในปี	2560	เป็น	3,420	บาท	ในปี	2561	หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	5.92	โดยการประกันภัยทุกประเภทมีการเติบโตได้ดี	โดยเฉพาะการ
ประกันภัยรถยนต์ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนมากที่สุดของธุรกิจประกันวินาศภัยคือราว
ร้อยละ	60	เติบโตเกือบร้อยละ	8	ขณะที่การประกันอัคคีภัย	การประกันภัยทาง
ทะเลและการขนส่งเติบโตร้อยละ	2.93	และ	2.98	ตามล�าดับ	ส่วนการประกัน
ภัยเบ็ดเตล็ดในภาพรวมเติบโตร้อยละ	3.94	ทั้งนี้	หากพิจารณารายละเอียดใน
กลุ่มนี้พบว่า	การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	และการประกันการเดินทางมี
แนวโน้มเติบโตได้ดี	โดยในปีท่ีผ่านมาเบ้ียประกันภัยขยายตัวถึงร้อยละ	12.51	
และ	ร้อยละ	11.19	ตามล�าดับ	ดังนั้น	จึงถือเป็นโอกาสและความท้าทายของ
ธรุกจิประกนัวนิาศภยัทีจ่ะต้องเร่งปรบัตวัให้สอดคล้องกบัความต้องการของเอา
ประกันภัยหรือผู้บริโภคในปัจจุบัน

	 ปีที่ผ่านมาถือเป็นความภาคภูมิใจและนับเป็นเกียรติประวัติของสมาคม
ประกันวินาศภัยไทยที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมประจ�าปี	ซึ่งเป็น
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รางวลัสูงสดุส�าหรบัสมาคมการค้าท่ีมคีวามเป็นเลศิในทุกด้าน
ต่อเน่ืองสามปีซ้อน	จากการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น
ประจ�าปี	2559	ปี	2560	และปี	2561	(Trade	Association	
Prestige	Award)	ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	รางวัลดังกล่าวนี้	ถือเป็น
ตอกย�้าให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของสมาคมฯ	ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและส่งมอบบริการที่ดี
ให้กบับรษิทัสมาชกิ	สามารถพฒันาองค์กรให้มคีวามน่าเชือ่ถอื
และเป็นทีย่อมรบัของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	จนได้รับการ
พิจารณาให้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ติดต่อกัน	

	 การด�าเนินงานในปี	2561	สมาคมฯ	ได้ด�าเนินงานภาย
ใต้แผนปฏบิตังิานปี	2560-2562	โดยสมาคมประกนัวนิาศภยั
ไทยได้ด�าเนินการตามวิสัยทัศน์ที่อันท่ีจะมุ่งไปสู่การ	“เป็น
องค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็น
เสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”  
ผ่านการขับเคล่ือนในพันธกิจทั้ง	4	ด้าน	ซึ่งประกอบไปด้วย	
ด้านประชาชน	ด้านหน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	
ด้านหน่วยงานก�ากับดูแล	และด้านบริษัทสมาชิก	โดยพันธกิจ
ทั้งหมดนี้ประสบความส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

	 โครงการที่ส�าคัญของสมาคมฯ	ในรอบหลายปีที่ผ่านมา
คือ	การยกระดับและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัย
ไทยในการเป็นผู ้บริหารความเส่ียงมืออาชีพให้กับภาครัฐ  
โดยเฉพาะการประกันภัยข้าวนาปี	ที่ด�าเนินการต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี	2554	โดยการประกันภัยข้าวนาปี	ปีการผลิต	2561	
มีบริษัทประกันภัยจ�านวน	24	บริษัท	เข้าร่วมรับประกันภัย	 
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	1.7	ล้านครัวเรือน	ครอบคลุม
พื้นที่รับประกันภัยกว่า	27	ล้านไร่	(กว่าร้อยละ	51	ของพื้นที่
เพาะปลูกทั่วประเทศ)	อีกทั้งการต่อยอดโดยการจัดโครงการ
อบรมความรูป้ระกนัภยั	(Training	for	the	Trainers)	ส�าหรบั
การประกันภัยข้าวนาปีในภูมิภาคต่าง	ๆ	รวม	10	พื้นท่ี	 ซ่ึง
ได้แก่	พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่	ลพบุรี	ก�าแพงเพชร	พะเยา	
ศรีสะเกษ	มหาสารคาม	ชยัภมู	ิกาญจนบรุ	ีสรุนิทร์	และจงัหวดั
พัทลุง	รวมถึงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการ
ปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�านา	เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยและกรมส่งเสริม
การเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 ในส่วนของการสร้างและยกระดับความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจในการน�าประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือใน 
การบริหารความเสี่ยง	และส่งเสริมสนับสนุนให้ประกัน

วินาศภัยเป็นปัจจัยท่ี	5	ในการด�ารงชีวิตของประชาชน	เป็น
เรือ่งส�าคญัทีท่กุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องให้การสนบัสนนุและร่วม
มือกันจัดกิจกรรม	เช่น	การจัดการแข่งขันโครงการอัจฉริยะ
เยาวชนประกันภัย	ครั้งที่	10	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	Pro-
fessional	Non-life	Insurance	Camp	รุ่นท่ี	3	และค่าย 
นักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์	ครั้งท่ี	7	รวมถึงประชุมวิชาการ
ด้านการประกันวินาศภัยข้ึนเป็นครั้งแรก	เพื่อเป็นเวทีให้น�า
เสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าด้านประกัน
วินาศภัย	ตลอดจนรักษาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยกบัสถาบันการศกึษา	ภาค
ธรุกจิ	รวมถงึประชาชนทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึเพือ่เป็นการน�าองค์
ความรูท้ีเ่ก่ียวข้อง	ไปประยกุต์ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา	
และสามารถน�าผลงานวจิยัไปต่อยอดกับธรุกจิประกนัวินาศภยั
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

	 ในรอบปี ท่ีผ ่านมาสมาคมประกันวินาศภัยไทยได  ้
ช่วยสนับสนุนพัฒนาการช่วยบริหารความเสี่ยงภัยโดย 
การพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบใหม่	ๆ	อย่าง
ต่อเนื่อง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและ
ประชาชน	โดยที่ผ่านมามีการจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	(เนื่องจากภัยท่ีเอา
ประกนัภยัภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัย์สิน)	
และเอกสารแนบท้าย	และการจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรม	รวมถงึกรมธรรม์ประกนัภยัต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้ประสานงาน
กับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุระกิจประกันภัย	(คปภ.)	เพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างต่อเนื่อง

 การส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์	รวมถึงการพัฒนางาน
วิจัยเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการ
ด�าเนินธุรกิจและการด�าเนินชีวิตในยุคไทยแลนด์	4.0	เป็นอีก
เรื่องหนึ่งที่สมาคมฯ	 ให ้ความส�าคัญ	 โดยที่ผ ่านมาได ้ 
มีการจัดอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับผู้ปฏิบัติ
การและระดับผู้บริหาร	ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา	CIO	Dinner	
Talk	2018	:	How	CIO	changes	the	game	with	startup	
mindset	สัมมนา	“TGIA	HealthTech	Forum	2018”	 
การประสานความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	จัด 
โครงการเพือ่สนบัสนนุ	Insurtech	Startup	ขึน้ภายใต้ชือ่งาน	
Hackathon	Insurtech	Ignite	#2	เพื่อเป็นการต่อยอดจาก
การจัดงานในปีที่ผ่านมา	นอกจากนี้	ยังได้มีการจัดอบรมและ
หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อรองรับกับการด�าเนินธุรกิจในยุคไทย
แลนด์	4.0	อาท	ิหลกัสตูรความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ส�าหรบั
กลุ่มธุรกิจประกันภัย	(Cyber	Security	for	 Insurance	 

3รายงานประจำาปี 2561 | 



Sector:	CSI)	การอบรมหลักสูตร	NIST	Cybersecurity	
Framework	 for	 Insurance	Business	 :	Protecting	 
Insurance	Consumers	in	a	Digital	Age	การสัมมนาหัวข้อ	
FinTech	and	Blockchain	for	Insurance	และอาชญากรรม
ไซเบอร์	ภัยคุกคามเศรษฐกิจโลก	 (Cybercrime	-	The 
Looming	Threat	to	Global	Economy)	เป็นต้น	รวมถึง
การท่ีสมาคมฯ	ได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการความร่วมมือ
สานพลังประชารัฐ	ภายใต้โครงการ	Digital	Tourism	 
Platform	ซึ่งด�าเนินการจัดตั้ง	Platform	กลางในการเช่ือม
โยงข้อมูลของสินค้าบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย	และมีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดธุรกิจใน	Application	ชื่อ	“ทักทาย”	(TAGTHAI)	
โดยช่องทางออนไลน์นี้จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้กบัผูป้ระกอบการท่องเทีย่วของไทย	ธรุกิจเก่ียวเนือ่ง
ต่าง	ๆ		รวมถึงธุรกิจประกันภัยต่อไปด้วย
 
	 อีกส่ิงหน่ึงที่ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยจะต้องมีการ
พฒันาและการเตรียมความพร้อมต่อการแข่งขนัในยคุปัจจบุนั	
คือ	การสร้างเสถียรภาพพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ด�าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ	โดยสมาคมฯ	ได้มีการเตรียม
ความพร้อมให้กับบริษัทสมาชิกทั้งในเรื่องการสัมมนาเรื่อง	
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ	ฉบบัที	่17	
เรื่องสัญญาประกันภัย	(IFRS	17	–	Insurance	Contracts)	
การสัมมนาหัวข ้อ	 การก�ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ประกันวินาศภัย	ประจ�าปี	2561	การประชุมชี้แจงเรื่อง	
ประกาศ	คปภ.	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขใน 
การก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัทประกันวินาศภัย	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล	
พ.ศ.	2561	และประกาศ	คปภ.	เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ	์ 
วิธีการออก	การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท
ประกันวินาศภัย	 และการปฏิบัติหน ้ า ที่ ของตัวแทน 
ประกันวินาศภัย	นายหน้าประกันวินาศภัย	และธนาคาร	 
พ.ศ.	2561	การสัมมนาหัวข้อ	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลกับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันวินาศภัย	
รวมถงึการพฒันาระบบอนุญาโตตุลาการ	(e-Arbitration)	การ
ยื่น	ส่ง	และรับค�าเสนอข้อพิพาท	และเอกสารทางระบบรับส่ง
อิเล็กทรอนิกส์

	 การที่ธุรกิจประกันวินาศภัยจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืนน้ัน	สิ่งที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ	การพัฒนา
ศักยภาพส�าหรับบุคลากรในภาคธุรกิจ	ซึ่งที่ผ่านมามีการจัด
อบรมบุคลากรอย่างต่อเน่ือง	เช่น	โครงการรางวัลผู้ส�ารวจ
อบัุตเิหตรุถยนต์ดเีด่น	ประจ�าปี	2561	Best	Surveyor	Award	

2019	(BSA)		การอบรมเรือ่ง	HR	Transformation	in	Digital	
Era	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ	The	Performance		
Coaching	Leading	Your	Team	to	the	Better	Execution	
สมัมนาหวัข้อ	SCG	-	HR	Best	Practices	โดยชมรมนกับริหาร
งานบุคคลธุรกิจประกันภัย	รวมถึงการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น	ๆ	ในการมอบทุนการอบรมเพื่อเพ่ิมพูน 
ความรูแ้ละประสบการณ์แก่ผูแ้ทนของบรษิทัสมาชกิ	อาท	ิทนุ
การอบรม	ISJ	General	Course	รุ่นที่	45	ทุนการอบรม	ISJ-
Advance	Course	รุ ่นที่	28	และทุนการอบรม	ASEAN	
School	for	Young	Insurance	Managers	(AYIM)	ครั้งที่	9	
เป็นต้น
 
	 ในช่วงปลายเดือนเมษายน	2562	 	สมาคมประกัน
วินาศภัยไทยมีก�าหนดการที่จะย้ายไปยังส�านักงานใหม่	ที่ตั้ง
อยู ่ซอยสุขุมวิท	64/1	ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงใต	้ 
เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	อย่างเป็นทางการ	หลังจากที่ได ้
ปฏิบัติงานและบริการให้กับบริษัทสมาชิก	ณ	ส�านักงานเดิม	
(อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย	ซอยร่วมฤดี)	มาถึง	44	ปี	
ซึ่งการมีส�านักงานแห่งใหม่นี้จะท�าให้สมาคมฯ	มีสถานที ่
ท�าการที่เหมาะสม	ทันสมัย	และสามารถด�าเนินกิจกรรมและ
โครงการต่าง	ๆ 	เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

	 สุดท้ายนี้	ผมขอขอบคุณหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนรวมถึงบริษัทสมาชิกที่ให ้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการด�าเนินงานของสมาคมฯ	ด้วยดีมาต่อเนื่อง	 
ขอขอบคณุคณะกรรมการบรหิาร	คณะกรรมการ	คณะท�างาน	
ชมรม	สโมสร	ตลอดจนพนักงานของสมาคมฯ	ที่ได้ร่วมแรง
ร่วมใจทุ่มเทช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	
ส่งผลให้สมาคมฯ	สามารถขบัเคลือ่นงานต่าง	ๆ 	จนประสบผล
ส�าเร็จอย่างดีเยี่ยม	เป็นท่ียอมรับและเช่ือถือไว้วางใจทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาคนี้สืบต่อไป	

(นายจีรพันธ์	อัศวะธนกุล)
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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รายนามคณะกรรมการบริหาร 

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
นายกสมาคม

นายนพดล สันติภากรณ ์
อุปนายก

นายอานนท์ วังวสุ
เลขาธิการ

นายสมพจน์ เจียมพานทอง 
อุปนายก

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์
รองเลขาธิการ

(เริ่มด�ารงต�าแหน่งตั้งแต ่

วันที่	4	กรกฎาคม	2560)
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นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์
เหรัญญิก	และประธานคณะ

กรรมการการบัญชี	-	การเงิน	และ
การลงทุน

นายวาสิต ลำาซำา
ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยยานยนต์

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์
ประธานคณะกรรมการประกันภัย

ทรัพย์สิน

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร
ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

นายอรัญ ศรีว่องไทย
นายทะเบียน	และประธาน

คณะกรรมการกฎหมาย

และกฎระเบียบ

นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์
ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นายอรรณพ พรธิติ
ประธานคณะกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและโลจิสติกส์

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาธุรกิจและ
วิชาการประกันภัย

รายนามคณะกรรมการบริหาร 

่

6 | รายงานประจำาปี 2561



รายนามคณะกรรมการบริหาร 

นายสมพร สืบถวิลกุล
กรรมการ	และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยทรัพย์สิน

นายวัลลภ จิตต์สนอง
กรรมการ	และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยอุบัติเหตุและ
สุขภาพ

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์
กรรมการ	และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยยานยนต์

นายไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์
กรรมการ	และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยทางทะเลและ
โลจิสติกส์

นายธกร เลาหพงศ์ชนะ
กรรมการ	และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์
กรรมการ	และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กฎหมายและกฎระเบียบ

นายกรกฤต คำาเรืองฤทธิ์
กรรมการ	และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการ
บัญชี-การเงิน	และการลงทุน

นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ
กรรมการ	และกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
พัฒนาธุรกิจและวิชาการ
ประกันภัย

(เริ่มด�ารงต�าแหน่งตั้งเเต ่

วันที่	3	เมษายน	2561)

(ด�ารงต�าแหน่งถึง 

วันที่	7	กันยายน	2561)

(ด�ารงต�าแหน่งถึง 

วันที่	31	ธันวาคม	2561)
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

��������������������
����������������������

วิสัยทัศน์	(Vision)
“เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”

พันธกิจ	(Mission)

	คุณค่าร่วมองค์กรของสมาคมประกันวินาศภัยไทย	คือ	TGIA	

สมาคมฯ กำาหนดพันธกิจใน 4 ด้าน ประกอบด้วย
พันธกิจที่ 1 (Mission 1) ด้านประชาชน 
	 1.	สร้างและยกระดับความตระหนักรู้และความเข้าใจในการน�าการประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารความเสี่ยง	และส่งเสริมสนับสนุนให้ประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่	5	ในการด�ารงชีวิตของประชาชน 
	 2.	สร้างความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
พันธกิจที่ 2 (Mission 2) ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
	 1.	ยกระดับและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพให ้
กับภาครัฐ 
	 2.	ประสานงาน	เจรจา	ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจที่ 3 (Mission 3) ด้านหน่วยงานกำากับดูแล 
	 1.	ขยายความร่วมมือ	เพิ่มการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานก�ากับดูแล 
	 2.	ส่งเสริมให้ธุรกิจควบคุมดูแลกันเอง
พันธกิจที่ 4 (Mission 4) ด้านบริษัทสมาชิก 
	 1.	สร้างเสถียรภาพ	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการด�าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ 
	 2.	ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์	รวมถึงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับและตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินธุรกิจและการด�าเนินชีวิตในยุค	Thailand	4.0 
	 3.	สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ 
	 4.	ส่งเสริมความร่วมมือ	ความสามัคคี	และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก

 T = Teamwork Spirit : มีปฏิ สัมพันธ ์ที่ ดี ในการปฏิบั ติงานร ่วมกันในองค ์กร	 มีการท�างานและ 
ตัดสินใจภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันร่วมกัน
 G = Globalization & Grit :	มีแนวคิดที่เป็นสากลยกระดับความเป็นมืออาชีพในการท�างาน	และมีความมุ่งมั่น
กล้าตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 I = Integrity :	ปฏิบัติงานตามหลักกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร	ยึดหลักคุณธรรม	 
ซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมและศีลธรรมอันดี	ค�านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกและองค์กร
 A = Attitude & Actions :	มีทัศนคติเชิงบวกในการท�างานร่วมกันและถึงพร้อมในการกระท�าสิ่งที่ดีต่อองค์กร
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คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ส�านักงานอนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายวิชาการประกันภัยและวิชาการทั่วไป

ดร.จุฑาทอง จารุมิลินท
เลขาธิการ

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา
ผู้อ�านวยการบริหาร

นายไพฑูรย์ เนติโพธิ
อนุญาโตตุลาการ

นายโยธิน ฉวาง
อนุญาโตตุลาการ นายจุมพล ณ สงขลา

อนุญาโตตุลาการ
นายศุภชัย ดิษฐวิบูลย์
เลขาธิการ

นางสาวกัลยา จุกหอม
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหาร	สายงานวิชาการ

นางสมพร สุราช
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหาร	สายงานปฏิบัติการ

นางสมพร สุราช
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหาร	สายงานสนับสนุนการบริหาร

ฝ่ายปฏิบัติการ
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นายศุภชัย ดิษฐวิบูลย์
เลขาธิการ

  1. นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์

     .ประธาน

     .บมจ.เทเวศประกันภัย

  2..นายสมพร สืบถวิลกุล

   ..กรรมการที่ปรึกษา	

    .บมจ.ทิพยประกันภัย

  3..นางนลินา โพธารามิก

   	.รองประธาน

    .บมจ.นวกิจประกันภัย	

  4..นางสาวพัชรา เจนผาสุก

    .กรรมการ

    .บ.นิวแฮมพ์เชอร์	อินชัวรันส์

  5..นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ

    .ที่ปรึกษา

    .บมจ.ซมโปะ	ประกันภัย	(ประเทศไทย) 

  6..นางสาวอรวรรณ วรปัญญา

    .ที่ปรึกษา

    .บมจ.ไทยประกันภัย	

  7..นายอรัญ ศรีว่องไทย

    .ที่ปรึกษา

    .บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

  8..นายชัยฤทธิ์ ทรงพลังธรรม

    .ที่ปรึกษา	

    .บมจ.เมืองไทยประกันภัย

  9..นางสาวบังอร จิระวรสุข

    .ที่ปรึกษา	 	 	

    .บมจ.วิริยะประกันภัย

 10..นายทิวากร กาญจนกิจ

					ที่ปรึกษา

					บมจ.ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	

 11..นายชาติชาย อารยะวณิชกุล

					กรรมการ

					บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

 12..นางสาวเดือนฉาย โกศลเมธากุล

					กรรมการ

					บมจ.เจนเนอราลี่	ประกันภัย	(ไทยแลนด์)

 13..นายจักรพรรดิ อังคทะวานิช

					กรรมการ	 	

					บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย	

 14..นายอชิรวัตติ์ รงคะเจริญรัตน์

					กรรมการ

					บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ	

 15..นางสาวจันทิมา ถิ่นสุวรรณ

					กรรมการ

					บมจ.ทิพยประกันภัย	

 16..นางเอมอร จิรเสาวภาคย์

					กรรมการ

					บมจ.เมืองไทยประกันภัย

 17..นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ

					กรรมการ

					บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

 18..นางสาวนภา กาญจโนภาส

					กรรมการ

					บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)

 19..นายภาสกร แก้วประเสริฐ

					กรรมการ

					บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย	(ประเทศไทย)

 20..นายทวีศักดิ์ อัญชลีนุกูล

					กรรมการ	

					บมจ.ธนชาตประกันภัย	

 21..นางนภาพร แดดภู่ 

					ผู้ประสานงาน 

					ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

					การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 22..นางสาวนัฎพร กีชานนท ์
   		ผู้ประสานงาน 
					ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
						การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 23..นายสิทธิชัย ฤกษ์วลีกุล

					ผู้ประสานงาน	

					ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

					การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 24..นางสาวกัลยา จุกหอม

					ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหาร	

					สายงานวิชาการ

					สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 25..นางสาวภัทรพร นำาเงิน

					หัวหน้ากลุ่ม	สนับสนุนงานประกันภัย	2

					ฝ่ายวิชาการประกันภัย

					สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 26..นางสาวชุติมณฑน์ โพธิ์ปฐม

					เจ้าหน้าที่อาวุโส

					ฝ่ายวิชาการประกันภัย

					สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รายนามคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน 
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  1. นายอรรณพ พรธิติ

	 	ประธาน

	 	บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย

	 	(ประเทศไทย)

 2. นายไพชยนต์ สุธีพงศ์พันธ์

	 	กรรมการที่ปรึกษา

	 	บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย

	 	(ประเทศไทย)

 3. นายพิศิษฐ์ เงาวิจิตร 

	 	รองประธาน	

	 	บจ.มิตซุย	สุมิโตโม	อินชัวรันซ์		

	 	สาขาประเทศไทย

 4. นางพรศรี บรรณกุลโรจน์

	 	รองประธาน

	 	บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย

	 	(ประเทศไทย)

  5. ศ. (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ

	 	ที่ปรึกษา

	 	บจ.ส�านักกฎหมายประมวลชัย

 6. นายวิเทพ จิระจงเจริญ

	 	ที่ปรึกษา

	 	บจ.อีบิกซ์	(ประเทศไทย)	

 7. นายณรงค์ สุภานุรัตน์

	 	ที่ปรึกษา

 8. นายพิชิต เมฆกิตติกุล

	 	ที่ปรึกษา

	 	สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

 9. นางอรวรรณ อุณฑพันธุ์

	 	ที่ปรึกษา

	 	บมจ.ซมโปะ	ประกันภัย

	 	(ประเทศไทย)

 10. นางกรแก้ว เอี่ยมกุล

	 	กรรมการ

	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

 11. นายปิยวุฒิ กิจเจริญ

	 	กรรมการ

	 	บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย

	 	(ประเทศไทย)

12. .นางเพลินพิศ รุ่งเรือง

					กรรมการ	

	 	บมจ.แอลเอ็มจี	ประกันภัย

 13. นายนพดล มีสุขเสมอ

	 	กรรมการ

	 	บมจ.ไทยศรีประกันภัย

 14. นายชาญวิทย์ ผดุงวัฒนโรจน์

	 	กรรมการ

	 	บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

15.  นายสรายุทธ พุ่มศรี

	 	กรรมการ

	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

 16. นางวนิดา ชัยชัชวาล

	 	กรรมการ

	 	บมจ.นวกิจประกันภัย

 17. นางสาวพีรินทร แก้วลาย

	 	กรรมการ

	 	บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

 18. นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์

	 	ผู้ประสานงาน

	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 19. นายชัชวาล วยัมหสุวรรณ

	 	ผู้ประสานงาน

	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

20 . นางสาวกัลยา จุกหอม

	 	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหาร

	 	สายงานวิชาการ

	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 21. นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล

	 	เจ้าหน้าที่ช�านาญการ

	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย

	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

22. นางสาวนงรัตน์ พิทักษ์ฉัตรสกุล

	 	เจ้าหน้าที่อาวุโส

	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย

	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

23. นางสาวเบญจพร จุ้ยเจริญ

	 	เจ้าหน้าที่

	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย

	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รายนามคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
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 1. นายวาสิต ลำาซำา

  ประธาน	

	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

 2. นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน ์

  กรรมการที่ปรึกษา	

	 	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

 3. นายประสิทธิ์ คำาเกิด 

 	รองประธาน	

	 	บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

 4. นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล 

 	รองประธาน	

	 	บมจ.ธนชาตประกันภัย

 5. นายสุเทพ ราชอุปนันท ์

  รองประธาน	

	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

 6. นายเสรี กวินรัชตโรจน ์

 	ที่ปรึกษา	

	 	บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย	

	 	(ประเทศไทย)	

 7. นายสุรชัย ไตรวิทยางกูร 

	 	ที่ปรึกษา	

	 	บมจ.เมืองไทยประกัน

 8. นายรังสรรค์ จูงวัฒนา  

  ที่ปรึกษา

	 	บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

 9. นายถาวร แดนวังเดิม 

 	ที่ปรึกษา	

	 	บมจ.เอราวัณประกันภัย

10.  นายพันธ์เทพ ชัยปริญญา 

  ที่ปรึกษา

 11. นางกัญญศร กรวรพัทธ ์

  กรรมการ	

	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

 12. นายอนิญช์ หวั่งหลี 

  กรรมการ		

	 	บมจ.นวกิจประกันภัย

 13. นายอริยะ จักรานุรักษ ์

  กรรมการ		

	 	บมจ.เทเวศประกันภัย

 14. นายประชัน มาลาวงศ ์

 	กรรมการ		

	 	บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

 15. นายวิชาญ พันธ์ศรีมังกร 

	 	กรรมการ		

	 	บมจ.อาคเนย์ประกันภัย	

16. .นายเชิดชัย ทิงกุนา

  กรรมการ	

	 	บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย	(ประเทศไทย)

 17. นายเพิ่มศักดิ์ รอยศิริกุล 

 	กรรมการ		

	 	บมจ.น�าสินประกันภัย

 18. นายวัลลภ จิตต์สนอง 

 	กรรมการ		

	 	บมจ.สหมงคลประกันภัย

 19. นายชัยยุทธ มังศรี 

 	ผู้ประสานงาน	

	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 20. นางสาววิไลรัตน์ แสงแก้ว                       

 	ผู้ประสานงาน	

	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

21.  นายจอม จีระแพทย ์

	 	ผู้ประสานงาน	

	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

22. นายพงศกร ภาณุสานต ์

	 	ผู้ประสานงาน	

	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 23. นางสาวกัลยา จุกหอม 

	 	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหาร	

	 	สายงานวิชาการ	

	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 24. นางสาวศิริพร บุณยรัตน์มงคล 

 	หัวหน้ากลุ่ม	ผลิตภัณฑ์ประกันภัย	1

	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย

	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 25. นางสาวภัทรพร นำาเงิน 

  หัวหน้ากลุ่ม	สนับสนุนงานประกันภัย	2

	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย

	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 26. นางสาวรสริน ตั้งสิริมรกต 

 	เจ้าหน้าที่ช�านาญการ	

	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย	

	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

27. นายธณกร ธนวัตพลชัย 

					เจ้าหน้าที่อาวุโส	

					ฝ่ายวิชาการประกันภัย	

					สมาคมประกันวินาศภัยไทย	

28. นายวิทยา มหาพรม

					เจ้าหน้าที่	

					ฝ่ายวิชาการประกันภัย	

					สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

รายนามคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
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รายนามคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

 1. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร 
	 	ประธาน 
	 	บมจ.นวกิจประกันภัย

 2. นายวัลลภ จิตต์สนอง 
	 	กรรมการที่ปรึกษา 
	 	บมจ.สหมงคลประกันภัย

 3. นายพนัส สุขเจริญ 
	 	รองประธาน 
	 	บมจ.ไทยประกันภัย

 4. นายสุวิทย์ เก่งวิบูลย ์
	 	ที่ปรึกษา

 5. นางนันทินี ชินวรรณโณ 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

 6. นายสุรชัย เลิศสิทธิชัย 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

 7. นายนาวิน ผุดผาด 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

 8. นางสาวศิวพร ผึ่งผาย 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

 9. นางสุวรรณา สุขปลื้มถาวร 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

 10. นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ์  
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ซิกน่าประกันภัย

 11. นางอุสาห์ จันทร์งาม 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.	เอ็ทน่า	ประกันสุขภาพ 
	 	(ประเทศไทย)

 12. นายพินิจ อำานาจนิยมจันทร ์  
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ทิพยประกันภัย

 13. นางสาวโสภาวรรณ ทองหยวก  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.เทเวศประกันภัย

 14. นายวิทยา ทองพุทธรักษ ์  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

 15. นางจีราพร จงสกุล  
	 	กรรมการ	  
	 	บจ.มิตซุย	สุมิโตโม	อินชัวรันซ์	 
	 	สาขาประเทศไทย

 16. นางอังสนา ลิ่มพิทักษ ์  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.พุทธธรรมประกันภัย

 17. นางสาวเพลิน อังวัฒนกุล  
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 18. นายปวินท์ ชลมาศ  
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม  
						การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

 19. นางมณี ภาคภูมิ  
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม  
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

 20. นางอธิกา ไกรอมร 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม  
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

 21. นางสาวกัลยา จุกหอม 
	 	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหาร				 
	 	สายงานวิชาการ	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 22. นางสาวศิริพร บุณยรัตน์มงคล 
	 	หัวหน้ากลุ่ม	ผลิตภัณฑ์ประกันภัย	1 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 23. นางสาวนันท์ธิดา สิรินันทน ์
	 	เจ้าหน้าที่อาวุโส 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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รายนามคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	

 1. นายปัญญ์ รอดลอยทุกข ์  
	 	ประธาน	  
	 	บมจ.เอไอจี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	

 2. นายธกร เลาหพงศ์ชนะ  
	 	กรรมการที่ปรึกษา	 
	 	บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย	

 3. นายอภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์   
	 	รองประธาน	  
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

 4. นายพนมศักดิ์ มงคลนิมิตร  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บมจ.เทเวศประกันภัย

 5. นายวิชัย ลิขิตชัยวรรณ  
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บมจ.ทิพยประกันภัย

 6. นายพงษ์ภาณุ ดำารงศิร ิ  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

 7. นางสาวจิรายุ วราภรณ ์  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

 8. นายพิษณุ เอี่ยมสำาอางค ์  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

 9. นายอนุกูล เย็นใจ  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ทิพยประกันภัย

 10. นางสาวพจมาน เฟื่องอารมย ์ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

 11. นางสาวสุมาลี ศักยพันธ ์  
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.นวกิจประกันภัย

 12. นางสาวณิชาภัทร ศรีวิเชียร  
	 	กรรมการ 
	 	บ.นิวแฮมพ์เชอร์	อินชัวรันส์

 13. นายเอกบุรุษ เสริมเลขาวิลาศ  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

 14. นายอุทัย อโนมกิติ  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

 15. นางสาวกรวิภา ผลากรกุล  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)

 16. นายเกษม ประพันธ์วงศ ์  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.แอกซ่าประกันภัย

 17. นายธนพล ไกรทอง 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

 18. นางสาวดาเนตร วันทนีย์ 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม  
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	

 19. นางสาวกฤษณา ศักดิวรพงศ ์
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม  
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 20. นางสาวอุบลววรณ แสงตรง 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม  
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 21. นางสาวกัลยา จุกหอม 
	 	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหาร			 
	 	สายงานวิชาการ 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 22. นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล 
	 	เจ้าหน้าที่ช�านาญการ 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 23. นางสาวณัชภรณ์ รัตนไชย 
	 	เจ้าหน้าที่อาวุโส 
	 	ฝ่ายวิชาการประกันภัย	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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รายนามคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 1. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี	  
	 	ประธาน	  
	 	บมจ.ธนชาตประกันภัย

 2. นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ  
	 	กรรมการที่ปรึกษา	 
	 	บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

 3. นายทัตเทพ สุจิตจร  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	สถาบันประกันภัยไทย

 4. นางวรรณี คงภักดีพงษ ์  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บจ.ฮาวเด้น	แมกซี่	อินชัวรันส์์	โบรกเกอร์

 5. นางนิธิพร ไตรทิพเทวินทร ์  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	นักวิชาการอิสระ

 6. นางสาวภาวนา ไทยสุวรรณ  
	 	รองประธาน	  
	 	บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)

 7. ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ 
	 	รองประธาน 
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

 8. นายธโนดม โลกาพัฒนา  
	 	กรรมการ 
	 	นักวิชาการอิสระ

 9. ดร. ศรัณฐ์ หวั่งหลี  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.นวกิจประกันภัย

 10. นางวิไล ปรีชาภรณ ์  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

 11. นายสุชาติ สุธยานันท ์  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)

 12. นายจักรวี วิสุทธิผล  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญณา ศิริภิรมย ์  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ซมโปะประกันภัย	(ประเทศไทย)	 	
	 	จ�ากัด(มหาชน)  
14. ดร. วรัญญา อัจฉริยะชาญวณิช 
  นักวิชาการอิสระ

 15. ดร. โชติมา พัวศิร ิ 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.น�าสินประกันภัย

 16. นายชูชัย วชิรบรรจง  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ประกันคุ้มภัย

 17. ดร. สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์  
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)	

 18. นางสาวเขมญดา คงรักษ์กุล  
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.แอกซ่าประกันภัย

 19. นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต  
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 20. นางสาวกัลยา จุกหอม 
	 	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหาร	 
	 	สายงานวิชาการ 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 21. นางสาวนฤมล ดอกพิกุล 
	 	ผู้จัดการวิชาการทั่วไป 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 22. นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย 
	 	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป	 	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 23. นายทศพล ศรีสังข์  
	 	เจ้าหน้าที่ช�านาญการ	 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 24. นางสาวโศรดา หนูแย้ม 
	 	เจ้าหน้าที่	 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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รายนามคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน	และการลงทุน

 1. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ ์
	 	ประธาน 
	 	บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย	

 2. นายกรกฤต คำาเรืองฤทธิ์ 
	 	กรรมการที่ปรึกษา 
	 	บมจ.	เจนเนอราลี่	ประกันภัย	(ไทยแลนด์)	

 3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ 
	 	ที่ปรึกษา

 4. นางอำาไพ บำารุงศักดิ์ศิลป์ 
	 	ที่ปรึกษา

 5. นายพิเชษ เจียรมณีทวีสิน 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
	 	แห่งประเทศไทย

 6. นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา 
	 	ที่ปรึกษา 
	 	บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

 7. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ 
	 	รองประธาน 
	 	บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

 8. นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล 
	 	รองประธาน 
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย

 9. นายมนตรี พ่วงพูล 
	 	รองประธาน	 
	 	บมจ.อลิอันซ์	ซี.พี.ประกันภัย

 10. นายอนรรฆ หวั่งหล ี
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.นวกิจประกันภัย

 11. นางสาวสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน ์
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย

 12. นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย	

 13. นายวิวัฒน์ ปัญญาเกียรติคุณ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

 14. นายธีรวัช ตั้งจีรวงษ ์
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.แอกซ่าประกันภัย	

 15. นางสาวบุณฑริก น้อยเสวก 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

 16. นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย	(ประเทศไทย)

 17. นางสาวศศมน สันติสุข 
	 	กรรมการ	(ประธานชมรมนักบัญชีประกันภัย) 
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

18. นางสาววรรณา ผลชีวัน 
	 	บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย 
	 	(เข้าร่วมประชุมแทนนางสุพร	เร้าปิติวงษ์กุล)

 19. นางสาวชัชวริน โชติชูตระกูล 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 20. นางสาวธนิตา อนุสนธิ์อดิสัย 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 21. นางสาวชญานิน เกิดผลงาม 
	 	ผู้ประสานงาน 
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 22. นางสมพร สุราช 
	 	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหาร	 
	 	สายงานสนับสนุนการบริหาร 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 23. นางสาวสุภาสินี จันทว ี
	 	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี	 
	 	ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 24. นางสาวชัชฎา เครือครุฑ 
	 	เจ้าหน้าที่	 
	 	ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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รายนามคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

 1. นายอรัญ ศรีว่องไทย  
	 	ประธาน	  
	 	บมจ.มิตรแท้ประกันภัย	

 2. นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย ์  
	 	กรรมการที่ปรึกษา	 
	 	บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

 3. นางสาวอมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร  
	 	รองประธาน	  
	 	บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

 4. นางลลิตา สุวรรณรัตน ์  
	 	รองประธาน	  
	 	บมจ.เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ประกันภัย 
	 	(ประเทศไทย)

 5. นายวิเชียร โมลีวรรณ 
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย		

 6. ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ  
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ		

 7. นางสาวอธิษฐา จิตรานุเคราะห ์
	 	ที่ปรึกษา	  
	 	บจ.	ติลลิกีแอนด์กิบบินส์	เนชั่นแนล	

 8. นางสาวสุทธิราภร ปรีเปรม 
	 	ที่ปรึกษา 
 

 9. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

 10. นางสาวสมศรี ตั้งสีฟ้า  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.เมืองไทยประกันภัย	

 11. นายอภิชาต อุดมวรชาต ิ  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.วิริยะประกันภัย	

 12. นางสาวอรวรรณ วรปัญญา 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ไทย์ประกันภัย		

 13. นายบุญยัง วังสว่าง 
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ทิพยประกันภัย

 14. นายยศกร เทพหาร  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

 15. นางสาวกัญชวีร์ ศิริคำา  
	 	กรรมการ	  
	 	บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

 16. นายปิยะ วราอุบล 
	 	กรรมการ 
	 	บมจ.ซิกน่าประกันภัย

 17. นางสาวอายุศรี คำาบรรลือ 
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 18. นางสาวจารุณีย์ สุขสมสังข ์  
	 	ผู้ประสานงาน	  
	 	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
	 	การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 19. นางสาวกัลยา จุกหอม  
	 	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบริหาร	 
	 	สายงานวิชาการ 
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 20. นางสาวนฤมล ดอกพิกุล 
	 	ผู้จัดการวิชาการทั่วไป 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 21. นางพัชรีภรณ์ พิศเพ็งกุลวัฒน์  
	 	หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและกฎระเบียบ 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 22. นายทศพล ศรีสังข์  
	 	เจ้าหน้าที่ช�านาญการ 
	 	ฝ่ายวิชาการทั่วไป	  
	 	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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ทำาเนียบนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

• นายวัย วรรธนะกุล 
พ.ศ. 2510-2511

• นายฉลอง โปษยานนท์
พ.ศ. 2511-2512, 
2512-2513

• นายเช็งจือ ลือประเสริฐ 
พ.ศ. 2513-2514,  
2514-2515

• นายเฉลิมศักดิ์ สุขะวิริยะ 
พ.ศ. 2526-2527

• นายชัย โสภณพนิช 
พ.ศ. 2527-2528, 
2528-2529

• นายยืนยง โศภิษฐ์พงศธร              
พ.ศ. 2529-2530

• นายวิรัช ณ สงขลา 
พ.ศ. 2515-2516, 
2516-2517

• นายสุจินต์ หวั่งหล ี
พ.ศ. 2517-2518, 
2518-2519

• นายยุตติ ลำาซำา 
พ.ศ. 2519- 2520

• นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน์
พ.ศ. 2530-2531, 
2531-2532

• นายชัย โสภณพนิช 
พ.ศ. 2532-2533,  
2533-2534

• นายพันธุ์เสน่ห์ พันธุพงศ ์
พ.ศ. 2534-2535,  
2535-2536

• นายชลอ ทองสุพรรณ 
พ.ศ. 2520-2521,  
2521-2522

• นายเมธ ศตวุฒ ิ
พ.ศ. 2522-2523,  
2523-2524

• นายพิชัย จุฬาโรจน์มนตรี 
พ.ศ. 2524-2525, 
2525-2526 

• นายประสาน นิลมานัตต ์
พ.ศ. 2536-2538

• นายศราวุธ ภาสุวณิชยพงศ์
พ.ศ. 2538-2540

• นายชัย โสภณพนิช 
พ.ศ. 2540-2542,  
2542-2544

• นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล 
พ.ศ. 2552-2554, 
2554-2556

• นายอานนท์ วังวสุ  
พ.ศ. 2556-2558, 
2558-2560

• นายสุจินต์ หวั่งหล ี
พ.ศ. 2544-2546, 
2546-2548

• นายสุจินต์ หวั่งหลี 
พ.ศ. 2550-2552 

• นายชัย โสภณพนิช  
พ.ศ. 2548-2550 

• นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล 
พ.ศ. 2560-2562

่
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รายงานธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2561

	 เศรษฐกิจไทยในปี	2561	มีอัตราการขยายตัวท่ีร้อยละ	
4.1	ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ	4.0	ในปี	2560	และ
เป็นการขยายตัวสูงสดุในรอบ	6	ปี	โดยการบรโิภคภาคเอกชน	
และการลงทนุภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ	4.6	และร้อยละ	3.9	
ตามล�าดับ	ขณะที่มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ	7.7	ส่วน
การลงทนุภาครฐัขยายตวัร้อยละ	3.3	ปรบัตวัดีขึน้จากการลด
ลงร้อยละ	1.2	ในปี	2560
	 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี	2562	คาดว่าจะยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเน่ือง	โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจาก	1)	การใช้จ่ายภาค
ครวัเรอืนยงัมแีนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและเป็นตัวสนบัสนนุ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง	2)	การปรับตัวดีขึ้น

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (Economic Growth Rate)	 								4.0	 			4.1	 3.5-4.5

			การบริโภคภาคเอกชน	(Private	Consumption)	 								3.0	 			4.6	 4.2

			การลงทุนภาคเอกชน	(Private	Investment)	 								2.9	 			3.9	 4.7

			การอุปโภคภาครัฐ	(Public	Consumption)	 								0.1	 			1.8	 2.2

			การลงทุนภาครัฐ	(Public	Investment)	 							-1.2	 			3.3	 6.2

			การส่งออกสินค้าและบริการ	(Export	of	goods	&	services)	 								5.4	 			4.2	 3.9

			การน�าเข้าสินค้าและบริการ	(Import	of	goods	&	services)	 								6.2	 			8.6	 4.3

มูลค่าการส่งออกสินค้า (Export volume of goods & services)									9.8	 			7.7	 4.1

มูลค่าการนำาเข้าสินค้า (Import volume of goods & services)								13.2	 			14.3	 6.1

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation)	 									0.7	 		1.1	 0.5-1.5

ตารางที่ 1: อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

ที่มา:	รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่	4/2561	และแนวโน้มปี	2562,	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ร้อยละต่อป ี
(Percent	per	year)

2560
(2017)

2561
(2018)

2562
(2019)

อย่างต่อเนื่องของการลงทุนภาคเอกชน	3)	การเร่งตัวขึ้นของ
การลงทนุภาครฐั	(4)	การขยายตัวของภาคการท่องเทีย่ว	ตาม
การปรับตวัเข้าสูภ่าวะปกตขิองจ�านวนและรายได้จากนกัท่อง
เท่ียวจนีและยโุรป	และ	5)	การเปลีย่นแปลงทิศทางการค้าการ
ผลิตและการลงทุนระหว่างประเทศ	ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบ
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก	
	 เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิยงัมแีนวโน้มอยู�ในเกณฑ์ด	ีโดย
อตัราเงนิเฟ้อมแีนวโน้มปรับตวัขึน้ตามภาวะเศรษฐกจิทีข่ยาย
ตัวต่อเนื่อง	ขณะที่ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
จะยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง
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	 ส�าหรบัธรุกจิประกันวนิาศภยัปี	2561	มลูค่าเบีย้ประกัน
ภัยรับโดยตรงอยู่ที่	231,990	ล้านบาท	ขยายตัวจากปีที่แล้ว
ในอตัราร้อยละ	6.2	(รปูที	่1)	สดัส่วนเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรง
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ	(Insurance	Penetra-
tion)	อยู่ที่ร้อยละ	1.42	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	จ�านวนเบ้ีย
ประกันภัยต่อจ�านวนประชากร	(Insurance	Density)	เพิ่ม
ขึ้นจากปี	2560	ซึ่งอยู่ที่	3,229	บาท	เป็น	3,420	บาท	คิดเป็น
ร้อยละ	5.9	(รปูที	่2)	โดยเบ้ียประกนัภยัรบัโดยตรงในปี	2561	
เติบโตจากการรับประกันภัยทุกประเภท	โดยการประกันภัย

รถยนต์	มอีตัราการเตบิโตร้อยละ	8.0	การประกนัภยัเบด็เตลด็	
ร้อยละ	3.9	การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	ร้อยละ	2.98	
และการประกันอัคคีภัย	ร้อยละ	2.93	ตามล�าดับ	ส�าหรับการ
ประกนัภยัเบด็เตลด็นัน้ได้มกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่งทกุปี	โดย
เฉพาะการประกันภัยสุขภาพ	ประกันภัยการเดินทาง	และ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	(รูปที่	3)

รูปที่ 1: มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ปี 2550 - 2561

ที่มา:	ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
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รูปที่ 3: เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง

รูปที่ 2: อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ปี 2556 - 2561

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.),	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)
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	 สัดส่วนเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงของแต่ละประเภทการ
ประกันภัยในปี	2561	ใกล้เคียงกับปี	2560	โดยการประกัน
ภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีสัดส่วนมากที่สุด	อยู่ที่ร้อยละ	50.9	
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย	รองลงมา	คือ	การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล	อยู่ที่ร้อยละ	12.6	การประกันความเสี่ยง
ภัยทรัพย์สิน	ร้อยละ	10.4	การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	

ร้อยละ	7.8	การประกันอัคคีภัย	ร้อยละ	4.4	ส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ	13.9	ประกอบด้วยการประกนัภยัสขุภาพ	การประกนั
ภัยทางทะเลและขนส่ง	การประกันความรับผิดต่อบุคคล
ภายนอก	ประกันภัยการเดินทาง	ประกันภัยอิสรภาพ	และ 
อื่น	ๆ	(รูปที่	4)

รูปที่ 4: สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ปี 2560 - 2561

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

Health

Health
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รูปที่ 5: จำานวนกรมธรรม์ และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ย ปี 2556 - 2561

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

	 จ�านวนกรมธรรม์เพ่ิมขึ้นทุกปีต้ังแต่ปี	2556	จนถึงปี	
2561	โดยในปี	2561	มีจ�านวน	62.4	ล้านกรมธรรม์	เพิ่มขึ้น
จากปี	2560	ร้อยละ	5.0	ส่วนเบีย้ประกนัภยัเฉลีย่ต่อกรมธรรม์

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก	3,675	บาท	ในปี	2560	เป็น	3,717	บาท	
ในปี	2561

 

52,064 54,583 54,709 55,746 59,444 62,419 

203,120 205,368 209,244 209,743 
218,434 

231,990 
3,901 

3,762 

3,825 

3,762 

3,675 

3,717 

2556 (2013) 2557 (2014) 2558 (2015) 2559 (2016) 2560 (2017) 2561 (2018)

Number of Policiess (Thousand Policies) Direct Premium (Million Baht) Average Direct Premium (Baht)
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	 ส�าหรับอัตราค่าสินไหมทดแทนรวมทุกประเภทการ
ประกันภัย	(Loss	Ratio)	ปี	2561	อยู่ที่ร้อยละ	56.7	เพิ่มขึ้น
จากปี	2560	ซึ่งมีอัตราค่าสินไหมทดแทนที่ร้อยละ	56.2	 

โดยอัตราค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มสูงขึ้นนี้	หลัก	ๆ	มาจากการ
ประกันภัยรถยนต์	(รูปที่	6)

รูปที่ 6: อัตราค่าสินไหมทดแทน ปี 2560 และ ปี 2561

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 

15.4%

31.5%

47.2%

64.8%
60.9%

45.5%

57.2%

34.6%

59.9%

18.6%

39.2%

44.9%

14.4%

33.2%

13.8%

66.0%
60.9%

34.5%

23.3%

36.6%

64.0%

22.2%

45.4%
43.5%

Fire Cargo Hull Voluntary Compulsory Industrial All
Risks

Public Liability Personal
Accident

Health Travel Bail Bond Others

Fire Marine Motor Miscellaneous
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ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

สถิติที่สำาคัญ

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
	 เบีย้ประกันภยัรบัโดยตรงรวมทกุประเภทการประกนัภยั	
ต้ังแต่ปี	2557-2561	มีการเติบโตเพิ่มข้ึนทุก	ๆ	ปี	โดยในป	ี
2561	มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น	231,990	ล้าน
บาท	คดิเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ	6.2	และเมือ่พิจารณแต่ละ
ประเภทการประกันภัย	พบว่า	มีเพียงการประกันอัคคีภัย 

ท่ีเบ้ียประกนัภยัรบัโดยตรงมแีนวโน้มลดลงตัง้แต่ปี	2557	และ
เริ่มปรับตัวสูงข้ึนในปี	2561	ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาค
สมคัรใจและการประกนัภัยเบด็เตลด็ยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	

 

Fire Marine Hull Marine Cargo Motor Compulsory Motor Voluntary Miscellaneous
2557 (2014) 11,061 436 4,868 15,388 102,539 71,076
2558 (2015) 10,480 438 4,906 16,239 104,066 73,114
2559 (2016) 10,234 415 4,853 16,680 105,508 74,124
2560 (2017) 9,850 433 4,923 15,958 110,160 77,110
2561 (2018) 10,139 383 5,133 18,044 118,144 80,148

Unit: Million Baht
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เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อ 1 กรมธรรม์
	 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อกรมธรรม์	รวมทุก
ประเภทการประกันภัย	ตั้งแต่ปี	2557	–	2561	เคลื่อนไหว
อยู่ในช่วง	3,600	–	3,900	บาท	ส�าหรับปี	2561	เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาเล็กน้อยจาก	3,675	บาท	เป็น	3,717	บาท	หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.1	โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยของ
การประกันภัยตัวเรือมีค่าสูงที่สุด	รองลงมา	คือการประกัน

ภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	การประกันภัยการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	การประกันอัคคีภัย	และการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	ตามล�าดับ	ส�าหรับการประกัน
ภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจมเีบ้ียประกนัภยัรบัโดยตรงเฉลีย่ลดลง
เรื่อย	ๆ	ตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นมา

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 

Fire Marine Hull Marine Cargo
Motor

Compulsory
Motor Voluntary Miscellaneous Total

2557 (2014) 2,912 52,188 5,721 545 12,392 5,274 3,763
2558 (2015) 3,050 142,083 6,306 562 12,335 5,564 3,825
2559 (2016) 3,054 123,571 6,019 568 12,230 5,755 3,800
2560 (2017) 2,948 93,505 5,557 515 12,156 5,076 3,675
2561 (2018) 2,766 88,542 5,578 554 11,785 5,257 3,717

Unit: Baht
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ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (หลังหักการประกันภัยต่อ)
	 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น
รายได้	(Loss	Ratio)	ของธรุกจิประกันวนิาศภยัในปี	2561	อยู่
ทีร้่อยละ	56.7	โดยอตัราส่วนค่าสนิไหมทดแทนต่อเบีย้ประกนั
ภัยที่ถือเป็นรายได้ของแต่ละประเภทการประกันภัยเรียง
ล�าดับจากสูงสุดไปต�่าสุด	ดังนี้	
	 1)	การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ร้อยละ	66.0
	 2)	การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	ร้อยละ	60.9
	 3)	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	ร้อยละ	42.3	
	 4)	การประกนัภยัการขนส่งสนิค้าทางทะเล	ร้อยละ	33.2	
	 5)	การประกันอัคคีภัย	ร้อยละ	14.4
	 6)	การประกันภัยตัวเรือ	ร้อยละ	13.8	

นอกจากนี	้จะสงัเกตได้ว่าอตัราส่วนค่าสนิไหมทดแทนต่อเบีย้
ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ของการประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	ทุกปี	ซึ่งส่งผลให้ตัวเลข
รวมทุกประเภทการประกันภัยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
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อตัราส่วนรวมค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดำาเนนิงาน
	 อตัราส่วนรวมค่าสนิไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด�าเนนิงาน	
(Combined	Ratio)	ของธุรกิจประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นทุกป	ี

ตั้งแต่ปี	2557	–	2561	โดยในปี	2561	เพิ่มข้ึนจากร้อยละ	
95.8	ในปี	2560	เป็นร้อยละ	97.6

ที่มา:	รายงานผลการด�าเนินงาน	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 

89.0%

92.1%

95.2%
95.8%

97.6%

2557 (2014) 2558 (2015) 2559 (2016) 2560 (2017) 2561 (2018)
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อัตราส่วนกำาไรจากการรับประกันภัย
	 ปี	2561	อตัราส่วนก�าไรจากการรบัประกนัภยัคิดเป็นร้อย
ละ	3.4	ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	4.2	เนื่องจาก
อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนเพิม่ขึน้จากร้อยละ	56.2	เป็นร้อย
ละ	56.7	และอตัราส่วนค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้จากร้อยละ	29.5	เป็น
ร้อยละ	30.7

	 อตัราส่วนค่าจ้างและค่าบ�าเหนจ็สทุธิ	ลดลงเลก็น้อยจาก
ปี	2560	จากร้อยละ	10.1	เป็นร้อยละ	9.2	เนื่องจากค่าจ้าง
และค่าบ�าเหน็จของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	มี
อตัราลดลงจากปีทีผ่่านมา	จากร้อยละ	14.0	เป็นร้อยละ	13.5
 

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)

 

Net Loss Incurred
56.2%

Underwriting Margin
4.2%

Management 
Expense
29.5%
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10.1%

2560 (2017)

Net Loss Incurred
56.7%

Underwriting Margin
3.4%

Management 
Expense
30.7%

Net Commission
9.2%

2561 (2018)
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อัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ

ROA	=	Return	On	Asset	(อัตราส่วนผลตอบเเทนต่อสินทรัพย์)
ROE	=	Return	On	Equity	(อัตราส่วนผลตอบเเทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น)

ROR	=	Rate	Of	Return	(อัตราส่วนผลตอบเเทนที่ได้รับ)

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุระกิจประกันภัย	(คปภ.)

 

6.4%

2.7%
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4.8%

2.0%

4.8%

ROE ROA ROR

2560 (2017) 2561 (2018)
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อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัย  
	 อัตราส ่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัย	 
(Retention	Ratio)	ของธุรกิจประกันวินาศภัย	ปี	2561	อยู่ที่
ร้อยละ	70.2	ลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา	และลด
ลงในทุกประเภทการรับประกันภัย

	 การประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบัมอีตัราส่วนการรบัเสีย่ง
ภัยเองของเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ	89.2 
	รองลงมา	คือ	การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	ร้อยละ	
85.8	การประกันภัยอัคคีภัย	ร้อยละ	65.5	การประกันภัยการ
ขนส่งสินค้าทางทะเล	ร้อยละ	58.2	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	
ร้อยละ	46.9	และการประกันภัยตัวเรือ	ร้อยละ	15.2	

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)
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รายได้จากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน
	 รายได้จากการลงทนุสทุธใินปี	2561	มมีลูค่า	7,201	ล้าน

บาท	ซึง่สูงกว่าปี	2560	ร้อยละ	2.5	ส�าหรบัอตัราผลตอบแทน

จากการลงทุนนั้นมีแนวโน้มลดลงเรื่อย	ๆ	ตั้งแต่ปี	2557	โดย

ในปี	2561	มอีตัราผลตอบแทนจากการลงทนุอยูที่ร้่อยละ	2.2	

ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีอัตราคงที่มาตั้งแต่ปี	2558 

ที่ร้อยละ	1.50	และในเดือนธันวาคม	2561	ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียนโยบายเป็น	 

ร้อยละ	1.75	

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)
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สัดส่วนการลงทุน
	 สัดส่วนการลงทนุในปี	2561	เปลีย่นแปลงจากปีทีผ่่านมา
เลก็น้อย	โดยมสีดัส่วนการลงทนุในพนัธบตัร/ต๋ัวเงิน/หุน้กู	้มาก

ทีส่ดุ	คอื	ร้อยละ	36.1	รองลงมา	คอื	หุน้ทนุ	ร้อยละ	28.2	และ	
เงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงิน	ร้อยละ	27.5	

ที่มา:	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	
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รายงานกิจกรรม
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

1. สมาคมประกันวินาศภัยไทย รับรางวัลสมาคมการค้า
ยอดเยี่ยม ประจำาปี 2561
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ได้รับรางวัลสมาคมการค้า
ยอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2561	ต่อเนื่องเป็นปีที่	3	ซึ่งเป็นรางวัล
สงูสดุส�าหรบัสมาคมการค้าทีม่คีวามเป็นเลศิในทกุด้าน	ในกลุม่
สมาคมที่จดทะเบียนเกินกว่า	16	ปีขึ้นไป	จากการประกวด
สมาคมการค้าดีเด่น	ประจ�าปี	2561	(Trade	Association	
Prestige	Award:	TAP	Award)	จัดโดย	กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า	ร่วมกับ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	ซึ่งสมาคมฯ	
สามารถผ่านเกณฑ์ในการประเมินศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการตามหลัก	Balanced	Scorecard	ทั้ง	4	มิติ	คือ	1)	ผล
ส�าเร็จตามพันธกิจ	2)	ความสามารถในการบริหารจัดการ	 
3)	คุณภาพการให้บริการ	และ	4)	การพัฒนาองค์กร	
	 รางวัลดังกล่าวนี้ถือเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาค
ภูมิใจของสมาคมประกันวินาศภัยไทย	และเป็นบทพิสูจน์ให้
เห็นถึงความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	ในการเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยัทีม่ศีกัยภาพและสามารถให้บรกิารสมาชกิให้
มคีวามพร้อมในการประกอบธรุกจิประกนัวนิาศภยัในยคุไทย
แลนด์	4.0	และสร้างความเป็นปึกแผ่น	พฒันาให้สมาคมฯ	เป็น
องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ	และเป็นที่ยอมรับของทั้ง	ภาครัฐ
และภาคเอกชน	

2. การดำาเนินการก่อสร้างอาคารสมาคมประกันวินาศภัย
ไทยแห่งใหม ่
	 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	ได้ด�าเนินการก่อสร้างอาคาร
สมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่	โดยมีรายละเอียดและ
ขัน้ตอนการด�าเนนิการก่อสร้างจนแล้วเสรจ็	พร้อมก�าหนดวนั
เปิดท�าการ	ณ	ส�านักงานแห่งใหม่	ดังนี้
	 1.	ว่าจ้าง	บรษิทั	วศิวกรทีป่รกึษาต่อตระกูล	ยมนาคและ
คณะ	จ�ากัด	เป็นท่ีปรึกษาโครงการ	เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	
2560
	 2.	ซือ้ทีด่นิ	จากบรษิทั	กลางคุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ	
จ�ากัด	เป็นที่ดินว่างเปล่า	ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท	ระหว่างซอย
สุขุมวิท	64/1	และ	64/2	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2560	โฉนด
ที่ดินเลขที่	253383	เลขที่ดิน	11013	ต�าบลบางจาก	อ�าเภอ
พระโขนง	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	1	ไร่	1	งาน	72	
ตารางวา	(572	ตารางวา)	
	 3.	ว่าจ้าง	บริษัท	ซี.อี.เอส.	จ�ากัด	เป็นบริษัทผู้รับเหมา
ก่อสร้างอาคาร	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2560	โดยได้ยื่นค�าขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย	ตาม
มาตรา	39	ทวิ	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2560	และได้ลงนาม
สัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้าง	(Design	&	Build)	อาคาร

ส�านักงานสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่	เมื่อวันที่	7	
พฤศจิกายน	2560	
	 4.	ท�าพิธีบวงสรวงข้ึนเสาเอกอาคารสมาคมประกัน
วินาศภัยไทยแห่งใหม่	เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2560	ฤกษ์เวลา	
09.59	น.	ณ	ถนนสุขุมวิท	ซอย	64/1-64/2	และเทคอนกรีต
เสาเข็ม	เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2560	ถึงวันที่	18	พฤศจิกายน	
2560	(รวม	39	วัน)	รวมเสาเข็มที่เททั้งหมด	จ�านวน	104	ต้น
	 5.	กู้เงินกับธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อใช้
เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสมาคมประกันวินาศภัย
ไทย	กรอบวงเงิน	200	ล้านบาท	ระยะเวลาการผ่อนช�าระ
ดอกเบี้ยและเงินต้นคืนภายใน	10	ปี	โดยใช้โฉนดที่ดินเลขที่	
253383	เลขที่ดิน	11013	เป็นหลักทรัพย์ในการกู้เงิน	และได้
ลงนามสัญญากู้เงิน	เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2560
	 6.	ว่าจ้าง	บรษิทั	Tri	Angle	IA	จ�ากดั	เป็นผูอ้อกแบบและ
ตกแต่งภายในอาคาร	เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2561
	 7.	ท�าพิธีบวงสรวง	 ข้ึนศาลพระพรหม	และศาลเจ้าที่	 
ณ	สมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่	เม่ือวันอังคารที่	12	
กุมภาพันธ์	2562	ฤกษ์เวลา	08.59	น.
	 8.	ผู้บริหารและพนักงานท�าพิธีย้ายเข้าท�างานในอาคาร
สมาคมประกนัวนิาศภยัไทยแห่งใหม่	เมือ่วนัเสาร์ท่ี	16	มนีาคม	
2562	ฤกษ์เวลา	09.59	น.
	 9.	ก�าหนดการก่อสร้างออกแบบและตกแต่งภายในแล้ว
เสร็จ	วันท่ี	15	เมษายน	2562	และด�าเนินการขนย้ายไปยัง
สมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่	วันที่	26-27	เมษายน	
2562	
	 10.	วันเปิดท�าการสมาคมฯ	แห่งใหม่	 เริ่มตั้งแต่วัน
พฤหัสบดีที่	2	พฤษภาคม	2562	เป็นต้นไป	โดยใช้	ที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	ดังนี้
	 25	ซอยสุขุมวิท	64/1	
	 ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงใต้	
	 เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	10260		
	 โทรศัพท์	0	2108	8399	 	
	 25	Soi	Sukhumvit	64/1,		
	 Sukhumvit	Road,
	 Phra	Khanong	Tai,	Phra	Khanong,
	 Bangkok	10260,	Thailand
	 Tel.	+66	2108	8399

3. โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561  
	 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	ร่วมกบั	ส�านกังานเศรษฐกจิ
การคลัง	(สศค.)	กรมส่งเสริมการเกษตร	(กษ.)	ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ส�านักงานคณะ
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กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	
(คปภ.)	ด�าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี	ปีการผลิต	2561	
โดยมีผลการด�าเนินการ	 ดังน้ี	มีพื้นที่รับประกันภัยจ�านวน	
27,599,575	ไร่	มเีกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	จ�านวนใบรบัรอง	
3,727,690	ฉบับ	จ�านวนครัวเรือน	1,917,645	ครัวเรือน	 
เป็นจ�านวนเบี้ยประกันภัย	2,670,435,587.85	บาท	โดยมี
บริษัทรับประกันภัย	22	บริษัท	 ได ้แก่	บริษัทกรุงเทพ 
ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	กรุงไทยพานิชประกันภัย	
จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	เจนเนอราลี่	ประกันภัย	(ไทยแลนด์)	
จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทั	ซมโปะ	ประกนัภยั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	
(มหาชน)	บรษิทั	ทพิยประกันภยั	จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทั	เทเวศ
ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ไทยไพบูลย์ประกันภัย	
จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ไทยพัฒนาประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	
บริษัท	ไทยศรีประกันภัย	จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท	นวกิจ 
ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	น�าสินประกันภัย	จ�ากัด	
(มหาชน)	บรษิทั	บางกอกสหประกนัภยั	จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทั	 
ประกันภัยไทยวิวัฒน์	จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท	ฟอลคอน 
ประกันภัย	 จ�า กัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 มิตซุย	 สุมิ โตโม	 
อินชัวรันซ์	 จ�ากัด	สาขาประเทศไทย	บริษัท	 เมืองไทย 
ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	วิริยะประกันภัย	จ�ากัด	
(มหาชน)	บริษัท	ศรีอยุธยา	เจนเนอรัล	ประกันภัย	จ�ากัด	
(มหาชน)	บริษัท	สยามซิตี้ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	
สินมั่นคงประกันภัย	จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท	อาคเนย  ์
ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	แอกซ่าประกันภัย	
จ�ากัด	(มหาชน)

4. โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดหลังฤดูทำานา ปีการผลิต 2561/62 
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ร ่วมกับกรมส่งเสริม
การเกษตร	(กษ.)	ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั	(สศค.)	ธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	
(คปภ.)	ด�าเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน 
การปลกูข้าวโพดหลงัฤดทู�านา	ปีการผลติ	2561/62	โดยมเีป้า
หมายและพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการต้องอยู่ในเขตชลประทาน	
หรือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการน�้าและอยู่ในพื้นที่ที่โครงการก�าหนด	รวมพื้นที่	2	ล้าน
ไร่	ใน	33	จังหวัด	โดยมีบริษัทรับประกันภัย	14	บริษัท	ได้แก่	
บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	กรุงไทย 
พานิชประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ซมโปะ	ประกันภัย	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จ�ากัด	
(มหาชน)	 บริษัท	 เทเวศประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
บริษัท	นวกิจประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ประกันภัย
ไทยวิวัฒน์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ฟอลคอนประกันภัย	จ�ากัด	
(มหาชน)	 บริษัท	 	 มิตซุย	 สุมิ โตโม	 อินชัวรันซ ์ 	 จ�ากัด 

สาขาประเทศไทย	บรษิทั	เมอืงไทยประกนัภัย	จ�ากดั	(มหาชน)	
บริษัท	วิริยะประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ศรีอยุธยา	 
เจนเนอรัล	ประกันภัย	จ�ากัด	 (มหาชน)	บริษัท	อาคเนย์ 
ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	แอกซ่าประกันภัย	
จ�ากัด	(มหาชน)

5. โครงการอบรมความรู ้ประกันภัย (Training for  
the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข ้าวนาป ี 
ประจำาปี 2561 
	 คณะท�างานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล	
ประกอบด้วย	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	
(คปภ.)	ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	กรมส่งเสรมิการเกษตร	
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น	กรมการปกครอง	กรมการพัฒนาชุมชน	และธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	จัดโครงการ	
“อบรมความรูป้ระกนัภยั	(Training	for	the	Trainers)	ส�าหรบั
การประกันภัยข้าวนาปี”	ประจ�าปี	2560	เพื่อเสริมสร้าง 
ความรู้	ความเข้าใจด้านประกันภัยให้แก่เจ้าหน้าท่ีของหน่วย
งานต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	เพื่อน�าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดต่อ
เกษตรกรในพืน้ที	่โดยมกีลุม่เป้าหมายทีเ่กีย่วข้องกบัเกษตรกร
โดยตรง	ได้แก่	เกษตรจงัหวดั	เกษตรอ�าเภอทกุอ�าเภอ	หวัหน้า
ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด	นายอ�าเภอ	
ปลัดอ�าเภอ	(หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง)	ทุกอ�าเภอ	พัฒนาการ
จังหวัด	พัฒนาการอ�าเภอทุกอ�าเภอ	ท้องถ่ินจังหวัด	นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบล	ผูจ้ดัการสาขาและพนกังานธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประชาสมัพนัธ์จังหวดั	
สื่อมวลชน	นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น	ผู้อ�านวยการ
ส�านักงาน	คปภ.	ภาค	ผู้อ�านวยการส�านักงาน	คปภ.	จังหวัด
และเจ้าหน้าท่ี	ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม	2560	
จ�านวน	9	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดขอนแก่น	นครสวรรค์	สุโขทัย	
ฉะเชิงเทรา	เพชรบุรี	บุรีรัมย์	ร้อยเอ็ด	สกลนคร	และสงขลา 
มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	2,026	คน

6. คณะทำางานด้านการประกนัภัยพชืผล ศกึษาดงูานด้าน
การประกันภัยพืชผล ณ ประเทศเกาหลี
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	น�าคณะท�างานด้านการ
ประกันภัยพืชผล	 (Insurance	Working	Group	on	 
Thailand’s	Sustainable	Agricultural	Insurance	System)	
ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประกันภัยพืชผล	ณ	
ประเทศเกาหล	ีเพือ่ศกึษาแนวคิดและยทุธศาสตร์การประกนั
ภยัพชืผล	โดยมผีูแ้ทนจากภาคธรุกจิประกันภยัและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	กรมส่งเสริม
การเกษตร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ
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ประกนัภยั	และสมาชกิบรษิทัประกันภยั	พร้อมทัง้ศกึษาดงูาน
หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องต ่าง	 ๆ	 เช ่น	 กลุ ่มธุรกิจการเงิน	 
NongHyup	Financial	Group	ซึ่งประกอบด้วย	สถาบันการ
เงินและบริษัทประกันภัย	บริษัทประกันภัยต่อแห่งประเทศ
เกาหลี	(Korean	Reinsurance	Company)	ซึ่งเป็นบรรษัท
ขนาดใหญ่ทีรั่บประกนัภยัข้าว	และ	สถาบันพฒันาการประกนั
ภัยแห่งประเทศเกาหลี	(Korea	Insurance	Development	 
Institute	-	KIDI)	เป็นต้น	ระหว่างวนัที	่9-11	กรกฎาคม	2561

7. การประชุม Bangkok Annual Liaison Meeting 
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	
Bangkok	Annual	Liaison	Meeting	ระหว่าง	4	สมาคม	
ได้แก่	Brunei	Insurance	and	Takaful	Association	(BITA),	
General	Insurance	Association	of	Singapore	(GIAS),	
Persatuan	Insurans	Am	Malaysia	(PIAM)	และสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย	(TGIA)	เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดี	รวมถึงยังจะเป็นโอกาสในการประสานความ 
ร่วมมือ	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอย่างใกล้ชิด	
เมือ่วนัที	่21	สงิหาคม	2561	ณ	ห้องประชมุ	221	อาคารสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย

8. การประชุม The 29th East Asian Insurance  
Congress (EAIC)
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	เข้าร่วมประชุม	The	29th	

East	Asian	Insurance	Congress	(EAIC)	เม่ือวันที่	6-9	
พฤษภาคม	2561	ณ	Marriott	Grand	Ballroom	กรุงมะนลิา	
ประเทศฟิลิปปินส์	ภายใต้หัวข้อ	Managing	Disruptions,	
Driving	Change	โดยมี	นายนพดล	สันติภากรณ์	อุปนายก 
สมาคมฯ	ในฐานะ	Chief	Delegate	พร้อมด้วย	นายอรัญ	 
ศรว่ีองไทย	นายทะเบยีน	และประธานคณะกรรมการกฎหมาย
และกฎระเบียบ	นายก่ีเดช	อนันต์ศิริประภา	ผู้อ�านวยการ
บริหารสมาคมฯ	นางสาวกัลยา	จุกหอม	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
บริหาร	สายงานวิชาการ	นางสาววัลย์ลิกา	บูรณ์ทอง	ผู้จัดการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	1	และ	นางสาวนฤมล	ดอกพิกุล	ผู้จัดการ
ฝ่ายวิชาการทั่วไป	เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

9. การประชุมสภาประกันภัยอาเซียน 44th ASEAN 
 Insurance Council 
	 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	เข้าร่วมประชมุสภาประกัน
ภัยอาเซียน	44th	ASEAN	 Insurance	Council	 โดยมี	 
นายนพดล	สันติภากรณ์	อุปนายกสมาคมฯ	นายกี่เดช	อนันต์
ศิริประภา	ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมฯ	และนางสาวนฤมล	
ดอกพิกุล	 ผู ้จัดการฝ ่ายวิชาการทั่วไป	 เป ็นผู ้แทนเข ้า 
ร ่วมประชุม	 เมื่อวันที่ 	 26-30	 พฤศจิกายน	 2561	ณ	 
กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย

10. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ธุรกิจประกันวินาศภัย
	 10.1	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้าง
ความตระหนักในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการดูแลและ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ระหว่าง	13	สมาคมการค้า	ของ
ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์	(องค์การมหาชน)	
(ETDA)	เพื่อสนับสนุน	ส่งเสริม	และสร้างความตระหนักใน
การดูแลและคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	อันจะช่วยลดผล 
กระทบจากความไม่สอดคล้องตามหลักการ	ข้อก�าหนด	และ
มาตรฐานด้านการคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคลท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ	เมือ่วนัที	่25	กรกฎาคม	2561	ณ	ศนูย์การค้า
สยามพารากอน
	 10.2	ลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาระบบการ
ประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ลงนามบันทึกความเข้าใจ
การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของ
ประเทศไทย	ร่วมกบั	5	หน่วยงานภาครฐั	ได้แก่	(1)	สถาบนัวจิยั
เศรษฐกิจป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(2)	กรม 
ส่งเสรมิการเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(3)	ส�านกังาน
พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	
(4)	ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	และ	(5)	ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ซึง่การจดัท�าบนัทกึ
ความเข้าใจครัง้นี	้ถอืเป็นการน�าผูเ้ชีย่วชาญและบรูณาการฐาน
ข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อผลักดันผลลัพธ์ที่ส�าคัญ
ประการหนึ่งให้เกิดข้ึนภายในระยะเวลา	3	ปีข้างหน้า	คือ	 
การเช่ือมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง	ๆ	เข้าด้วยกันในระดับ
แปลงเกษตรกร	และน�าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์	เช่น	ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม	ข้อมลูอตุุนยิมวทิยา	ตลอดถึงการเกบ็ข้อมลู
การเพาะปลูกและความเสียหายรายแปลงด้วยวิธี	crowd	 
sourcing	โดยใช้	mobile	application	เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การตรวจสอบและประเมินความเสียหายของพื้นท่ีเพาะปลูก
จากภัยธรรมชาติ	 โดยมีนายกฤษฎา	บุญราช	รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานในพิธี	 
เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2561	ณ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
	 10.3	ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	สานพลัง
ประชารัฐ	ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยโครงการ	
Digital	Tourism	Platform		
	 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั	14	
หน่วยงาน	ประกอบด้วย	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
กระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล ้อม	 กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการคลัง	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงแรงงาน	 การท ่อง เ ท่ียวแห ่ งประเทศไทย	 
กองบัญชาการต�ารวจท่องเที่ยว	ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	
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บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน)	องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน	
(องค์การมหาชน)	และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง		27	
หน่วยงาน	ลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืสานพลงัประชา
รัฐ	ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยโครงการ	Digital	
Tourism	Platform	เพือ่ขบัเคลือ่นประเทศในการพฒันาภาค
ธุรกิจท่องเทีย่วระบบเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวมให้มขีีดความ
สามารถในการแข่งขันผ่านระบบที่ไม่แสวงหาก�าไรในรูปแบบ
วิสาหกจิเพือ่สงัคม	เมือ่วนัที	่10	มกราคม	2562	ณ	ห้องประชมุ	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 10.4	ลงนามบันทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืด้านการ
มอบเงนิรางวลัน�าจบัให้แก่ผูแ้จ้งเบาะแสผูต้้องหาตามโครงการ	
“ปฏิทินหมายจับ	The	Most	Wanted	2018	by	ศปจร.น.”
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือด้านการมอบเงินรางวัลน�าจับให้แก่ผู้แจ้ง
เบาะแสผู้ต้องหาตามโครงการ	“ปฏิทินหมายจับ	The	Most	
Wanted	2018	by	ศปจร.น.”	 เพื่อป้องกันปราบปราม 
การโจรกรรมรถยนต์	รถจักรยานยนต์	ระหว่าง	ศูนย์ปราบ
ปรามการโจรกรรมรถยนต์	จักรยานยนต์	(ศปจร.น.)	กอง
บัญชาการต�ารวจนครบาล	โดย	พล.ต.ท.	ชาญเทพ	เสสะเวช	
ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล	กับ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	
โดย	นายวาสิต	ล�่าซ�า	ประธานคณะกรรมการประกันภัย 
ยานยนต์	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ลงนามร่วมกัน	และ 
ม	ีพล.ต.ต.	ภานุรัตน์	หลกับญุ	รองผูบ้ญัชาการต�ารวจนครบาล	
นายกีเ่ดช	อนนัต์ศริปิระภา	ผูอ้�านวยการบรหิารสมาคมประกนั
วนิาศภัยไทย	ร่วมเป็นสกัขพียาน	เมือ่วนัที	่24	มกราคม	2561	
ณ	กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

11. การอบรมหลักสูตร “การสื่อสารองค์กรและการ
ประชาสัมพันธ์สำาหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย”         
รุ่นที่ 22 (Corporate Communications & Public 
Relations for Insurance Executive - CCPR 22) 
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ร่วมกับ	สถาบันฝึกอบรม	
MCOT	ACADEMY	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	จัดอบรม
หลักสูตร	“การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ส�าหรับ
เจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย”	รุ่นที่	22	(Corporate	Commu-
nications	&	Public	Relations	for	Insurance	Executive	
-	CCPR	22)	เพื่อเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และเปิดมุม
มองแนวทางการท�างานด้านสือ่สารองค์กรและประชาสมัพนัธ์
ของธุรกิจประกันวินาศภัยในยุคดิจิทัล	รวมถึงเรียนรู้เทคนิค	
กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์จาก
วิทยากรที่มีประสบการณ์	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ
ประกันวินาศภัย	โดยจัดอบรมระหว่างวันที่	6	ตุลาคม	2561	
-	วันที่	24	พฤศจิกายน	2561	รวมระยะเวลา	40	ชั่วโมง	ม ี

ผู้เข้าร่วมอบรม	จ�านวน	37	คน	ณ	ห้องออดิทอเรียม	บริษัท	
อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)
 
12. ผลการดำาเนนิงานจัดสอบความรูเ้พือ่ขอรบัใบอนญุาต
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย   
	 จากการประชุมยุทธศาสตร์การประกันภัยแห่งชาติ	เมื่อ
วันที่	12	มีนาคม	2546	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 
ส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	ได้มอบหมายให้สมาคม
ประกนัวนิาศภยัไทยเป็นผูด้�าเนนิการจดัสอบความรูเ้พือ่ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย	โดยมีผลการด�าเนิน
งานจัดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน
วินาศภัยทั่วประเทศ	ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ดังนี้
	 •	 ปี	2547	-	2561	
ผู้สมัครสอบทั้งสิ้น						162,383	คน	
ผู้สมัครที่ได้เข้าสอบ				134,670	คน	 คิดเป็น	 82.93%	
ผู้สมัครที่ขาดสอบ								27,713	คน	คิดเป็น	 17.07%	
ผู้สมัครที่สอบผ่าน								86,954	คน	คิดเป็น	 64.57%
ผู้สมัครที่สอบไม่ผ่าน					47,716	คน	คิดเป็น	 35.43%	
	 •	 ปี	2561	
ผู้สมัครสอบทั้งสิ้น						7,772	คน	
ผู้สมัครที่ได้เข้าสอบ				6,564	คน	 คิดเป็น	 84.46%	
ผู้สมัครที่ขาดสอบ						1,208	คน	 คิดเป็น	 15.54%	
ผู้สมัครที่สอบผ่าน						2,977	คน	 คิดเป็น	 45.35%
ผู้สมัครที่สอบไม่ผ่าน			3,587	คน	 คิดเป็น	 54.65%	

ผลการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วประเทศ

ป 2547-2561 (รวม 14 ป)
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ผลการจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัยทั่วประเทศ

ป 2561
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13. การแถลงข่าวความเคลื่อนไหวของธุรกิจประกัน
วินาศภัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
	 13.1	ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว	“กรมธรรม์ประกันภัย
สงกรานต์อุน่ใจ	(ประกนัภยั	10	บาท)”	(ไมโครอนิชวัรนัส์)	เมือ่
วนัที	่29	มนีาคม	2561	ณ	อาคารสถาบนัวทิยาการประกนัภัย
ระดับสูง	ส�านักงาน	คปภ.	  
	 13.2	แถลงข่าวผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย	
และงานขอบคุณสื่อมวลชน	ประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	25-26	
พฤษภาคม	2561	ณ	โรงแรมแคนทารี่	เบย์	จังหวัดระยอง
	 13.3	ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ	“คปภ.	เพื่อชุมชน	
ปีที่	2”	เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2561	ณ	ชุมชนตลาดหัวตะเข้	
เขตลาดกระบัง
	 13.4	ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน	“สัปดาห์ประกันภัย	
ประจ�าปี	2561”	เมือ่วนัที	่29	สงิหาคม	2561	ณ	อาคารสถาบัน
วิทยาการประกันภัยระดับสูง	ส�านักงาน	คปภ.
	 13.5	แถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	ร่วมกับ	กรมส่งเสริมการเกษตร	
เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2561	ณ	กรมส่งเสริมการเกษตร
	 13.6	ร่วมแถลงข่าว	“โครงการรณรงค์ความปลอดภยัทาง
ถนนในช่วงเทศกาล	ปีใหม่ประจ�าปี	2562”	เมื่อวันที่	20	
ธันวาคม	2561	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

14. การจัดบูธประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัย
	 14.1	 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สงกรานต์	ปี	2561	“สงกรานต์ปลอดภัย	ตายเป็นศูนย์	 
ออเจ้าเมาไม่ขบั”	จัดโดย	มลูนิธเิมาไม่ขบั	เมือ่วนัที	่10	เมษายน	
2561	ณ	สถานีขนส่งหมอชิต	และวันที่	11	เมษายน	2561	ณ	
สถานีรถไฟหัวล�าโพง	
	 14.2	งานสัปดาห์ประกันภัย	ประจ�าปี	2561	เมื่อวันท่ี	
7-9	กันยายน	2561	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
	 14.3	งาน	“Digital	Thailand	Big	Bang	2018”	จัดโดย	
กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	โดยส�านักงานส่งเสรมิ
เศรษฐกิจดิจิทัล	เมื่อวันที่	19-23	กันยายน	2561	ณ	ศูนย์ 
การแสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพค	เมืองทองธานี
	 14.4	งานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน	และวันลดภัย
พิบัติสากล	ประจ�าปี	2561	จัดโดย	กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	โดยมี	นายนพดล	สันติภากรณ์	อุปนายกสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย	ร่วมการเสวนาเรื่อง	“ร่วมมือร่วมใจสู่
อาเซียนที่ปลอดภัย:	บทเรียนสู่การพัฒนา”	เมื่อวันที่	18	
ตุลาคม	2561	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้น
	 14.5	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม	่
ปี	2562	“ปีใหม่ปลอดภัย	เมาไม่ขับ”	จัดโดย	มูลนิธิเมาไม่ขับ	

เมื่อวันท่ี	27	ธันวาคม	2561	ณ	สถานีขนส่งหมอชิต	และ 
วันที่	28	ธันวาคม	2561	ณ	สถานีรถไฟหัวล�าโพง

15. การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกัน
วินาศภัย
	 15.1	วารสารประกันภัย	ราย	3	เดือน	เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัย	และเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ด้านการประกันวินาศภัยแก่สมาชิกและประชาชน
ทั่วไป
	 15.2	TGIA	Newsletter	รายเดอืน	โดยฝ่ายวชิาการ	เพือ่
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง	ๆ	ท่ีส�าคัญ	เพื่อให้
บรษิทัสมาชกิได้รบัทราบข่าวสารทีท่นัสมยัและเพือ่ประโยชน์
ในการเตรียมความพร้อมต่าง	ๆ	ของบริษัทสมาชิก

16. ครบรอบ 51 ปี สมาคมประกันวินาศภัยไทย
	 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	จดัพธีิท�าบุญทางศาสนาเพือ่
ความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาส	“วันครบรอบ	51	ปี	การก่อ
ตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย”	โดยมีคณะกรรมการบริหาร	
บรษิทัสมาชกิ	คณะผูบ้รหิารและพนกังานสมาคมฯ	ร่วมในพธิี
และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน	เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2561	
ณ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ซอยร่วมฤดี

17. ต้อนรับนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 
	 ดร.	สุทธิพล	ทวีชัยการ	 เลขาธิการ	คปภ.	น�าคณะ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง	(วปส.)	รุ่นที	่
8	มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน	ณ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	
เพือ่สร้างความรู	้ความเข้าใจในระบบประกนัภยัมากยิง่ขึน้	โดย
มี	นายนพดล	สันติภากรณ์	อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัย
ไทย	นายอานนท์	วังวสุ	เลขาธิการสมาคมฯ	และนายกี่เดช	
อนนัต์ศริปิระภา	ผูอ้�านวยการบรหิารสมาคมฯ	ให้การต้อนรบั									
เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2561	ณ	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	
ซอยร่วมฤดี	ถนนวิทยุ
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย	คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม	3	ปีซ้อน



การด�าเนินงานก่อสร้างสมาคมฯ	แห่งใหม่

พิธีบวงสรวงขึ้นเสาเอก
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ท�าพิธีบวงสรวงขึ้นศาลพระพรหมส�านักงานแห่งใหม่
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โครงการ	Power	of	Insurance	ประกันภัย	รวมพลังเพื่อสังคม	เนื่องในโอกาสครบรอบ	50	ปี	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

โครงการอบรมความรู้ประกันภัย	(Training	for	the	Trainers)	
ส�าหรับการประกันภัยข้าวนาปี	ประจ�าปี	2561

คณะท�างานด้านการประกันภัยพืชผล	ศึกษาดูงานด้านการประกันภัยพืชผล	
ณ	ประเทศเกาหลี
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คณะท�างานด้านการประกันภัยพืชผล	ศึกษาดูงานด้านการประกันภัยพืชผล	
ณ	ประเทศเกาหลี
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การประชุม	Bangkok	Annual	Liaison	Meeting

การประชุม	The	29th	East	Asian	Insurance	Congress	(EAIC)
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การประชุมสภาประกันภัยอาเซียน	44th	ASEAN	Insurance	Council	

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนัก
ในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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ลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	สานพลังประชารัฐ	ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยโครงการ	Digital	Tourism	Platform	

47รายงานประจำาปี 2561 | 



การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านการประกันวินาศภัย	(Insurance	Bureau	System:	IBS) 
ระหว่าง	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	และบริษัทประกันวินาศภัย

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการมอบเงินรางวัลน�าจับให้แก่ 
ผู้แจ้งเบาะแสผู้ต้องหาตามโครงการ	“ปฏิทินหมายจับ	The	Most	Wanted	2018	
by	ศปจร.น.”	

การอบรมหลักสูตร	“การส่ือสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีประกันวินาศภัย”	รุ่นท่ี	22	
(Corporate	Communications	&	Public	Relations	for	Insurance	Executive	-	CCPR	22)
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ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว	“กรมธรรม์ประกันภัยสงกรานต์อุ่นใจ	(ประกันภัย	10	บาท)”	(ไมโครอินชัวรันส์)	
เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2561	ณ	อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง	ส�านักงาน	คปภ.

แถลงข่าวผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย	และงานขอบคุณสื่อมวลชน	ประจ�าปี	2561	
เมื่อวันที่	25-26	พฤษภาคม	2561	ณ	โรงแรมแคนทารี่	เบย์	จังหวัดระยอง
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ฉลองครบรอบ	50	ปี	รวมพลังภาคธุรกิจประกันวินาศภัย	
จัด	“โครงการ	Power	of	Insurance	ประกันภัย	รวมพลังเพื่อสังคม”	พร้อมแถลงแนวโน้ม 
การเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย	ปี	2560

	แถลงข่าวผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัย	และงานขอบคุณสื่อมวลชน	 
ประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	25-26	พฤษภาคม	2561	ณ	โรงแรมแคนทารี่	เบย์	จังหวัดระยอง

ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ	“คปภ.	เพื่อชุมชน	ปีที่	2”	เมื่อวันท่ี	17	กรกฎาคม	2561 
ณ	ชุมชนตลาดหัวตะเข้	เขตลาดกระบัง
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แถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	ร่วมกับ	
กรมส่งเสริมการเกษตร	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2561	ณ	กรมส่งเสริมการเกษตร	

ร่วมแถลงข่าว	“โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจ�าปี	2562”	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2561	ณ	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
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ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน	“สัปดาห์ประกันภัย	ประจ�าปี	2561”	เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2561	
ณ	อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงส�านักงาน	คปภ.

งานสัปดาห์ประกันภัย	ประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	7-9	กันยายน	2561	 
ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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งานสัปดาห์ประกันภัย	ประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	7-9	กันยายน	2561	
ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ปี	2561	“สงกรานต์ปลอดภัย	
ตายเป็นศูนย์	ออเจ้าเมาไม่ขับ”	จัดโดย	มูลนิธิเมาไม่ขับ	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2561	

ณ	สถานีขนส่งหมอชิต	และวันที่	11	เมษายน	2561	ณ	สถานีรถไฟหัวล�าโพง
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งานวนัจัดการภยัพิบตัขิองอาเซียน	และวนัลดภยัพิบติัสากล	ประจ�าปี	2561	จดัโดย	กรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย	โดยมี	นายนพดล	สันติภากรณ์	อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย	
ร ่วมการเสวนาเรื่อง	 “ร ่วมมือร ่วมใจสู ่อาเซียนที่ปลอดภัย:	 บทเรียนสู ่การพัฒนา”	 
เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2561	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้น

งาน	"Digital	Thailand	Big	Bang	2018"	จัดโดย	กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจแ
ละสังคม	โดยส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	เม่ือวันท่ี	19-23	กันยายน	2561	

ณ	ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม		อิมแพค	เมืองทองธานี
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ครบรอบ	51	ปี	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

งานวนัจัดการภยัพิบตัขิองอาเซียน	และวนัลดภยัพิบติัสากล	ประจ�าปี	2561	จดัโดย	กรมป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย	โดยมี	นายนพดล	สันติภากรณ์	อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย	
ร ่วมการเสวนาเรื่อง	 “ร ่วมมือร ่วมใจสู ่อาเซียนที่ปลอดภัย:	 บทเรียนสู ่การพัฒนา”	 
เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2561	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้น

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	ปี	2562	“ปีใหม่ปลอดภัย	เมาไม่ขับ”	 
จัดโดย	มูลนิธิเมาไม่ขับ	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2561	ณ	สถานีขนส่งหมอชิต	และ 

วันที่	28	ธันวาคม	2561	ณ	สถานีรถไฟหัวล�าโพง
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โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	ปี	2562	“ปีใหม่ปลอดภัย	เมาไม่ขับ”	จัด
โดย	มูลนิธิเมาไม่ขับ	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2561	ณ	สถานีขนส่งหมอชิต	และ 

วันที่	28	ธันวาคม	2561	ณ	สถานีรถไฟหัวล�าโพง

ครบรอบ	51	ปี	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ต้อนรับนักศึกษา	วปส.	รุ่นที่	8	ศึกษาดูงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย	จัดสัมมนาหัวข้อ	“เทคนิคปั่นคอนเทนต์ให้ปัง	สร้างแบรนด์ให้ดี	ยุค	4.0”	
เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย	จัดสัมมนาหัวข้อ	“เทคนิคปั่นคอนเทนต์ให้ปัง	สร้างแบรนด์ให้ดี	ยุค	4.0”	
เมื่อวันที่	6	กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ	“Professional	Image	and	Effective	
Communication:	 เพิ่มศักยภาพด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารแบบมืออาชีพ	และกิจกรรมสร้าง 
ความสัมพันธ์”	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ	“Professional	Image	and	Effective	
Communication:	 เพิ่มศักยภาพด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารแบบมืออาชีพ	และกิจกรรมสร้าง 
ความสัมพันธ์”	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย	จัดสัมมนาหัวข้อ	“Online	Crisis	Management”	 
เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย	จัดสัมมนาหัวข้อ	“Online	Crisis	Management”	 
เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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โครงการช่วยเหลือสังคมและ
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ในฐานะองค์กรกลางภาค
ธรุกิจประกันวินาศภยั	ได้ด�าเนนินโยบายทีส่�าคญัในการพฒันา	
และส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และมีบทบาทในการช่วย
เหลือสังคม	และจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง	ๆ	 
ภายใต้นโยบายที่สอดคล้องกับพันธมิตรของสมาคมประกัน
วินาศภยัไทยในการสนบัสนนุการสร้างจติส�านกึเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัและม่ันคงในชวีติ	ร่างกาย	และทรพัย์สนิ	รวมท้ังความ
รับผิดชอบต่อสังคม	จึงเป็นที่มาของโครงการช่วยเหลือสังคม	
และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย	โดยในปี	2561	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ได้
ด�าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมที่ส�าคัญ	ดังนี้

1. โครงการ “คปภ. ร่วมใจ อุตสาหกรรมประกันภัยมอบ 
รถพยาบาลเพื่อสังคม”
	 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	ร่วมกบับริษัทสมาชกิ	บรจิาค
เงินรวมทั้งสิ้น	1,864,000	บาท	เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลพร้อม
อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือที่จ�าเป็นในโครงการ	“คปภ.	ร่วมใจ	
อตุสาหกรรมประกนัภัยมอบรถพยาบาลเพือ่สงัคม”	บรจิาคให้
กบัโรงพยาบาลดงเจรญิ	จงัหวดัพจิติร	โดยจดักจิกรรมมอบรถ
พยาบาลขึ้นในงาน	“สัปดาห์ประกันภัย	ประจ�าปี	2561”	โดย
มีเลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	พร้อมด้วย	เลขาธิการสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย	เป็นผู้แทนมอบรถพยาบาลให้แก่นายแพทย์ 
วิศิษฎ์	อภิสิทธิ์วิทยา	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ	และมี
นายอาทิวราห์	คงมาลัย	(ตูน	บอดี้สแลม)	ร่วมเป็นสักขีพยาน	
เมื่อวันที่	7	กันยายน	2561	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

2. มอบเงินโครงการ “ก้าวคนละก้าว”
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	มอบเงินให้กับโครงการ	
“ก้าวคนละก้าว”	เพื่อโรงพยาบาลศิริราช	จ�านวนเงิน	50,000	
บาท	โดยมี	นายอาทิวราห์	คงมาลัย	(ตูน	บอดี้สแลม)	เป็นผู้รับ
มอบ	และ	ดร.	สุทธิพล	ทวีชัยการ	เลขาธิการคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ร่วม
เป็นสักขีพยาน	ภายในงาน	“สัปดาห์ประกันภัย	ประจ�าป	ี
2561”	เมื่อวันที่	7	กันยายน	2561	ณ	ศูนย์การประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์

3. มอบซอฟต์แวร์สำาหรับการบรหิารจดัการฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ แก่กรมส่งเสริมการเกษตร 
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	มอบซอฟต์แวร์ส�าหรับการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่	มูลค่ารวม	9,999,150	
บาท	ให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร	เพ่ือน�าไปพัฒนาระบบ
ข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร	ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้
มีประสิทธิภาพ	และการรายงานความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ	รองรับการขยายประกันภัยพืชผลของประเทศให้
ครอบคลมุพชืเศรษฐกิจทุกชนดิตามนโยบายรฐั	รองรับปรมิาณ
ข้อมูลท่ีเพิ่มข้ึน	และก่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลท้ังระบบ	
โดยมีนายส�าราญ	สาราบรรณ์	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร	
เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2561	ณ	กรมส่งเสริม
การเกษตร	

4. สมทบทุนช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยที่ได้รับ
ผลกระทบจาก “พายุปาบึก”
	 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย	สมทบทนุจัดซือ้หม้อหุงข้าว
และข้าวสาร	พร้อมเครือ่งอปุโภค-บรโิภค	จ�านวนเงนิ	100,000	
บาท	ร่วมกบั	ส�านกังาน	คปภ.	สมาคมประกนัชวีติไทย	สมาคม
ตวัแทนประกนัชวีติและท่ีปรกึษาทางการเงนิ	สมาคมนายหน้า
ประกันภัยไทย	กองทุนประกันชีวิต	กองทุนประกันวินาศภัย	
และชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช	พร้อม
ลงพื้นท่ีมอบสิ่งของให้กับประชาชนและผู้ประสบภัยที่ได้รับ
ผลกระทบจาก	“พายุปาบึก”	ณ	จังหวัดนครศรีธรรมราช	โดย
ม	ีนายวริตัน์	รกัษ์พนัธ์	รองผู้ว่าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช	
เป็นผูร้บัมอบ	เมือ่วนัที	่9	มกราคม	2562	ณ	ศาลากลางจงัหวดั
นครศรีธรรมราช	

5. มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำาหรับคณะ
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม
		 5.1	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ร่วมกับสมาคมประกัน
ชีวิตไทย	มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มส�าหรับคณะ
นักกีฬาและเจ ้าหน ้า ท่ีผู ้ควบคุมทีม	 การแข ่งขันกีฬา
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย	ครัง้ท่ี	46	“ราชภฏัอบุลราชธานี
เกมส์”	ระหว่างวันที่	11-20	มกราคม	2562	จ�านวน	15,092	
คน	วงเงินความคุ้มครอง	2,414,720,000	บาท	
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	 5.2	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ร่วมกับสมาคมประกัน
ชีวิตไทย	มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มส�าหรับคณะ
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม	การแข่งขันกีฬานักเรียน	
นกัศกึษาแห่งชาต	ิคร้ังท่ี	40	“นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”	ระหว่าง
วันที่	22-30	มกราคม	2562	จ�านวน	8,452	คน	วงเงินความ
คุ้มครองรวม	1,352,320,000	บาท
	 5.3	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	ร่วมกับสมาคมประกัน
ชีวิตไทย	มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มส�าหรับคณะ
นกักีฬาและเจ้าหน้าทีผู่ค้วบคุมทมีการแข่งขนักีฬานักเรยีนคน
พิการแห่งชาติครั้งที่	20	“ปากน�้าเกมส์”	ระหว่างวันที่	1	-	6	
มนีาคม	2562	จ�านวน	3,359	คน	วงเงินคุ้มครอง		529,440,000	
บาท

6. บริจาคเงิน “กองทุนสวัสดิการสำานักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง”
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	บริจาคเงินให้แก่	“กองทุน
สวัสดกิาร	ส�านักงานเศรษฐกจิการคลงั”	จ�านวนเงนิ	100,000	
บาท	ในงานครบรอบวันสถาปนาส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	
ปีที่	57	 เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2561	ณ	ห้องประชุมป๋วย	 
อึ๊งภากรณ์	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

7. สมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
	 สมาคมประกันวนิาศภยัไทย	สมทบทนุจัดซือ้รถพยาบาล
พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต	จ�านวนเงิน	100,000	บาท	ให้แก่ 
โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในงานไทยรวมเป็นหนึ่ง	Thais	as	
One	2018	“Give	to	Live	-	ให้เพื่อชีวิต”	จัดโดย	สมาคม
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน	 เมื่อวันท่ี	 18	
กรกฎาคม	2561	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	เวสต์เกต	
จังหวัดนนทบุรี

8. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว 
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	มอบเงินช่วยเหลือ	จ�านวน
เงิน	50,000	บาท	แก่ผู ้ประสบภัยจากเหตุการณ์เข่ือน 
เซเปียน	-	เซน�้าน้อยแตก	ที่แขวงอัตตะปือ	ผ่านทางสถาน 
เอกอคัรรัฐทตูสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ประจ�า
ราชอาณาจกัรไทย	โดยม	ีฯพณฯ	แสง	สขุะทวิง	เอกอคัรรฐัทตู
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว	เป็นผูร้บัมอบ	เมือ่วนั
ที่	10	สิงหาคม	2561	ณ	สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	ประจ�าราชอาณาจักรไทย	ถนน
ประชาอุทิศ

9. โครงการ “Road Safety Campaign” 
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	สนับสนุนงบประมาณการ
ประชาสมัพนัธ์โครงการ	“Road	Safety	Campaign”	จ�านวน
เงิน	50,000	บาท	จัดโดย	หอการค้าไทย	เพื่อร่วมขับเคลื่อน
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่	
ระหว่างวันที่	22	ธันวาคม	2560	-	4	มกราคม	2561

10. งาน “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวล
มิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 15”
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	มอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียนโรงเรียนวัดดอนผิงแดด	จ�านวนเงิน	30,000	บาท	ใน
งาน	“พีเ่พือ่น้อง	จากผองเพือ่นชาวประกนัและมวลมติรธรุกจิ
เพ่ือสงัคม	ปีท่ี	15”	เม่ือวนัท่ี	10	พฤศจิกายน	2561	ณ	โรงเรยีน
วัดดอนผิงแดด	จังหวัดเพชรบุรี

11. การบรจิาคเงนิถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประจำาปี 
2561
	 สมาคมประกนัวนิาศภัยไทย	บรจิาคเงนิถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน	ประจ�าปี	2561	จ�านวนเงิน	10,000	บาท	เพื่อ
น�าไปถวายพระสงฆ์จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส	ณ	วัดเสนา 
สนารามราชวรวิหาร	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จัดโดย	
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ
ประกันภัย	(คปภ.)		เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2561

12. การจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนซอยร่วมฤดี
	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย	จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ซอยร่วมฤดีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ	ปี	2562	น�าอาหาร	
ขนม	เครื่องดื่ม	และของรางวัลต่าง	ๆ	ไปแจกให้กับเด็กใน
ชมุชนซอยร่วมฤด	ีซึง่ของรางวลัส่วนหนึง่สมาคมฯ	ได้รบัความ
อนุเคราะห์จากบริษัทสมาชิก	พร้อมจัดกิจกรรมตอบปัญหา
ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการประกนัภยั	การป้องกนัการเกดิภยั
และการออมเงินให้กับเด็ก	ๆ	ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งใน
โครงการช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์	
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนที่แวดล้อมอยู่โดย
รอบสมาคมฯ	และสร้างความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการประกัน
วินาศภัยให้กับชุมชน	เมื่อวันที่	12	มกราคม	2562	ณ	ชุมชน
ซอยร่วมฤดี	ถนนวิทยุ
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บริจาคเงินศิริราชมูลนิธิ	(Power	of	Insurance		ประกันภัย	รวมพลังเพื่อสังคม)

มอบเงินโครงการ	“ก้าวคนละก้าว”
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โครงการ	“คปภ.	ร่วมใจ	อุตสาหกรรมประกันภัยมอบรถพยาบาลเพื่อสังคม”
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มอบซอฟต์แวร์ส�าหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ส�าหรับการพัฒนาโครงการประกันพืชผลของไทยแก่กรมส่งเสริมการเกษตร

ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจาก	“พายุปลาบึก”

64 | รายงานประจำาปี 256164 รายงานประจ�าปี	2561 |



การจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนซอยร่วมฤดี	ปี	2562
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งานพี่เพื่อน้อง	จากผองเพื่อนฯ	ปีที่	15

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	สปป.ลาว
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การดำาเนินงานตามพันธกิจ
ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย

แผนงานและกิจกรรมที่ได้ดำาเนินการ ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่ 1 ด้านประชาชน

1. สร้างและยกระดับความตระหนักรู้และความเข้าใจในการนำาการประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
ความเสี่ยง และส่งเสริมสนับสนุนให้ประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำารงชีวิตของประชาชน

2. สร้างความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย

•	ประชาสัมพันธ์ธุรกิจประกันวินาศภัยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง	ๆ	
•	ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัยประเภทต่าง	ๆ	แก่ประชาชน	
•	สร้างเครือข่าย	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกันภัยเข้าสู่ทุกระดับ
•	จัดบูธประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันภัย	(ร่วมกับส�านักงาน	คปภ.	จัดนิทรรศการ			
	 งานสัปดาห์ประกันภัย	ร่วมจัดบูธกับมูลนิธิเมาไม่ขับ	ในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วง	
	 เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	ร่วมจัดบูธในงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน	และวันลด	
	 ภัยพิบัติสากล	ประจ�าปี	2561)
•	จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการประกันวินาศภัย	วารสารประกันภัย	ราย	3	เดือน		
	 และ	TGIA	Newsletter	รายเดือน	เผยแพร่ให้กับบริษัทสมาชิก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	 และประชาชนทั่วไป
•	จัดแถลงข่าวผลประกอบการและความเคลื่อนไหวของธุรกิจประกันวินาศภัยร่วมกับ	
	 	หน่วยงานต่าง	ๆ
•	จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชนซอยร่วมฤดี

•	อบรมความรู้ด้านการประกันภัย	ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศ	 	
	 ที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย	โครงการอัจฉริยะเยาวชน		
	 ประกันภัย	ครั้งที่	10	และการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย	โครงการอัจฉริยะ	 	
	 เยาวชนประกันภัย	ครั้งที่	10	
•	โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์	ครั้งที่	7	(Young	Non-Life	Insurer		 	
	 Camp)	โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย
•	ประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย	ครั้งที่	1	โดยชมรมนักบริหารงานบุคคล	 	
	 ธุรกิจประกันภัย

•	ร่วมกับบริษัทสมาชิกบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือ	
		ที่จ�าเป็นในโครงการ	“คปภ.	ร่วมใจ	อุตสาหกรรมประกันภัยมอบรถพยาบาลเพื่อ					
		สังคม”	บริจาคให้กับโรงพยาบาลดงเจริญ	จังหวัดพิจิตร	
•	มอบเงินให้กับโครงการ	“ก้าวคนละก้าว”	เพื่อโรงพยาบาลศิริราช	
•	มอบซอฟต์แวร์ส�าหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้แก่กรมส่งเสริม	 	
		การเกษตร
•	สมทบทุนจัดซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือน	พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค	พร้อมลงพื้นที่
		มอบสิ่งของให้กับประชาชนและผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจาก	“พายุปาบึก”	 
		ณ	จังหวัดนครศรีธรรมราช
•	มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มส�าหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม		
	 การแข่งขันกีฬานักเรียนและคนพิการแห่งชาติ	ครั้งที่	20
 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
และวิชาการประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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แผนงานและกิจกรรมท่ีได้ด�าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

•	มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มส�าหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม		
		การแข่งขันกีฬานักเรียน	นักศึกษาแห่งชาติ	ครั้งที่	40
•	มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มส�าหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม		
	 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	46
•	บริจาคเงินให้แก่	“กองทุนสวัสดิการ	ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง”	ในงานครบรอบวัน	
	 สถาปนาส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	ปีที่	57
•	สมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในงาน	
	 ไทยรวมเป็นหนึ่ง	Thais	as	One	2018	“Give	to	Live	-	ให้เพื่อชีวิต”	
•	มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน	-	เซน�้าน้อยแตก	ของ		
	 สปป.	ลาว
•	สนับสนุนงบประมาณการประชาสัมพันธ์โครงการ	“Road	Safety	Campaign	เพื่อ	
	 ร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่	(จัดโดย	 	
	 หอการค้าไทย)
•	มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนผิงแดด	ในงาน	“พี่เพื่อน้อง	จาก 
		ผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม	ปีที่	15”	
•	บริจาคเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	ประจ�าปี	2561	(จัดโดยส�านักงาน	คปภ.)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

•	โครงการประกันภัยข้าวนาปี	ปีการผลิต	2561/2562
•	โครงการ	“แนวทางการด�าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี	และ	โครงการประกันภัย	
	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”	ปีการผลิต	2562/63

•	โครงการ	“อบรมความรู้ประกันภัย	(Training	for	the	trainers)	ส�าหรับการประกันภัย	
	 ข้าวนาปี”	ประจ�าปี	2561	พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	ลพบุรี	ก�าแพงเพชร	พะเยา		 	
	 ศรีสะเกษ	มหาสารคาม	ชัยภูมิ	กาญจนบุรี	สุรินทร์	และจังหวัดพัทลุง

•	โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูท�านา	

•	โครงการศึกษาดูงานการประกันภัยพืชผล	ณ	ประเทศเกาหลีใต้	 
	 (Agriculture	Insurance	field	trip	in	Korea)

•	จัดประชุม	Bangkok	Annual	Liaison	Meeting:	BGPT	ร่วมกับสมาคมประกัน	 	
	 วินาศภัยในอาเซียน	ประกอบด้วย	Brunei	Insurance	and	Takaful	Association		
	 (BITA)	General	Insurance	Association	of	Singapore	(GIAS)	และ	Persatuan		
	 Insurans	Am	Malaysia	(PIAM)	เมื่อวันที่	21	สิงหาคม	2561	ณ	สมาคมประกัน	 	
		วินาศภัยไทย
•	เข้าร่วมประชุม	The	29th	East	Asian	Insurance	Congress	(EAIC)	 
	 เมื่อวันที่	6-9	พฤษภาคม	2561	ณ	Marriott	Grand	Ballroom	กรุงมะนิลา	ประเทศ	
	 ฟิลิปปินส์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ร่วมกับส�านักงาน	สศค.

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ร่วมกับส�านักงาน	คปภ.	

สมาคมประกันวินาศภัยไทย	
ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร	

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

2. ประสานงาน เจรจา และขยายความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจท่ี 2 ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

  1. ยกระดับและเพ่ิมบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการเป็นผู้บริหารความเส่ียงมืออาชีพให้กับภาครัฐ
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พันธกิจที่ 3 ด้านหน่วยงานกำากับดูแล

พันธกิจที่ 4 ด้านบริษัทสมาชิก

1. ขยายความร่วมมือ เพิ่มการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำากับดูแล

1. สร้างเสถียรภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ

2. ส่งเสริมให้ธุรกิจ ควบคุม ดูแลกันเอง

•	เข้าร่วมประชุมสภาประกันภัยอาเซียน	44th	ASEAN	Insurance	Council	 
	 เมื่อวันที่	26-30		พฤศจิกายน	2561	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย
•	ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการดูแลและ	
	 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ระหว่าง	13	สมาคมการค้า	ของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง	
	 อิเล็กทรอนิกส์	(องค์การมหาชน)	(ETDA)
•	ร่วมลงนามกับ	5	หน่วยงาน	ซึ่งประกอบด้วย	สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย	อึ๊งภากรณ์	
	 ธนาคารแห่งประเทศไทย,	กรมส่งเสริมการเกษตร	กระทรวงเกษตรและ	 	 	
	 สหกรณ์,	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)				
	 และส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
	 พัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรสู่ความยั่งยืน	ยกระดับคุณภาพชีวิตให้		
	 เกษตรกรไทย
•	ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ	ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ	
	 ประเทศไทย	โครงการ	“Digital	Tourism	Platform”
•	ร่วมการประกวดและรับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม	ประจ�าปี	2561	(ต่อเนื่อง	 	
	 เป็นปีที่	3)	จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	และสภาหอการค้าแห่ง	
	 ประเทศไทย
•	ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการมอบเงินรางวัลน�าจับให้แก ่
	 ผู้แจ้งเบาะแสผู้ต้องหาตามโครงการ	“ปฏิทินหมายจับ	The	Most	Wanted	2018	by		
	 ศปจร.น.”

•	เข้าร่วมการประชุมข้อมูลประกันภัยและการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแห่งเอเชีย		
	 (2018	IIRFA	Steering	Committee	Meeting)	ณ	เมืองดานัง	ประเทศเวียดนาม

•	ประชุมหารือกรอบแนวทางการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบ	ข้อความกรมธรรม์	 	
	 ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย	
•	ต้อนรับนักศึกษา	วปส.	รุ่นที่	8	ศึกษาดูงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย

•	รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบต่าง	ๆ	ในระบบ	E-law	Library

•	สัมมนาหัวข้อ	“มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	ฉบับที่	17	เรื่อง		
	 สัญญาประกันภัย	(IFRS	17	–	Insurance	Contracts)”	โดยชมรมบริหารและจัดการ	
	 ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
•	ประชุมหารือ	“ร่างประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเง่ือนไขในการก�ากับ	
	 การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม	(ERM)	และการประเมินความเสี่ยงและความ			
	 มั่นคงทางการเงิน	(ORSA)	ของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	25...”	โดยชมรมบริหาร	
	 และจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกัน
วินาศภัย

คณะกรรมการกฎหมาย
และกฎระเบียบ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
และวิชาการประกันภัย
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•	สัมมนาหัวข้อ	“การก�ากับการปฏิบัติตามกฎหมายประกันวินาศภัย	ประจ�าปี	2561
•	ประชุมชี้แจง	“ประกาศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการก�าหนด		
	 มาตรฐานขั้นต�่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย	ในส่วน 
	 ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉล	พ.ศ.	2561	และประกาศ	คปภ.	เรื่อง	ก�าหนดหลักเกณฑ์	 
	 วิธีการออก	การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย	 
	 และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย	นายหน้าประกันวินาศภัย	 
	 และธนาคาร	พ.ศ.	2561”
•	สัมมนาหัวข้อ	“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อม
	 ของธุรกิจประกันวินาศภัย”

•	พัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ	(e-Arbitration)	การยืน่	ส่ง	และรับค�าเสนอข้อพิพาท		
	 และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์

•	สัมมนา	CEO	Focus	Group	เรื่อง	“การประเมินราคาทรัพย์สิน	รวมถึงสถานการณ์	
	 อสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย”
•	สัมมนา	CEO	Focus	Group	เรื่อง	“จากบุพเพสันนิวาส	สู่การวิเคราะห์ตัวละครเพื่อ	
	 การเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล”
•	สัมมนา		CEO	Focus	Group	เรื่อง	“HR	Transformation	in	Digital	Era”
•	สัมมนาหัวข้อ	“ปฏิวัติธุรกิจประกันด้วยการตลาดออนไลน์แบบมือโปร		(Insurance		
	 Digital	Expert)”
•	สัมมนา	CEO	Focus	Group	เรื่อง	“Demystifying	IFRS	17	for	General	Insurers”	
•	สัมมนาหัวข้อ	“ดิจิทัลไอดี	(Digital	ID)	กับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย”
•	อบรมหลักสูตร	“การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ส�าหรับเจ้าหน้าที่ประกัน	
	 วินาศภัย	รุ่นที่	22”
•	จัดสอบความรู้การประกันวินาศภัย	เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
•	สัมมนาทางวิชาการ	“CIO	Dinner	Talk	2018	:	How	CIO	changes	the	game			

•	สัมมนา	CEO	Focus	Group		เรื่อง	“Thai	Flood	Modelling	in	Action”	
•	อบรมหลักสูตร	“การใช้โปรแกรมส�าหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน”	
•	สัมมนา	CEO	Focus	Group	เรื่อง	“Catastrophe	Insight	2018”
•	สัมมนา	Focus	Group	เรื่อง	“การค�านวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิงส�าหรับ 
	 การประกันภัยรถยนต์”	
•	สัมมนาหัวข้อ	“ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงส�าหรับการประกันภัยรถยนต์	แยก	 	
	 ประเภทการซ่อม”

คณะกรรมการกฎหมายและ
กฎระเบียบ

ส�านักงานอัตราเบ้ียประกัน
วินาศภัย
ส�านักงานอนุญาโตตุลาการ

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกัน
วินาศภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

   2. ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือรองรับและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 
   ในการดำาเนินธุรกิจและการดำาเนินชีวิตในยุค Thailand 4.0

•	โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส�าหรับบุคลากรบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้อง		
	 กับการประกันภัยรถยนต์	(สิงหาคม	2561-กันยายน	2561)	โดยชมรมนักกฎหมาย		
	 ประกันภัยยานยนต์
•	สัมมนาหัวข้อ	“การบังคับคดีแพ่งภาคปฏิบัติ	ส�าหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย”	โดย				
	 ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัย
ยานยนต์
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คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ
และวิชาการประกันภัย

คณะกรรมการกฎหมายและ
กฎระเบียบ

คณะกรรมการประกันภัย
ยานยนต์

•	สัมนาทางวิชาการ	“CIO	Dinner	Talk	2018	:	How	CIO	changes	the	game	with				
	 startup	mindset”	โดยชมรมไอทีประกันภัย
•	สัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ	“THE	PERFORMANCE	COACHING	LEADING	YOUR		
	 TEAM	TO	THE	BETTER	EXECUTION”	โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกัน	
	 ภัย
•	สัมมนาหัวข้อ	“SCG	-	HR	Best	Practices”	โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจ	 	
	 ประกันภัย
•	สัมมนาหัวข้อ	“อาชญากรรมไซเบอร์	ภัยคุกคามเศรษฐกิจโลก”	(Cybercrime	-	The		
	 Looming	Threat	to	Global	Economy)	โดยชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยง	
	 ของบริษัทประกันภัย
•	โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์	ครั้งที่	7	โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจ	
	 ประกันภัย
•	สัมมนาหลักสูตร	“ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส�าหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย	(Cyber		
	 Security	for	Insurance	Sector:	CSI)”	โดยชมรมไอทีประกันภัย
•	สัมมนาหัวข้อ	“B.A.N.KTM	ที่สุดของนวัตกรรมแห่งการสื่อสาร	การเจรจาต่อรอง	และ	
	 การปิดการขาย”	โดยชมรม	Young	Insurer	Club	(Y.I.C)
•	โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย	(IMDP)	รุ่นที่	24		
•	สัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ	(Thailand	Insurance	CIO	Forum	2018)		
	 “Cybersecurity	Preparedness	and	AI	Innovation	for	Insurance	2019”	โดย	
	 ชมรมไอทีประกันภัย
•	สัมมนาหัวข้อ	“YIC	Tech	Talk	:	Digital	Marketing	Innovation	เปิดโลกนวัตกรรม	
	 การให้บริการประกันภัยในยุคดิจิทัล”	โดยชมรม	Young	Insurer	Club	(Y.I.C)
•	อบรมหลักสูตร	“Data	Science	Essential”	(มกราคม-กุมภาพันธ์	2562)	โดยชมรม	
	 ไอทีประกันภัย	ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	อบรมหลักสูตร	“NIST	Cybersecurity	Framework	for	Insurance	Business	:			
	 Protecting	Insurance	Consumers	in	a	Digital	Age”	(มีนาคม-เมษายน	2562)		
	 โดยชมรมไอทีประกันภัย
•	ทุนการอบรม	ISJ	General	Course	รุ่นที่	45
•	ทุนการอบรม	ISJ-Advance	Course	รุ่นที่	28
•	ทุนการอบรม	ASEAN	School	for	Young	Insurance	Managers	(AYIM)	ครั้งที่	9	

•	สัมมนาหัวข้อ	“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจ	
	 ประกันวินาศภัย”

•	อบรมหลักสูตร“ความรู้เบื้องต้นส�าหรับพนักงานประเมินราคาซ่อมรถยนต์	(Loss	 
	 Ad	juster)”	(หลักสูตร	3	วัน)	(เมษายน-พฤษภาคม	2561)
•	อบรมหลักสูตร	“อัตราค่ารักษาพยาบาล	(พ.ร.บ.)	ภาครัฐและเอกชนมีการ
	 เปลี่ยนแปลงอย่างไร	และเทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทนอย่างมืออาชีพ”	โดย		
	 ชมรมสินไหม	ยานยนต์
•	สัมมนาหัวข้อ	“การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย”		
	 โดยชมรมสินไหมยานยนต์
•	ประชุมหารือเรื่อง	“การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการประกันภัยรถยนต์”
•	ประชุมชี้แจงเรื่อง	“การใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัท 
		ประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ	(ระบบ	E-Recovery)”	โดยชมรมสินไหมยานยนต์
•	โครงการอบรม	“หลักสูตรกฎหมายส�าหรับบุคลากรบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้อง	
	 กับการประกันภัยรถยนต์”	โดยชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์
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คณะกรรมการประกันภัย
ทรัพย์สิน

•	สัมมนาหัวข้อ	“กลยุทธ์และเทคนิคการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน”	โดยชมรมสินไหม	
	 ยานยนต์
•	โครงการอบรม	“หลักสูตรการประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต์	(ขั้นสูง)”	(หลักสูตร	2	วัน)
•	โครงการอบรม	“หลักสูตร	การตรวจสอบอุบัติเหตุ	รุ่นที่	8”	(ตุลาคม-พฤศจิกายน			
	 2561)
•	ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า	ณ	ศูนย์ทดสอบ	วิจัยและพัฒนา	สถาบัน	
	 ยานยนต์	จังหวัดสมุทรปราการ
•	ศึกษาดูงานเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์	ณ	บริษัท	ว.ศิริกาญออโตพาร์ท	จ�ากัด
•	ศึกษาดูงานอะไหล่แท้และอะไหล่ทดแทน	ณ	บริษัท	ย.รุ่งโรจน์กลการ	(2001)	จ�ากัด		
	 กรุงเทพฯ	และบริษัท	จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์	จ�ากัด	จังหวัดสมุทรปราการ
•	โครงการอบรมหลักสูตร	“การตรวจสอบอุบัติเหตุ	รุ่นที่	8”	
•	ชี้แจงแนวทางปฎิบัติการยื่นค�าทวงหนี้กับบริษัท	เจ้าพระยาประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	โครงการสัมมนาผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์	ประจ�าปี	2561
•	สัมมนาหัวข้อ	“กลยุทธ์และเทคนิคการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน”	โดยชมรมสินไหม	
	 ยานยนต์
•	สัมมนาหัวข้อ	“การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ	และการฉ้อฉลประกันภัย		
	 ครั้งที่	2”	โดยชมรมสินไหมยานยนต์
•	ประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติเรื่องการชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ	และประกาศ		
	 คปภ.	เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ	และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน	หรือค่าสินไหมทดแทน	ตาม	
	 สัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2559	ครั้งที่	1
•	สัมมนาหัวข้อ	“CEO	Forum	ด้านการประกันภัยรถยนต์”
•	ศึกษาดูงานกระบวนการติดตั้ง	การต่อเติม	และการประกอบรถบรรทุก	ณ	บริษัท	พนัส		
	 แอสแซมบลีย์	จ�ากัด	จังหวัดชลบุรี
•	อบรมหลักสูตร	“การวิเคราะห์และตรวจสอบความเสียหายเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์		
	 จากการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะต่าง	ๆ”
•	โครงการรางวัลผู้ส�ารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น	ประจ�าปี	2561	
•	ศึกษาดูงานเครื่องจักรส�าหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กทั่วไป	ณ	บริษัท	บางกอกอ๊อคชั่น	
	 เนียร์ส	จ�ากัด	จังหวัดสมุทรปราการ
•	ประชุมหารือก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดข้อพิพาทด้านการประกันภัย	
	 การกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย	และก�าหนดมาตรการเชิงรุกในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	
	 ของประชาชนด้านการประกันภัย

•	สัมมนาหัวข้อ	“การจัดการและประเมินค่าสินไหมทดแทน	ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงาน 
	 ทางเลือก”	โดยชมรมสินไหมทดแทน
•	ศึกษาดูงาน	ณ	บริษัท	วอลล์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	จังหวัดนครปฐม
•	อบรมหลักสูตร	“การใช้กรณีศึกษาความเสียหายต่อ	เครื่องจักร	อุปกรณ์ไฟฟ้า	มา	 	
	 ประยุกต์	ใช้การประเมินความเสี่ยงภัย	MB	EI	&	BI”	โดยชมรมบริหารความเสี่ยงภัย
•	ประชุมชี้แจงเรื่อง“กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัย	
	 ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)	และเอกสารแนบท้าย	จ�านวน	2		
	 ครั้ง
•	อบรมหลักสูตร	“Computational	Fluid	Dynamics	for	Fire	Risk	Assessment	in		
	 Insurance	Business”	โดยชมรมบริหารความเสี่ยงภัย
•	เสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยนิติบุคคลอาคารชุด
•	สัมมนาหัวข้อ	“องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อการตรวจสอบและประเมิน		
	 อาคารที่มีอยู่เดิม”	โดยชมรมบริหารความเสี่ยงภัย

คณะกรรมการประกันภัย
ยานยนต์
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะกรรมการประกันภัย
ยานยนต์

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกัน
วินาศภัย	

•	จัดสัมมนาเกี่ยวกับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	และกรณีศึกษาในการจัดการ	 	
	 สินไหมทดแทน	โดยชมรมสินไหมทดแทน

•	สัมมนาหัวข้อ	“FinTech	and	Blockchain	for	Insurance”
•	สัมมนาหัวข้อ	“Cyber	&	Commercial	Crime	Insurance”	โดยชมรมรมประกันภัย	
	 เบ็ดเตล็ด
•	ศึกษาดูงานบริษัทกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ	(Startup)	บริษัท	อุ๊คบี	จ�ากัด
•	ศึกษาดูงานบริษัทกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ	(Startup)	บริษัท	บิลค์	เอเชีย	จ�ากัด	(Builk)

•	โครงการอบรมหลักสูตร	“การประกันภัยอุบัติเหตุ	และการประกันภัยสุขภาพ	
	 รุ่นที่	1”	
•	สัมมนาหัวข้อ	“รับประกันภัย	รู้ทันโรค”
•	ประชุมหารือรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัย	
	 อุบัติเหตุและสุขภาพ	ที่มีเหตุชวนสงสัย
•	สัมมนาหัวข้อ	“TGIA	HealthTech	Forum	2018”
•	สัมมนาหัวข้อ	“เจาะลึกข้อยกเว้นประกันภัยสุขภาพ”

•	สัมมนาหัวข้อ	“บทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า	(Freight	Forwarder)	และ	
	 การประกันภัยที่เกี่ยวข้อง”	โดยชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
•	สัมมนา	How	to	underwrite	for	the	beginner	เรื่อง	“ความรู้พื้นฐานและเอกสาร	
	 ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยการขนส่งสินค้า”	โดยชมรมประกันภัยทางทะเล	และ 
	 โลจิสติกส์
•	สัมมนาหัวข้อ	“Marine	Cargo	Claims	Recovery”

•	จัดท�ารายงานสถิติประกันวินาศภัยและทิศทางอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

•	เพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทสมาชิก		
	 (ราคากลางรถยนต์	และ	ราคาค่าซ่อมรถยนต์)

•	พัฒนาด้านอัตราเบี้ยประกันภัย	(การค�านวณต้นทุนความเสียหายของการประกันภัย 
	 รถยนต์และประกันอัคคีภัย	การเสนอปรับปรุงพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย	และ
	 การค�านวณอัตราเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ)
•	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย	(Insurance	Bureau	 
	 System:	IBS)

•	แข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย	ครั้งที่	12	โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย
•	ฝึกสอนกีฬาลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพัฒนา	รุ่นที่	9	(กรกฏาคม-กันยายน	2561)	โดย	 	
	 สโมสรสมาชิกประกันภัย
•	ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรม	รุ่นที่	10	(กรกฏาคม-พฤศจิกายน	2561)	โดยสโมสรสมาชิก	
	 ประกันภัย
•	แข่งขันบาสเกตบอลประกันภัย	ครั้งที่	8	โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัย
ทรัพย์สิน

คณะกรรมการประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

คณะกรรมการประกันภัย
อุบัติเหตุและสุขภาพ

คณะกรรมการประกันภัยทาง
ทะเลและโลจิสติกส์

3. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ

4. ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก
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•	แข่งขันฟุตซอลประกันภัย	ครั้งที่	9	โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย
•	พิธีทางศาสนา	“วันครบรอบ	51	ปี	การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย”
•	แข่งขันแบดมินตันประกันภัย	ครั้งที่	11	โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย
•	งานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	และคณะกรรมการฯ	ประจ�าปี		 	
	 2560-2562	และงานเลี้ยงอ�าลาสมาคมประกันวินาศภัยไทย	ซอยร่วมฤดี	ภายใต้ชื่อ		
	 “44	Memorable	Years	@	Ruamrudee”

ผู้รับผิดชอบแผนงานและกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

74 | รายงานประจำาปี 2561



รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

1.  กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอา
ประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้ายฯ
	 	 จัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	(เนื่องจำก
ภัยที่เอำประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน)	ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัย	ข้อก�ำหนด 
ควำมคุ้มครองเฉพำะ	จ�ำนวน	5	แบบ	อัตรำเบี้ยประกันภัยฯ	
และเอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยกำรจ�ำกดัจ�ำนวนเงนิควำมรบัผดิ
ส�ำหรับภัยน�้ำท่วม	ลมพำยุ	แผ่นดินไหว	ลูกเห็บ	กลุ่มภัย
ธรรมชำติ	 และภัยจำกกำรประท ้วง	 กำรนัดหยุดงำน	 
กำรจลำจล	หรือกำรกระท�ำอันมีเจตนำร้ำย	จ�ำนวน	6	แบบ	
(แบบ	ธก.1.00	-	1.05)	และนำยทะเบียนได้ออกค�ำสั่งนำย
ทะเบียนที่	38/2561	เรื่อง	ให้ใช้แบบ	ข้อควำมและอัตรำเบี้ย
ประกนัภยัของกรมธรรม์ประกนัภยัธรุกจิหยดุชะงัก	(เนือ่งจำก
ภัยที่เอำประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน)	โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2562	

2. เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความเส่ียงภัย
ทรัพย์สิน 
	 จัดท�ำเอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยง
ภยัทรพัย์สิน	(แบบ	ทส.1.17-1.27)	จ�ำนวน	11	แบบ	ประกอบ
ด้วย	เอกสำรแนบท้ำยคุ้มครองเครื่องจักร	เอกสำรแนบท้ำย
คุ้มครองหม้อก�ำเนดิไอน�ำ้และถงัอดัควำมดัน	เอกสำรแนบท้ำย
คุ้มครองควำมเสียหำยส�ำหรับเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส	์
เอกสำรแนบท้ำยคุ้มครองควำมเสียหำยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ำ	
เอกสำรแนบท้ำยว่ำด้วยกำรจ�ำกัดจ�ำนวนเงินควำมรับผิด
ส�ำหรับกำรชิงทรัพย์	กำรปล้นทรัพย์	กำรลักทรัพย์ท่ีปรำกฏ
ร่องรอยกำรงัดแงะ	เอกสำรแนบท้ำยคุ้มครองกำรลักทรัพย์ที่
ไม่ปรำกฏร่องรอยกำรงัดแงะ	(ยกเว้นสต็อกสินค้ำ)	เอกสำร
แนบท้ำยคุ ้มครองกระจกติดตั้งตรึงตรำเอกสำรแนบท้ำย
คุ้มครองควำมเสียหำยส�ำหรับเงิน	(ปง.1)	เอกสำรแนบท้ำย
คุ้มครองควำมเสียหำยส�ำหรับเงิน	(ปง.2)	เอกสำรแนบท้ำย
คุ้มครองควำมเสียหำยส�ำหรับเงิน	 (ปง.3)	โดยได้ยื่นขอรับ 
ควำมเห็นชอบในหลักกำรของแบบและข้อควำมเอกสำรแนบ
ท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน	ทั้ง	11	แบบ	
ต่อนำยทะเบียน	ส�ำนักงำน	คปภ.	ขณะนี้อยู ่ระหว่ำงกำร
พิจำรณำของนำยทะเบียน	ส�ำนักงำน	คปภ.

3. เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัอคัคีภยัและกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบ อค./ทส.)
	 ด�ำเนินกำรปรับปรุง	แก้ไข	เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์
ประกันอัคคีภัยและกรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน	(แบบ	อค./ทส.	1.00	–	1.89)	เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน	โดยปรับปรุง	แก้ไข	เกี่ยวกับข้อควำม
ประโยคขึ้นต้นและลงท้ำยให้เป็นมำตรฐำนแบบเดียวกัน	 
รวมถงึแก้ไขข้อควำมให้มคีวำมชดัเจนมำกยิง่ขึน้	และตดั/แยก
เอกสำรแนบท้ำยบำงฉบับที่ใช้เฉพำะกรมธรรม์ประกันภัย 
อัคคีภัย	หรือกรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน	 
ซึ่งอยู ่ระหว่ำงพิจำรณำ	และจะน�ำเสนอส�ำนักงำน	คปภ.	
พิจำรณำต่อไป

4. หนังสือ รับรองการต ่ออายุกรมธรรม ์ประกันภัย  
(Renewal Certificate) สำาหรับการประกันภัยทรัพย์สิน
	 จัดท�ำหนังสือรับรองกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัย	
(Renewal	Certificate)	 เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนส�ำหรับ 
กำรประกันภัยทรัพย์สิน	เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรสัง่พมิพ์กรมธรรม์ประกนัภยัและจดัเกบ็เอกสำร	ซึง่จะช่วย
เพิม่ประสทิธภิำพในกำรออกกรมธรรม์ประกนัภยั	รวมถงึเพือ่
ให้รองรบัประกำศ	คปภ.	เรือ่ง	ก�ำหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีำรออก	
กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกนัภยัของบรษิทัประกนัวนิำศภยั	
และกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตัวแทนประกันวินำศภัย	นำยหน้ำ
ประกันวินำศภัย	และธนำคำร	พ.ศ.	2561	โดยได้ด�ำเนิน 
กำรจัดท�ำหนังสือรับรองกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัย	 
(Renewal	Certificate)	จ�ำนวน	3	แบบ	ประกอบด้วย
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย	กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย	ส�ำหรับ 
ที่อยู ่อำศัย	และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู ่อำศัยแบบ
ประหยัดส�ำหรับรำยย่อย	(ไมโครอินชัวรันส์)
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5. โครงการความร่วมมือพัฒนาต้นแบบแผนท่ีและแบบ
จำาลองการประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งภยัจากนำา้ท่วม ระยะที ่2 (เพิม่
เติม)
	 ร่วมกับส�ำนักงำนเทคโนโลยีภูมิอวกำศและสำรสนเทศ	
(องค์กรมหำชน)	หรือ	GISTDA		ด�ำเนินโครงกำรเพื่อพัฒนำ
ต้นแบบแผนที่และแบบจ�ำลองกำรประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจำก
น�ำ้ท่วม	เพือ่กำรพจิำรณำรบัประกนัวนิำศภยั	ระยะที	่2	ข้อมลู
พ้ืนที่น�้ำท่วมรำยปี	2549-2559	และในปี	2561	ด�ำเนิน
โครงกำรระยะที่	2	โดย	เพิ่มเติมข้อมูลพื้นที่น�้ำท่วมรำยปี	 
ปี	2560-2561	และเตรียมน�ำเข้ำข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงกำรเกิด 
แผ่นดินไหว	พร้อมทั้งจัดท�ำระบบสนับสนุนต�ำแหน่งทำง
ภูมิศำสตร์	ในกรณีข้อมูลใดไม่มีต�ำแหน่งภูมิศำสตร์ระบบจะ
ประมวลผลให้ค่ำพิกัดภูมิศำสตร์จุดกึ่งกลำงรำยต�ำบลนั้น	ๆ	
ตำมข้อมลูของกรมกำรปกครอง	โดยระบบสำมำรถรองรบักำร
วเิครำะห์และประมวลผลควำมเสีย่งด้ำนอทุกภยั	ทีค่รอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศ		โดยบริษัทสำมำรถใช้ข้อมูลรำยต�ำแหน่งของ
กรมธรรม์ประกันวินำศภัยของบริษัท	ร่วมกับข้อมูลภูมิ
สำรสนเทศ	ซึ่งสำมำรถใช้บริกำรระบบดังกล่ำวได้ที่	เว็บไซต์
สมำคมประกันวินำศภัยไทย	หมวดโปรแกรมและบริกำร/	
Flood	Risk	Assessment	Mapping	(FRAM)	(http://fram.
gistda.or.th)	

พื้นที่ต้อนรับและประชำสัมพันธ์
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อบรม	เรื่อง	“กำรใช้กรณีศึกษำควำมเสียหำยต่อ	เครื่องจักร	อุปกรณ์ไฟฟ้ำ	มำประยุกต์ใช ้
กำรประเมินควำมเสี่ยงภัย	MB	EI	&	BI”	เมื่อวันที่	20	เมษำยน	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย	

อบรม	เรื่อง	“Computational	Fluid	Dynamics	for	Fire	Risk	Assessment	in	Insurance	Business”	
เมื่อวันที่	2	พฤศจิกำยน	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย
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สัมมนำ	เรื่อง	“องค์ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรมโครงสร้ำงเพื่อกำรตรวจสอบและประเมินอำคำรที่มีอยู่เดิม”	
เมื่อวันที่	25	มกรำคม	2562	ณ	โรงแรมแกรนด์	เซ็นเตอร์พอยต์	เทอร์มินอล	21	กรุงเทพฯ
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ศึกษำดูงำนเทคโนโลยีในกำรป้องกันกำรเกิดอัคคีภัย	และเยี่ยมชมโรงงำนผลิตแผ่นฉนวนกันควำมร้อน	
เมื่อวันที่	3	สิงหำคม	2561	ณ	บริษัท	วอลล์	เทคโนโลยี	จ�ำกัด	จังหวัดนครปฐม
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ประชุมชี้แจงบริษัทสมำชิก	“กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	(เนื่องจำกภัยที่เอำประกันภัย 
ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)	และเอกสำรแนบท้ำย”	ครั้งที่	1	 

เมื่อวันที่	2	สิงหำคม	2561	และครั้งที่	2	เมื่อวันที่	5	กันยำยน	2561	 
ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	กรุงเทพฯ
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เสวนำ	“กำรประกันภัยนิติบุคคลอำคำรชุด”	เมื่อวันที่	24	มกรำคม	2562	 
ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย
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สัมมนำ	เรื่อง	“กำรจัดกำรและประเมินค่ำสินไหมทดแทนส�ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนทำงเลือก”	 
เมื่อวันที่	18	พฤษภำคม	2561	ณ	โรงแรมอีสติน	แกรนด์	สำทร	กรุงเทพฯ	
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

1. การปฏบัิตติามคำาสัง่นายทะเบยีนเรือ่ง หลกัเกณฑก์ารให้
ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย 
เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ย 
ประกันภัย สำาหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ 
	 1.1	จัดท�ำทะเบียนค�ำศัพท์ประกันภัยทำงทะเลและ 
โลจสิตกิส์	และแนวทำงกำรท�ำควำมเข้ำใจเพือ่ใช้ในกำรจดัท�ำ
ค�ำแปลตำมค�ำสั่งนำยทะเบียน
	 จัดท�ำทะเบียนค�ำศัพท ์ประกันภัยทำงทะเลและ 
โลจสิตกิส์	ให้บรษิทัสมำชกิใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท�ำค�ำแปล	
และแนวทำงกำรท�ำควำมเข้ำใจประกอบหลักเกณฑ์กำรให้
ควำมเหน็ชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกนัภัย	เอกสำร
ประกอบ	เอกสำรแนบท้ำย	และอัตรำเบี้ยประกันภัย	ส�ำหรับ
กำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ	และกำร
ประกันภัยตัวเรือ	ก่อนกำรยื่นขอรับกำรพิจำรณำแบบและ
ข้อควำมจำกคณะอนุกรรมกำรฯ	พิจำรณำแบบและข้อควำม	
เพ่ือให้กำรพิจำรณำมคีวำมรวดเรว็และเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั	
ซึง่บริษทัสมำชกิสำมำรถเข้ำไปตรวจสอบรำยละเอยีดกำรเพิม่
เติม	เปลี่ยนแปลง	แก้ไขได้ที่เว็บไซต์สมำคมประกันวินำศภัย
ไทย:	www.tgia.org/กรมธรรม์ประกันภัย/กรมธรรม์ประกัน
ภัยทำงทะเลและโลจิสติกส์/ทะเบียนค�ำศัพท์ประกันภัยทำง
ทะเลและโลจิสติกส์
	 1.2	เสนอขอแก้ไขค�ำสั่งนำยทะเบียนที่	15/2558	เร่ือง	
หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์
ประกันภัย	เอกสำรประกอบ	เอกสำรแนบท้ำย	และอัตรำเบี้ย
ประกันภัย	ส�ำหรับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำง
ประเทศ	และกำรประกันภัยตัวเรือ	
	 คณะกรรมกำรประกันภัยทำงทะเลและโลจิสติกส์	ได้
เสนอขอแก้ไขค�ำส่ังนำยทะเบียนที	่15/2558	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์
กำรให้ควำมเหน็ชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกนัภยัฯ	
ไปยังส�ำนักงำน	คปภ.	 เพื่อให ้ครอบคลุมประเภทกำร 
ประกันภัยทำงทะเลและโลจิสติกส์	และขยำยขอบเขตกำร
พิจำรณำเพิ่มมำกยิ่งขึ้น	โดยนำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบ	
และได้ยกเลิกค�ำสั่งนำยทะเบียนดังกล่ำว	และออกค�ำสั่งใหม่
ตำมค�ำสั่งนำยทะเบียนที่ 	 53/2561	 เรื่อง	หลักเกณฑ์ 
กำรให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย	
เอกสำรประกอบ	เอกสำรแนบท้ำย	และอัตรำเบี้ยประกันภัย	

ส�ำหรับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศกำร
ประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำในประเทศ	กำรประกันภัยตัวเรือ	
และกำรประกันภัยควำมรับผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรขนส่งทำง
ทะเลและโลจิสติกส์	 (Marine	and	Logistics	Liability	 
Insurance)	ลงวันที่	2	พฤศจิกำยน	2561
	 1.3	กรมธรรม์ประกันภัย	เอกสำรประกอบ	เอกสำรแนบ
ท้ำย	และอัตรำเบ้ียประกันภัย	 ส�ำหรับกำรประกันภัย 
กำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ	กำรประกันภัยกำรขนส่ง
สินค้ำในประเทศ	กำรประกันภัยตัวเรือ	และกำรประกันภัย
ควำมรบัผดิทีเ่กีย่วกบัธุรกจิกำรขนส่งทำงทะเลและโลจสิตกิส์	
(Marine	and	Logistics	Liability	Insurance)	
	 ด้วยค�ำสัง่นำยทะเบยีนที	่53/2561	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์กำร
ให้ควำมเห็นชอบแบบและข้อควำมกรมธรรม์ประกันภัย	
เอกสำรประกอบ	เอกสำรแนบท้ำย	และอัตรำเบี้ยประกันภัย	
ส�ำหรับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ	กำร
ประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำในประเทศ	กำรประกันภัยตัวเรือ	
และกำรประกันภัยควำมรับผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจกำรขนส่งทำง
ทะเลและโลจิสติกส์	 (Marine	and	Logistics	Liability	 
Insurance)	ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรฯ	พิจำรณำแบบและ
ข้อควำมดังกล่ำว	ต่อนำยทะเบียน	ส�ำนักงำน	คปภ.	ซึ่งในปี	
2561	คณะกรรมกำรฯ	ได้พิจำรณำทั้งสิ้น	176	แบบ	
                 
2. จดัพิมพห์นงัสอืการประกนัภยัทะเล Marine Insurance
	 ปรบัปรงุหนงัสอืกำรประกนัภัยทะเล	Marine	Insurance	
โดยเป็นเนื้อหำและหลักกำรใหม่ตำม	Insurance	Act	2015	
ซ่ึงเป็นกำรจัดพิมพ์ครั้งท่ี	4	จ�ำนวน	1,000	เล่ม	เพื่อใช้เป็น
คูม่อืประกอบกำรปฏิบัตงิำนให้กบับริษทัประกนัภยั	และใช้ใน 
กำรเรียนกำรสอนของสถำบันกำรศึกษำต่ำง	ๆ	
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สมัมนำ	เรือ่ง	“บทบำทหนำ้ทีข่องผูร้บัจัดกำรขนสง่สนิคำ้	(Freight	Forwarder)	และกำรประกนัภยัทีเ่กีย่วขอ้ง”	
เมื่อวันที่	8	สิงหำคม	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย	
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สัมมนำ	เรื่อง	“บทบำทหน้ำที่ของผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำ	(Freight	Forwarder)	และกำรประกันภัยที่เกี่ยวข้อง”	
เมื่อวันที่	8	สิงหำคม	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย	

สัมมนำ	เรื่อง	“Marine	Cargo	Claims	Recovery”	เมื่อวันที่	26	กุมภำพันธ์	2562	
ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	กรุงเทพฯ
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สัมมนำ	เรื่อง	“Marine	Cargo	Claims	Recovery”	เมื่อวันที่	26	กุมภำพันธ์	2562	
ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	กรุงเทพฯ
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สัมมนำ	How	to	underwrite	for	the	beginner	เรื่อง	“ควำมรู้พื้นฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำ”	เมื่อวันที่	23	มกรำคม	2562	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย	
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สัมมนำ	How	to	underwrite	for	the	beginner	เรื่อง	“ควำมรู้พื้นฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัยกำรขนส่งสินค้ำ”	
เมื่อวันที่	23	มกรำคม	2562	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย	
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

1. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลก
เปลี่ยนข้อมูลด้านรถยนต์
	 ด�ำเนินกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนรถยนต์กับหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง	ดังนี้
	 1.1	ควำมร่วมมอืกบัส�ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	ได้
เข้ำพบ	เลขำธกิำร	ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	เพือ่หำรอื	
และแลกเปล่ียนข้อมลูด้ำนรถยนต์	เมือ่วนัที	่7	มถินุำยน	2561	
ณ	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
	 1.2	ควำมร่วมมือกับสถำบันยำนยนต์	 ได้เข้ำศึกษำ 
ดูงำนเกี่ยวกับนวัตกรรมยำนยนต์	รวมถึงหำรือเรื่องกำรแลก
เปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์	เมื่อวันที่	15	มิถุนำยน	
2561	ณ	ศูนย์ทดสอบ	วิจัยและพัฒนำ	สถำบันยำนยนต์	 
จังหวัดสมุทรปรำกำร	
  
2. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
 ด�ำเนนิกำรน�ำเสนอส�ำนักงำน	คปภ.	เพือ่ขอเสนอปรบัปรงุ
กรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตรำเบี้ยประกันภัยรถยนต์	ซึ่ง
ขณะนีอ้ยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำของนำยทะเบียน	มรีำยละเอยีด
ดังนี้	
	 2.1	กำรก�ำหนดประเภท	รหัส	และอัตรำเบี้ยประกันภัย	
ส�ำหรับรถยนต์บรรทุก	รถยนต์ลำกจูง	และรถยนต์ไฟฟ้ำ	
ประกอบด้วย	กำรเสนอเพิ่ม	รหัส	ประเภทรถยนต์บรรทุกน�ำ
ไปลำกรถพ่วง	รหัส	327	และประเภทรถยนต์บรรทุกวัตถุ
อนัตรำยน�ำไปลำกรถพ่วง	รหสั	347	และกำรก�ำหนดอตัรำเบีย้	
ประกันภัยพื้นฐำนขั้นต�่ำ	ใช้เท่ำกับประเภทรถยนต์บรรทุก	 
(รหัส	320	340)	แต่ในส่วนของเบี้ยประกันภัยขั้นสูงปรับเพิ่ม
ตำมควำมเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้น	พร้อมทั้งเสนอเพิ่มรหัส	ประเภท
รถยนต์ลำกจูงใช้เพื่อกำรพำณิชย์พิเศษ	 รหัส	440	และ 
กำรก�ำหนดอัตรำเบี้ย	ใช้เบี้ยประกันภัยพื้นฐำนข้ันต�่ำ-ข้ันสูง
เท่ำกับที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับประเภทรถยนต์ลำกจูง	ใช้เพื่อ 
กำรพำณิชย์	(รหัส	420)	และส�ำหรับอัตรำเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
ตำมควำมเส่ียงภยัในส่วนของลกัษณะกำรใช้รถยนต์	ให้อ้ำงองิ
ใช้ตำมที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับประเภทรถยนต์บรรทุก	(รหัส	320	
340)	
	 2.2	กำรเพ่ิมประเภทรถยนต์ไฟฟ้ำ	และก�ำหนดรหัส
รถยนต์ขึน้ใหม่โดยใช้เลข	“E”	ในต�ำแหน่งที	่4	ของรหสัรถยนต์
ไฟฟ้ำที่จะก�ำหนดเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับกรมธรรม์รถยนต์
ภำคบงัคบั	พร้อมกนันีส้�ำหรบักำรก�ำหนดอตัรำเบีย้ประกันภยั
เพิ่มตำมควำมเสี่ยงภัยส�ำหรับรถยนต์บำงประเภท	ได้แก่	
รถยนต์นั่ง	(รหัส	110	120)	รถจักรยำนยนต์	(รหัส	610	620	
630)	และรถยนต์นั่งรับจ้ำงสำธำรณะ	(รหัส	730)	จำกเดิม

ก�ำหนดขนำดของเครือ่งยนต์เป็น	CC	โดยส�ำหรบัรถยนต์ไฟฟ้ำ
จะเทียบเคียงจำกแรงม้ำแปลงเป็นก�ำลังไฟหน่วยกิโลวัตต	์
(KW)	โดยแบ่งขนำดก�ำลังไฟฟ้ำเป็น	2	ช่วง	คือ	ต�่ำกว่ำหรือ
เท่ำกับ	95.61KW	และเกินกว่ำ	95.61	KW	
	 2.3	กำรปรับปรุงอัตรำเบี้ยประกันภัยส�ำหรับเอกสำร
แนบท้ำย	กำรขยำยอำณำเขต	(ร.ย.04)	กำรขอปรับเพิ่มอัตรำ
เบ้ียประกันภัยส�ำหรับกำรขยำยอำณำเขตเป็นเดือนละ	10%	 
ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี	แต่รวมกันแล้วไม่เกิน	40%	ของเบี้ย
ประกันภัยเต็มปี	จำกเดิมท่ีก�ำหนดให้บริษัทสำมำรถเพิ่ม 
อัตรำเบ้ียประกันภัยได้เดือนละ	5%	แต่รวมกันแล้วไม่เกิน	 
20%	ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี	
	 2.4	กำรจัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยและพิกัดอัตรำเบี้ย
ประกันภัยมำตรฐำน	ส�ำหรับรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูง	(Super	
Car)	 เพื่อให้บริษัทประกันภัยทุกบริษัทสำมำรถน�ำไปรับ
ประกันภัยได้	โดยอ้ำงอิงอัตรำเบ้ียประกันภัยส�ำหรับรถยนต์
นั่ง	(รหัส	110)	และให้บริษัทสำมำรถปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
ได้อีก	40%	
	 2.5	จดัท�ำหนงัสอืรบัรองกำรต่ออำยกุรมธรรม์ประกันภยั	
(Renewal	Certificate)	 เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนส�ำหรับ 
กำรประกันภัยรถยนต์	เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
สัง่พมิพ์กรมธรรม์ประกันภยัและจดัเกบ็เอกสำร	ซึง่จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรออกกรมธรรม์ประกันภัย	รวมถึงเพื่อให้
รองรับประกำศ	คปภ.	เรื่อง	ก�ำหนดหลักเกณฑ์	วิธีกำรออก	
กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกนัภยัของบรษัิทประกนัวนิำศภยั	
และกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตัวแทนประกันวินำศภัย	นำยหน้ำ
ประกันวินำศภัย	และธนำคำร	พ.ศ.	2561	โดยได้ด�ำเนินกำร
จัดท�ำหนังสือรับรองกำรต ่ออำยุกรมธรรม ์ประกันภัย	 
(Renewal	Certificate)	จ�ำนวน	3	แบบ	ประกอบด้วย	
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์	กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวม
กำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ	และกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์แบบคุ้มครองเฉพำะภัย

3. แบบและข้อความกรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบ
ภัยจากรถ ฉบับภาษาอังกฤษ
	 จัดแปลกรมธรรม์ประกนัภัยคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ	
ฉบับภำษำอังกฤษ	เพื่อให้บริษัทสมำชิกได้ใช้เป็นมำตรฐำน
เดยีวกนั	ขณะนีไ้ด้ด�ำเนนิกำรเรยีบร้อยแล้ว	และได้น�ำส่งไปยงั
นำยทะเบียนเพื่อพิจำรณำแบบและข้อควำมก่อนน�ำส่งให้
บริษัทสมำชิกน�ำไปใช้ต่อไป
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4. แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการสินไหมทดแทนตาม
เงื่อนไขกรมธรรม ์ประกันภัยรถยนต ์  ตามคำาชี้ขาด
อนุญาโตตุลาการ และคำาพิพากษา
	 	จัดท�ำ	“แนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรสินไหม
ทดแทนตำมเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์	ตำมค�ำชีข้ำด
อนุญำโตตุลำกำรและค�ำพิพำกษำ”	เพื่อลดจ�ำนวนข้อพิพำท
ระหว่ำงบริษทัประกันภยั	และเพือ่เป็นแนวทำงกำรปฏบิตังิำน
ให้กับผูป้ฏบิตังิำน	โดยได้เผยแพร่เอกสำรดงักล่ำวไว้ทีเ่วบ็ไซต์
สมำคมฯ

5. การลงนามบนัทกึความร่วมมือโครงการพฒันาฐานข้อมลู
ราคาค่าซ่อมรถยนต์ ระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทย
กับบริษัท อีเอ็มซีเอสไทย จำากัด
	 จดัท�ำบนัทึกควำมร่วมมอืโครงกำรพฒันำฐำนข้อมลูรำคำ
ค่ำซ่อมรถยนต์	ระหว่ำงสมำคมประกนัวนิำศภยัไทย	กบับริษัท	
อีเอ็มซีเอสไทย	จ�ำกัด	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลรำคำค่ำซ่อม
รถยนต์	รำยงำนมูลค่ำงำนซ่อม	รำยงำนมูลค่ำค่ำแรง	รำยงำน
มูลค่ำค่ำอะไหล่	อีกทั้งเพื่อร่วมกันพัฒนำฐำนข้อมูลรำคำ 
ค่ำซ่อมรถยนต์ของสมำคมฯ	ตลอดจนเพื่อด�ำเนินกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัย	โดยได้มี
กำรลงนำมบันทึกข้อตกลงดังกล่ำวไปเมื่อวันที่	11	กันยำยน	
2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย

6. การปรบัปรงุระบบการสืบค้นข้อมูลการประกันภยัรถยนต์
ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ ของบริษัท ไทยอินชัวเรอส์
ดาต้าเนท จำากัด (TID) 
	 ร่วมกับบริษัท	ไทยอินชัวเรอส์ดำต้ำเนท	จ�ำกัด	(TID)	
ปรับปรุงระบบกำรสืบค้นข้อมูลกำรประกันภัยรถยนต์ภำค
บังคับ	และภำคสมัครใจ	ของบริษัท	ไทยอินชัวเรอส์ดำต้ำเนท	
จ�ำกัด	(TID)	หรือ	www.gia.net		โดยให้ควำมส�ำคัญเรื่องของ
ควำมปลอดภัยของข้อมูลกำรรับประกันภัยของแต่ละบริษัท
ประกันภัยเป็นส�ำคัญ

7. โครงการหลักสูตรการอบรมความรู ้เบื้องต้นสำาหรับ
พนักงานประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต ์
	 จดัโครงกำรอบรมควำมรูเ้บ้ืองต้นให้กบัพนกังำนประเมนิ
รำคำค่ำซ่อมรถยนต์	 (Loss	Adjuster)	 เพื่อให้ควำมรู	้ 
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับโครงสร้ำง	และส่วนประกอบต่ำงๆ	ของ
รถยนต์	 เทคนิคกำรวินิจฉัยควำมเสียหำย	กำรพิจำรณำ
บำดแผลกับลักษณะกำรเกิดเหตุ	และเทคนิคกำรซ่อม	ตลอด
จนกำรค�ำนวณรำคำ	โดยจดัอบรมเมือ่วนัที	่26	เมษำยน	2561	 
วันที่	10	พฤษภำคม	2561	และวันที่	24	พฤษภำคม	2561	ณ	
สมำคมประกนัวนิำศภัยไทย	มผีูผ่้ำนกำรอบรม	จ�ำนวน	64	คน

8. โครงการอบรมหลกัสตูรการประเมนิราคาค่าซ่อมรถยนต์ 
(ขั้นสูง) 
	 จัดโครงกำรอบรมหลักสูตรกำรประเมินรำคำค่ำซ่อม
รถยนต์	(ขัน้สงู)	เพือ่พฒันำทกัษะ	ควำมรู	้และควำมเชีย่วชำญ
ข้ันสูงท่ีเก่ียวข้องกับกำรประเมินรำคำค่ำซ่อมรถยนต์	โดยจัด
อบรมเมือ่วนัที	่27-28	กนัยำยน	2561	สมำคมประกนัวนิำศภยั
ไทย	มีผู้ผ่ำนกำรอบรม	จ�ำนวน	85	คน

9. โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำาหรับบุคลากรบริษัท
ประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์
	 จัดโครงกำรอบรมหลักสูตรกฎหมำยส�ำหรับบุคลำกร
บริษัทประกันวินำศภัยท่ีเก่ียวข้องกับกำรประกันภัยรถยนต์	
เพ่ือเสรมิสร้ำงทักษะ	ควำมรู	้ควำมเข้ำใจในกำรปฏบัิตงิำนด้ำน
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรประกนัภยัรถยนต์ท้ังในทำงทฤษฎี	
และปฏิบัติ	เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีหลักกำรถูก
ต้องเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลขององค์กร	ตลอดจนเพ่ือ
เป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ	และภำพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจ
ประกันวินำศภัย	รวมท้ังหมด	30	ช่ัวโมง	(5	วัน)	ณ	สมำคม
ประกันวินำศภัยไทยมีผู้ผ่ำนกำรอบรม	จ�ำนวน	90	คน

10. โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8
	 จัดโครงกำรอบรมหลักสูตรกำรตรวจสอบอุบัติเหตุ	เพ่ือ
เป็นกำรพัฒนำทักษะ	ควำมรู้	ควำมเข้ำใจในระบบประกันภัย
รถยนต์ให้กับเจ้ำหน้ำที่ส�ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์	โดยมุ่งหวังที่
จะเพิ่มพูนควำมรู้	และน�ำประสบกำรณ์จำกกำรอบรมไปปรับ
ใช้กบังำนได้ทันที	รวมถึงเพือ่เป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถอืและ
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย	รวมทั้งหมด	48	ชั่วโมง	ณ	
สมำคมประกนัวนิำศภัยไทย	มผีูผ่้ำนกำรอบรม	จ�ำนวน	93	คน

11. โครงการรางวัลผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำา
ปี 2561 
	 จัดโครงกำรรำงวัลผู้ส�ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น	(BSA)	
โดยได้ด�ำเนินกำรจัดสอบข้อเขียน	และ	สอบสัมภำษณ์	พร้อม
ทั้ งได ้ประกำศรำยชื่อผู ้ ได ้รับรำงวัล	 โครงกำรรำงวัล 
ผู้ส�ำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น	ประจ�ำปี	2561	ไปเรียบร้อย
แล้ว	พร้อมทั้งจะก�ำหนดจัดพิธีมอบรำงวัลต่อไป
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12. โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน
ภัยรถยนต์ รุ่นที่ 3
	 จดัโครงกำรอบรมหลกัสตูรเจ้ำหน้ำทีพ่จิำรณำรบัประกนั
ภัยรถยนต์	รุ่นที่	3	เพื่อให้ได้รับควำมรู	้และควำมเข้ำใจหลัก
พ้ืนฐำนกำรพจิำรณำรบัประกันภยัรถยนต์	และเพือ่ให้สำมำรถ
น�ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับกำรใช้งำนที่ตนรับผิดชอบ	โดย
จัดอบรมตั้งแต่วันที่	25	กุมภำพันธ์	2562	ถึง	วันที่	1	มีนำคม	
2562	รวมทั้งหมด	40	ชั่วโมง	(5	วัน)	พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบ
ประกำศนียบัตร	ให้ผู้ผ่ำนกำรอบรม	เมื่อวันที่	12	มีนำคม	
2562	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย	มีผู ้ผ่ำนกำรอบรม	
จ�ำนวน	77	คน

13. การสนับสนุนเงินรางวัลนำาจับในโครงการปฏิทินหมาย
จับ “The most wanted 2018 by ศปจร.น.”
	 	ร่วมลงนำม	MOU	โครงกำรปฏทินิหมำยจับ	“The	Most	
Wanted	by	ศปจร.น.”	เพือ่ป้องกนัปรำบปรำมกำรโจรกรรม
รถยนต์	รถจกัรยำนยนต์	โดยสนบัสนนุงบประมำณจ�ำนวนเงิน	
1,400,000	บำท	 เพื่อเป็นรำงวัลแก่ผู ้แจ้งเบำะแส	หรือ 
ชี้จับผู้ต้องหำ	เมื่อวันที่	24	มกรำคม	2561	ณ	กองบัญชำกำร
ต�ำรวจนครบำล	(ระยะเวลำกำรรับเงินรำงวัล	ตั้งแต่วันที่	24	
มกรำคม	2561-วันที่	31	กันยำยน	2561)	โดยทำงส�ำนักงำน
ต�ำรวจแห่งชำติได้ด�ำเนินกำรจับกุมผู้ต้องหำตำมโครงกำร
ปฏิทินหมำยจับ	รวมจ�ำนวนทั้งหมด	8	คน	จ�ำนวนเงินรำงวัล
ทั้งสิ้น	255,000	บำท	

14. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำาหรับผู้บริหารด้าน 
การประกันภัยรถยนต์ประจำาปี 2561  
	 จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรส�ำหรับผู้บริหำรด้ำน
กำรประกันภัยรถยนต์	ประจ�ำปี	2561	เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ 
เกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจประกันภัยในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	
และให้ผู ้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ	และปฏิบัติไปใน
แนวทำงเดียวกัน	อีกท้ังเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงผู้บริหำรของส�ำนักงำน	คปภ.	กับผู้บริหำรด้ำนกำร
ประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินำศภัย	โดยมีผู้บริหำร
จำกส�ำนักงำน	คปภ.	ทั้งส่วนกลำง	ส่วนภูมิภำคทุกจังหวัด 
ทัว่ประเทศ	และผูบ้รหิำรด้ำนกำรประกนัภยัรถยนต์ของบรษิทั
ประกนัวนิำศภยัเข้ำร่วมสมัมนำ	และจดักจิกรรมทีห่ลำกหลำย
ร่วมกัน	 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่	 17	พฤศจิกำยน	2561	ถึง	 
วันที่	19	พฤศจิกำยน	2561	ณ	โรงแรม	The	Cavalli	Casa	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

บริเวณโถงพักผ่อนก่อนและหลังกำรสัมมนำ
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โครงกำรอบรมหลักสูตรกฎหมำยส�ำหรับบุคลำกรบริษัทประกันวินำศภัยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรประกันภัยรถยนต์	ระหว่ำงวันที่	23	สิงหำคม	2561	ถึง	วันที่	14	กันยำยน	
2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย

โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรส�ำหรับผู้บริหำรด้ำนกำรประกันภัยรถยนต์ประจ�ำปี	2561	ระหว่ำง 
วันที่	17	พฤศจิกำยน	2561	ถึง	วันที่	19	พฤศจิกำยน	2561	ณ	โรงแรม	The	Cavalli	Casa	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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จัดชี้แจงแนวทำงปฏิบัติกำรยื่นค�ำทวงหนี้กับบริษัท	เจ้ำพระยำประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)	
เมื่อวันที่	17	ตุลำคม	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย

ประชุมชี้แจงแนวทำงปฏิบัติเรื่องกำรชดใช้ค่ำขำดประโยชน์จำกกำรใช้รถ	และประกำศ	คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์วิธีกำร	
และเงื่อนไขในกำรชดใช้เงิน	หรือค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัยของบริษัทประกันวินำศภัย	พ.ศ.	2559	ครั้งที่	1	

เมื่อวันที่	24	ธันวำคม	2561	ณ	โรงแรม	สำมพรำน	ริเวอร์ไซต์	จังหวัดนครปฐม	
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ประชุมหำรือก�ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขกำรเกิดข้อพิพำทด้ำนกำรประกันภัยกำรกระท�ำที่ฝ่ำฝืน
กฎหมำย	และก�ำหนดมำตรกำรเชิงรุกในกำรคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชำชนด้ำนกำรประกันภัย	 

เมื่อวันที่	5	มีนำคม	2562	ณ	ส�ำนักงำน	คปภ.	

กำรลงนำมบันทึกควำมร่วมมือโครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลรำคำค่ำซ่อมรถยนต ์
ของสมำคมประกันวินำศภัยไทยกับบริษัท	อีเอ็มซีเอสไทย	จ�ำกัด	 
เมื่อวันที่	11	กันยำยน	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย
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สัมมนำเรื่อง	“กลยุทธ์และเทคนิคกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน”	 
เมื่อวันที่	20	พฤศจิกำยน	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย	

ประชุมหำรือกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลกำรประกันภัยรถยนต์	
เมื่อวันที่	13	กรกฎำคม	2561	ณ	โรงแรม	อีสติน	แกรนด์	สำทร
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พิธีมอบวุฒิบัตร	โครงกำรอบรมหลักสูตรกำรตรวจสอบอุบัติเหตุ	รุ่นที่	8	
เมื่อวันที่	13	พฤศจิกำยน	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย		

ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับนวัตกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ	เมื่อวันที่	20	มิถุนำยน	2561	
ณ	ศูนย์ทดสอบ	วิจัยและพัฒนำ	สถำบันยำนยนต์	จังหวัดสมุทรปรำกำร
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ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับนวัตกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ	เมื่อวันที่	20	มิถุนำยน	2561	 
ณ	ศูนย์ทดสอบ	วิจัยและพัฒนำ	สถำบันยำนยนต์	จังหวัดสมุทรปรำกำร

สัมมนำ	CEO	Forum	ด้ำนกำรประกันภัยรถยนต์	เมื่อวันที่	29	มกรำคม	2562	 
ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย	
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สัมมนำ	CEO	Forum	ด้ำนกำรประกันภัยรถยนต์	เมื่อวันที่	29	มกรำคม	2562	 
ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย	
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จัดอบรมหลักสูตรกำรประเมินรำคำค่ำซ่อมรถยนต์	(ขั้นสูง)	เมื่อวันที่	27-28	กันยำยน	2561	
ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย	
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เยี่ยมชมและประชุมหำรือกับผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์	รวมถึงศึกษำรำคำรถยนต์ขนำดใหญ่	
และรำคำอุปกรณ์ส่วนต่อเติมของรถยนต์ขนำดใหญ่	จ�ำนวน	6	ครั้ง	ได้แก ่

เมื่อวันที่	24	กรกฎำคม	2561	ณ	บริษัท	ว.ศิริกำญออโตพำร์ท	จ�ำกัด	กรุงเทพฯ	 
เมื่อวันที่	17	กรกฎำคม	2561	ณ	บริษัท	โตโยต้ำบอดี้	เซอร์วิส	กรุงเทพฯ	 

เมื่อวันที่	25	ตุลำคม	2561	บริษัท	ย.รุ่งโรจน์กลกำร	(2001)	จ�ำกัด	กรุงเทพฯ	 
เมื่อวันที่	31	ตุลำคม	2561	บริษัท	จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์	จ�ำกัด	จังหวัดสมุทรปรำกำร	 

เมื่อวันที่	16	มกรำคม		2562	ณ	บริษัท	พนัส	แอส	เซมบลีย์	จ�ำกัด	จังหวัดชลบุรี	 
และเมื่อวันที่	22	กุมภำพันธ์	2562	ณ	บริษัท	บำงกอกอ๊อคชั่นเนียร์ส	จ�ำกัด	จังหวัดสมุทรปรำกำร
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เยี่ยมชมและประชุมหำรือกับผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์	รวมถึงศึกษำรำคำรถยนต์ขนำดใหญ่	
และรำคำอุปกรณ์ส่วนต่อเติมของรถยนต์ขนำดใหญ่	จ�ำนวน	6	ครั้ง	ได้แก ่
เมื่อวันที่	24	กรกฎำคม	2561	ณ	บริษัท	ว.ศิริกำญออโตพำร์ท	จ�ำกัด	กรุงเทพฯ	 
เมื่อวันที่	17	กรกฎำคม	2561	ณ	บริษัท	โตโยต้ำบอดี้	เซอร์วิส	กรุงเทพฯ	 
เมื่อวันที่	25	ตุลำคม	2561	บริษัท	ย.รุ่งโรจน์กลกำร	(2001)	จ�ำกัด	กรุงเทพฯ	 
เมื่อวันที่	31	ตุลำคม	2561	บริษัท	จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์	จ�ำกัด	จังหวัดสมุทรปรำกำร	 
เมื่อวันที่	16	มกรำคม		2562	ณ	บริษัท	พนัส	แอส	เซมบลีย์	จ�ำกัด	จังหวัดชลบุรี	 
และเมื่อวันที่	22	กุมภำพันธ์	2562	ณ	บริษัท	บำงกอกอ๊อคชั่นเนียร์ส	จ�ำกัด	จังหวัดสมุทรปรำกำร
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำาหรับธุรกิจนำา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ และใบคำาขอเอาประกันภัย
	 ด�ำเนินกำรปรับปรุง	แก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหต ุ
เดินทำงส�ำหรับธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์	เพื่อให้แบบและ
ข้อควำมเป็นปัจจุบัน	อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบคณะ
กรรมกำรธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ว่ำด้วยมำตรฐำน 
กำรประกอบธรุกจิน�ำเทีย่ว	และมำตรฐำนกำรปฏิบติัหน้ำท่ีของ
มคัคเุทศก์	และผูน้�ำเทีย่วทีพ่งึปฏบิติัต่อนกัท่องเทีย่ว	และควำม
รับผิดชอบที่มีต่อนักท่องเที่ยว	และผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว
ตลอดจนค่ำตอบแทนหรอืควำมคุม้ครองทีมั่คคเุทศก์	และผูน้�ำ
เที่ยวจะพึงได้รับจำกผู้ประกอบธุรกิจน�ำเท่ียว	พ.ศ.	2556		
พร้อมกันนี้ได้จัดท�ำใบค�ำขอเอำประกันภัยเพิ่มเติม	ขณะนี้อยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำของนำยทะเบียน	ส�ำนักงำน	คปภ.
 
2. กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ แบบ
อัตโนมัติ (File and Use)
	 ด�ำเนินกำรปรับปรุง	แก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยกำร 
เดินทำงไปต่ำงประเทศ	(International	Travel	Insurance	
Policy)	แบบอัตโนมัติ	 (File	and	Use)	โดยจัดท�ำเป็น	2	
กรมธรรม์ประกันภัย	ได้แก่	กรมธรรม์ประกันภัยกำรเดินทำง
ไปต่ำงประเทศส่วนบุคคล	และกรมธรรม์ประกันภัยกำรเดิน
ทำงไปต่ำงประเทศกลุ ่ม	 เพ่ือให้เหมำะสมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน	รวมทั้งเพื่อให้ครอบคลุมและเกิดควำม
ชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนมำกยิ่งขึ้น	พร้อมกันนี้ได้จัดท�ำใบรับ
รองกำรประกนัภยั	ส�ำหรบักรมธรรม์ประกนัภยักำรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกลุ่มเพิ่มเติม	ขณะนี้อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรจัด
ประชำพิจำรณ์ให้กับบริษัทสมำชิก

3. หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย (Re-
newal Certificate) สำาหรับการประกันภัยอุบัติเหตุและ
สุขภาพ
	 จัดท�ำหนังสือรับรองกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัย	
(Renewal	Certificate)	เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนส�ำหรับกำร
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ	เพ่ือเป็นกำรลดต้นทุนค่ำใช้
จ่ำยในกำรสัง่พิมพ์กรมธรรม์ประกนัภยัและจดัเกบ็เอกสำร	ซึง่
จะช่วยเพิม่ประสทิธิภำพในกำรออกกรมธรรม์ประกนัภยั	รวม
ถึงเพ่ือให้รองรับประกำศ	คปภ.	เรื่อง	ก�ำหนดหลักเกณฑ	์วิธี
กำรออก	กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกนัภยัของบรษิทัประกนั
วินำศภัย	และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตัวแทนประกันวินำศภัย	
นำยหน้ำประกันวินำศภัย	และธนำคำร	พ.ศ.	2561	โดย 
ได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำหนังสือรับรองกำรต่ออำยุกรมธรรม  ์

ประกันภัย	(Renewal	Certificate)	จ�ำนวน	2	แบบ	ประกอบ
ด้วย	กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ	(ใช้ส�ำหรับกำรประกันภัย
อุบัติเหตุทุกประเภท)	และกรมธรรม์ประกันภัยสุขภำพ	 
(ใช้ส�ำหรับกำรประกันภัยสุขภำพทุกประเภท)

4. แบบฟอร์มคำายินยอมการเปิดเผยข้อมูลและนำาส่งข้อมูล
การหกัลดหย่อนค่าเบีย้ประกนัภยัสขุภาพ สำาหรบัการหกัลด
หย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
	 จัดท�ำแบบฟอร์มค�ำยินยอมกำรเปิดเผยข้อมูลและน�ำส่ง
ข้อมูลกำรหักลดหย่อนค่ำเบ้ียประกันภัยสุขภำพ	ส�ำหรับกำร
หักลดหย่อนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ	(ภำษำไทยและภำษำ
อังกฤษ)	ให้แก่บริษัทสมำชิก	เพื่อแก้ปัญหำในกรณีที่บริษัท
สมำชิกที่ยังไม่ได้ยื่นแก้ไขใบค�ำขอเอำประกันภัยที่เป็นแบบ
ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ	หรือภำษำอังกฤษ	ฉบับที่เคยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน	ส�ำนักงำน	คปภ.	ตำมค�ำสั่ง
นำยทะเบียนที่	13/2561	เรื่อง	ให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและ
ข้อควำมใบค�ำขอเอำประกันภัย	และให้บริษัทสมำชิกน�ำไปใช้
โดยให้ผู้เอำประกันภัยที่เป็นชำวต่ำงชำติลงนำมแทน

5. โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และ 
การประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1
	 จัดโครงกำรอบรมหลักสูตรกำรประกันภัยอุบัติเหตุ	และ
กำรประกันสุขภำพ	รุ่นที่	1	เพื่อเพิ่มพูนทักษะควำมรู้	ควำม
เข้ำใจ	เทคนิคกำรพิจำรณำรับประกันภัย	และกำรพิจำรณำ
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้กับเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทสมำชิก	ใน
ด้ำนกำรประกันภัยอุบัติเหตุ	และกำรประกันภัยสุขภำพ	 
เพ่ือยกระดับคุณภำพของเจ้ำหน้ำที่ในธุรกิจประกันภัยให้เข้ำ
สู่มำตรฐำนวิชำชีพ	และผู้ผ่ำนกำรอบรมจะได้รับวุฒิบัตร	เมื่อ
วันที่	2	สิงหำคม	2561	วันที่	9	สิงหำคม	2561	และวันที่	16	
สิงหำคม	2561	(ระยะเวลำอบรม	3	วัน)	ณ	สมำคมประกัน
วินำศภัยไทย	มีผู้ผ่ำนกำรอบรม	109	คน

6. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media 
ด้านการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
	 จัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์โดยใช้	Mascot	สมำคมฯ	(น้อง
ล้มลุก)	 ในชื่อ	9	สิ่งที่ควรรู ้กับประกันภัยอุบัติเหตุและ 
ประกันภัยสุขภำพ	โดยจัดกิจกรรมผ่ำนทำง	Facebook	โดย
จดัมอบของรำงวัลในกจิกรรม	Like	&	Share	พร้อมใส่ข้อควำม
ท่ีน่ำสนใจเก่ียวกับอุบัติเหตุและกำรดูแลสุขภำพ	เมื่อวันที่	8	
ตุลำคม	2561	
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สัมมนำ	เรื่อง	“เจำะลึกข้อยกเว้นประกันภัยสุขภำพ”	เมื่อวันที่	21	กุมภำพันธ์	2562	 
ณ	โรงแรมแมนดำริน	สำมย่ำน	

จัดประชุมหำรือรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนกำรประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภำพ	ที่มีเหตุชวนสงสัย	เมื่อวันที่	8	ตุลำคม	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย
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จัดประชุมหำรือรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนกำรประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภำพ	ที่มีเหตุชวนสงสัย	เมื่อวันที่	8	ตุลำคม	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย

อบรมหลักสูตร	“กำรประกันภัยอุบัติเหตุ	และกำรประกันภัยสุขภำพ”	รุ่นที่	1	เมื่อวันที่	2	สิงหำคม	2561	
วันที่	9	สิงหำคม	2561	และวันที่	16	สิงหำคม	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย	
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สัมมนำเรื่อง	“รับประกันภัย	รู้ทันโรค”	เมื่อวันที่	11	ตุลำคม	2561	
ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	กรุงเทพฯ
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สัมมนำเรื่อง	“รับประกันภัย	รู้ทันโรค”	เมื่อวันที่	11	ตุลำคม	2561	
ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	กรุงเทพฯ
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สัมมนำ	TGIA	HealthTech	Forum	2018	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกำยน	2561	
ณ	Conference	Hall,	GlowFish	(Sathorn)	
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สัมมนำ	TGIA	HealthTech	Forum	2018	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกำยน	2561	
ณ	Conference	Hall,	GlowFish	(Sathorn)	
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

1. กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม 
 จัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม	จ�ำนวน	2	แบบ	คือ	
กรมธรรม์โจรกรรมประกันภัยแบบเต็มมูลค่ำและกรมธรรม์
โจรกรรมประกันภัยแบบควำมเสียหำยส่วนแรก	ใบค�ำขอเอำ
ประกันภัย	เอกสำรแนบท้ำย	และอัตรำเบี้ยประกันภัย	เพื่อให้
บริษัทสมำชิกน�ำไปใช้เป็นแนวทำงเดียวกัน	และได้ยื่นขอรับ
ควำมเห็นชอบในหลักกำรของแบบ	ข้อควำมกรมธรรม์ 
ประกันภัยดังกล่ำว	ซึ่งนำยทะเบียนได้ให้ควำมเห็นชอบ	และ
ได้ออกค�ำสัง่นำยทะเบียนที	่71/2561	เรือ่ง	ให้ใช้แบบ	ข้อควำม	
และอัตรำเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมฯ	ลง 
วันที่	21	ธันวำคม	2561	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่	1	พฤษภำคม	
2562	

2. กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการ
ก่อสร้าง (Contract Works Insurance Policy) ฉบับภาษา
ไทย 
	 จดัท�ำกรมธรรม์ประกนัภยักำรปฏบิตังิำนตำมสญัญำกำร
ก่อสร้ำง	(Contract	Works	Insurance	Policy)	ใบค�ำขอเอำ
ประกนัภัย	เอกสำรแนบท้ำยจ�ำนวน	20	แบบ	(CWI	001	–	CWI	
020)	และอตัรำเบีย้ประกนัภยั	ฉบบัภำษำไทย	เพือ่ให้สำมำรถ
รองรับกับควำมต้องกำรของลูกค้ำในประเทศ	กลุ่มลูกค้ำ 
รำยย่อย	ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของนำยทะเบียน	
ส�ำนักงำน	คปภ.

3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคล
ภายนอก (สำาหรับการทำาเหมืองแร่)                           
    กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมอืงแร่	ได้ประสำน
งำนมำยังคณะกรรมกำรฯ	เนื่องจำก	(ร่ำง)	ประกำศคณะ
กรรมกำรแร่	 เร่ือง	ก�ำหนดวงเงินและกำรจัดท�ำประกันภัย 
ควำมรับผดิต่อชีวติ	ร่ำงกำย	และทรพัย์สนิของบคุคลภำยนอก
ส�ำหรบัเหมอืงแร่	ซึง่เป็นอนบุญัญตัอิอกตำมควำมในกฎหมำย
ว่ำด้วยแร่	โดยพระรำชบัญญัติแร่	พ.ศ.	2560	มีผลบังคับใช	้
ต้ังแต่วันที่	29	สิงหำคม	2560	เพื่อขอให้จัดกำรประกันภัย
รองรับควำมเสี่ยงเรื่องดังกล่ำว	คณะกรรมกำรฯ	จึงได้จัดท�ำ
กรมธรรม์ประกนัภยัเพือ่จดัควำมคุม้ครองทีเ่หมำะสม	ร่วมกบั
กรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมอืงแร่	สภำกำรเหมืองแร่	
และส�ำนักงำน	คปภ.	

ซ่ึงได้จัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อ
บุคคลภำยนอก	ส�ำหรับกำรท�ำเหมืองแร่	ใบค�ำขอเอำประกัน
ภัย	และอัตรำเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว	ขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของนำยทะเบียน	ส�ำนักงำน	คปภ.	

4. กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ 
	 ปรบัปรงุ	แก้ไขกรมธรรม์ประกนัภยัผูเ้ล่นกอล์ฟ	เนือ่งจำก
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวได ้รับควำมเห็นชอบจำก 
นำยทะเบียน	ส�ำนกังำน	คปภ.	มำเป็นระยะเวลำหนึง่แล้ว	ขณะ
นี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของนำยทะเบียน	ส�ำนักงำน	คปภ.	

5. เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอก
	 ปรับปรุง	แก้ไขเอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย
ควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก	ซ่ึงนำยทะเบียน
ได้ให้ควำมเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำม
กฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก	มำระยะหนึ่งแล้ว	จึงได้ท�ำกำร
แก้ไขเอกสำรแนบท้ำย	จ�ำนวน	2	แบบ	คือ	แบบ	รบ.001	และ	
รบ.008	และจัดท�ำเพิ่มเติมจ�ำนวน	7	แบบ	คือ	 แบบ	 
รบ.010	-	รบ.016	เพือ่ขยำยควำมคุม้ครองตำมควำมต้องกำร
ของธุรกิจ	ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของนำยทะเบียน	
ส�ำนักงำน	คปภ.

6. กรมธรรม์ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
	 จดัท�ำกรมธรรม์ประกันภยัควำมซือ่สตัย์ของลกูจ้ำง	ฉบบั
มำตรฐำน	เพื่อให้บริษัทสมำชิกน�ำไปใช้เป็นแนวทำงเดียวกัน	
ขณะนี้อยู ่ระหว่ำงกำรพิจำรณำทบทวน	(ร่ำง)	กรมธรรม์
ประกันภัยพิจำรณำก่อนขอรับควำมเห็นชอบแบบและ
ข้อควำมกรมธรรม์ประกันภยัต่อนำยทะเบียน	ส�ำนักงำน	คปภ.	
ต่อไป
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7. กรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณา
	 จัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยป้ำยโฆษณำ	ฉบับมำตรฐำน	
เพ่ือให้บริษัทสมำชิกน�ำไปใช้เป็นแนวทำงเดียวกัน	ขณะนี้ได้
พิจำรณำ	(ร่ำง)	กรมธรรม์ประกันภัยเรียบร้อยแล้ว	และอยู่
ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรพิจำรณำจัดท�ำอัตรำเบี้ยประกันภัย

8. หนังสือรับรองการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย (Re-
newal Certificate) สำาหรับการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
	 	 จัดท�ำหนังสือรับรองกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัย	
(Renewal	Certificate)	เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนส�ำหรับกำร
ประกนัภยัเบด็เตลด็	เพือ่เป็นกำรลดต้นทนุค่ำใช้จ่ำยในกำรสัง่
พิมพ์กรมธรรม์ประกันภัยและจัดเก็บเอกสำร	ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรออกกรมธรรม์ประกันภัย	รวมถึงเพื่อให้
รองรับประกำศ	คปภ.	เรื่อง	ก�ำหนดหลักเกณฑ์	วิธีกำรออก	
กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกนัภยัของบรษัิทประกนัวนิำศภยั	
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตัวแทนประกันวินำศภัย	นำยหน้ำ
ประกันวินำศภัย	และธนำคำร	พ.ศ.	2561	โดยได้ด�ำเนินกำร
จัดท�ำหนังสือรับรองกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัย	(Re-
newal	Certificate)	จ�ำนวน	9	แบบ	จ�ำนวน	9	แบบ	ประกอบ
ด้วย

	 1.		กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อ
บุคคลภำยนอก
	 2.		กรมธรรม์ประกนัภยัโจรกรรมแบบควำมเสยีหำยส่วน
แรก
	 3.		กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมแบบเต็มมูลค่ำ
	 4.		กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
	 5.		กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
	 6.		กรมธรรม์ประกันภัยร้ำนทอง
	 7.	กรมธรรม์ประกันภัยคุ ้มครองผู ้พักในหอพักตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหอพัก
	 8.	กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร
	 9.		กรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับเงิน
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สัมมนำ	เรื่อง	“FinTech	and	Blockchain	for	Insurance”	เมื่อวันที่	20	กรกฎำคม	2561	
ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย
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ศึกษำดูงำนบริษัทกลุ่มธุรกิจสตำร์ทอัพ	(Startup)	เมื่อวันที่	21	พฤษภำคม	2561	
ณ	บริษัท	อุ๊คบี	จ�ำกัด	กรุงเทพฯ	
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ศึกษำดูงำนบริษัทกลุ่มธุรกิจสตำร์ทอัพ	(Startup)	เมื่อวันที่	31	สิงหำคม	2561	
ณ	บริษัท	บิลค์	เอเชีย	จ�ำกัด	กรุงเทพฯ
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สัมมนำ	เรื่อง	“Cyber	&	Commercial	Crime	Insurance”	
เมื่อวันที่	1	มีนำคม	2562	โรงแรม	S31	กรุงเทพฯ
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

1. ทุนการอบรม
1.1 ISJ General Course รุ่นที่ 45
	 	 สมำคมประกันวินำศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่นได้มอบทุน	
ISJ	General	Course	รุ่นที่	45	จ�ำนวน	2	ทุน	ให้กับสมำคม
ประกันวินำศภัยไทย	โดยคณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจและ
วชิำกำรประกนัภยั	ได้ด�ำเนนิกำรจดัสอบเพือ่คดัเลอืกบคุลำกร
จำกบริษัทประกันวินำศภัย	และหน่วยงำนในสังกัดสมำคม
ประกันวินำศภัยไทยเข้ำรับทุนอบรมในหัวข้อ	Non-Life	 
Insurance	and	Risk	Management	in	Japan	ระหว่ำง 
วันที่	22	ตุลำคม	ถึง	วันที่	2	พฤศจิกำยน	2561	ณ	กรุงโตเกียว	
ประเทศญี่ปุ ่น	 โดยมีรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำรับทุน	
จ�ำนวน	2	ทุน	ดังนี้
	 1.	นำยเมธำสิทธิ์	อนันต์ศิริภัณฑ์			 
		 บริษัท	เอไอจี	ประกันภัย	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 2.	นำงสำวกมลวัลย์	รัตนธีรโรจน์
	 บริษัท	อำคเนย์ประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
  
1.2 ISJ Advanced Course รุ่นที่ 28
											สมำคมประกันวินำศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น	ได้เสนอ
ให้ทุนกำรอบรมวิชำกำรประกันภัยขั้นสูง	รุ่นที่	28	จ�ำนวน	2	
ทุน	ให้กับสมำคมประกันวินำศภัยไทย	โดยคณะกรรมกำร
พัฒนำธรุกจิและวชิำกำรประกนัภยั	ได้ด�ำเนนิกำรจดัสอบเพือ่
คดัเลอืกบุคลำกรจำกบรษัิทประกนัวนิำศภยั	และหน่วยงำนใน
สังกัดสมำคมประกันวินำศภัยไทยเข้ำรับทุนอบรม	ในหัวข้อ	
Strategy	for	Sustainable	Growth	of	Non-Life	Insurance	
Companies	อบรมระหว่ำงวันที่	18-29	มิถุนำยน	2561	ณ	
กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	โดยมีรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก
เข้ำรับทุน	จ�ำนวน	2	ทุน	ดังนี้
	 1.	นำงสำวอภิญญำ	แก้วสะอำด	
						บริษัท	นวกิจประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 2.	นำงสำวเศรณี	สุทธิพงศ์เกียรติ์	
					บริษัท	เอ็ม	เอส	ไอ	จีประกันภัย	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	 
						(มหำชน)	

2. โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24 
(IMDP 24)
	 	 จดัอบรมโครงกำรพัฒนำผูบ้ริหำรธรุกจิประกนัวนิำศภัย	
รุ่นที	่24	(IMDP	24)	ร่วมกบั	ศนูย์บรกิำรวชิำกำรและฝึกอบรม	
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	

ข้ึนเพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีศักยภำพในกำรพัฒนำตนเอง
และองค์กรอย่ำงต่อเนื่องในโลกธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
รวดเร็ว	รวมทั้งสำมำรถศึกษำและเพิ่มพูนควำมรู้	ทั้งทำงด้ำน
ทฤษฎี	ตัวอย่ำง	และน�ำเสนอเทคโนโลยีใหม่	ๆ	ที่อำจเกิดขึ้น
ในอนำคต	เพือ่น�ำไปประยกุต์ใช้ในกำรปฏบัิตงิำนและปรบัปรงุ
องค์กรให้พัฒนำในที่สุด	กำรอบรมจัดข้ึน	ระหว่ำงวันที่	3	
กันยำยน	ถึงวันที่	25	พฤศจิกำยน	2561	รวมเวลำอบรม
ทัง้หมด	144	ชัว่โมง	โดยมผีูเ้ข้ำร่วมกำรอบรมจำกธรุกจิประกนั
ภัย	และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง	จ�ำนวน	61	คน	

3. โครงการประกวดผลงาน InsurTech Ignite  
Hackathon #2
	 จัดโครงกำรประกวดผลงำน	Startup	InsurTech	ภำย
ใต้ชื่องำน	InsurTech	Ignite	Hackathon	#2	โดยมอบหมำย
ให้สมำคมฟินเทคประเทศไทย	เป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดโครงกำร
ดงักล่ำว	เพือ่มุง่ดงึดดูควำมสนใจจำกกลุม่	Startup	ให้มำช่วย
คิดค้นพัฒนำเทคโนโลยีใหม่	ๆ	ให้กับธุรกิจประกันภัยใน 
ยุคดิจิทัล	ตลอดจนสนับสนุนควำมคิดสร้ำงสรรค์เกี่ยวกับ 
ธุรกิจประกันภัย	ในกำรน�ำเทคโนโลยีมำปรับใช้เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิำพให้กับอตุสำหกรรมประกนัภัย	และสำมำรถตอบ
สนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้	เหมำะสม	
เน้นในกำรน�ำเทคโนโลยี	InsurTech	มำปรับใช้เพื่อให้ตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรลูกค้ำได้มำกข้ึน	 โดยจะจัดเปิดตัว 
โครงกำรฯ	และ	Pre-Workshop	เมื่อวันที่	7	มีนำคม	2562	
ณ	สมำคมฟินเทคประเทศไทย	และระหว่ำงวนัท่ี	6-7	เมษำยน	
2562	จัดกิจกรรม	Hackathon	Activities	ณ	สมำคมฟินเทค
ประเทศไทย	ผูช้นะกำรประกวดจำกกจิกรรมดงักล่ำวจะได้รบั
รำงวลัรวมกว่ำ	180,000	บำท	(ส�ำนกังำน	คปภ.	ร่วมสนบัสนนุ
รำงวัลมูลค่ำ	80,000	บำท)	

4. งานประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1
 จดักำรประชมุวชิำกำรด้ำนกำรประกนัวนิำศภยั	ครัง้ที	่1	
ประจ�ำปี	2562	ร่วมกับ	มหำวิทยำลัยจ�ำนวน	12	แห่ง	ที่ร่วม
ลงนำมบนัทกึข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรในกำร
ส่งเสริม	สนับสนุน	พัฒนำ	และผลิตบุคลำกรประกันภัย	ภำย
ใต้แนวคิด	เรื่อง	“Dealing	with	Uncertainty:	The	Future	
of	Insurance”	เมื่อวันที่	11	มีนำคม	2562	ณ	โรงแรมแลนด์
มำร์ค	เพื่อเปิดโอกำสให้	นิสิต	นักศึกษำ	คณำจำรย์	และนัก
วิชำกำร	ได้มำร่วมน�ำเสนอและเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
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และงำนวิจัยทำงด้ำนกำรประกันวินำศภัย	โดยได้รับเกียรติ
จำก	ดร.สุทธิพล	ทวีชัยกำร	เลขำธิกำร	คณะกรรมกำรก�ำกับ
และส่งเสรมิกำรประกอบธรุกจิประกนัภยั	(คปภ.)	เป็นประธำน
กล่ำวเปิดงำน	และปำฐกถำพิเศษในหัวข้อ	“Dealing	with	
Uncertainty:	The	Future	of	Insurance”	มีผลงำนที่ผ่ำน
กำรคัดเลือกและมำน�ำเสนอจ�ำนวน	23	ผลงำน	และผู้สนใจ
เข้ำร่วมงำนจ�ำนวน	270	คน
 
5.  การอบรมหลักสูตรความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ สำาหรบั
กลุ่มธุรกิจประกันภัย (Cyber Security for Insurance 
Sector: CSI) 
	 จัดอบรมหลักสูตรควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ส�ำหรับ
กลุม่ธรุกจิประกนัภยัให้กบับรษัิทสมำชกิ	โดยหลกัสตูรดงักล่ำว
ออกแบบมำโดยเฉพำะเพือ่ถ่ำยทอดควำมรู	้พฒันำทกัษะ	และ
หลักคดิ	ในด้ำน	Security	ตลอดจนเพือ่ให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถ
ปกป้องหน่วยงำนของตนเองจำกภัยคุกคำมและควำมเส่ียง
ทำงไซเบอร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และส่งเสริมกำรแลก
เปลี่ยนควำมรู้และควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน		เพื่อพิชิต
เป้ำหมำยทีย่ิ่งใหญ่ร่วมกัน	ซึง่กำรอบรมดังกล่ำวจัดขึน้ระหว่ำง
วันที่	7	กรกฎำคม	-	30	สิงหำคม	2561	รวมทั้งสิ้น	60	ชั่วโมง	
ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย	โดยมีผู้เข้ำอบรม	จ�ำนวน	28	
คน	

6. การอบรมหลักสูตร Data Science Essential 
	 จัดอบรมหลักสูตร	Data	Science	Essential	ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	โดยมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำผู้เรียน
ในกำรวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ	กำรจัดกำรเทคโนโลยี	
และทักษะทำงเทคนิคในทุกด้ำนของ	data	science	ได้แก	่
กำรจัดกำรและกำรเตรียมข้อมูล	กำรแยกคัดและดัดแปลง
ข้อมลู	กำรวเิครำะห์และสร้ำงแบบจ�ำลองคำดกำรณ์	และกำร
แสดงผลข้อมูล	ซึ่งผู้เรียนจะได้รับทักษะในกำรรวบรวมข้อมูล
และเทคโนโลยกีำรวเิครำะห์ทีล่�ำ้สมยัด้วยแนวทำงและเครือ่ง
มือปฏิบัติที่ทันสมัยที่สุด	และสำมำรถพัฒนำ	Solution	ท่ี
สำมำรถตอบโจทย์ให้กับหน่วยงำนหรือที่ตนเองสนใจได้	โดย
มีระยะเวลำในกำรอบรม	จ�ำนวน	48	ชั่วโมง	โดยจัดอบรมทุก
วันศุกร์	และวันอำทิตย์	ระหว่ำงวันที่	11	มกรำคม	–	3	
กุมภำพันธ์	 2562	ณ	วิทยำลัยนวัตกรรม	มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์	ศูนย์ท่ำพระจันทร์	และวันที่	9	–	10	กุมภำพันธ์	
2562	ณ	โรงแรม	โมดัส	บีชฟรอนต์	รีสอร์ท	พัทยำ	จังหวัด
ชลบุรี		มีผู้เข้ำร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น	45	คน

7. การจัดทำาหลักสูตร NIST Cybersecurity Framework 
for Insurance Business : Protecting Insurance 
Consumers in a Digital Age 
	 จัดท�ำหลักสูตร	NIST	Cybersecurity	Framework	for	 
Insurance	Business	:	Protecting	Insurance	Consumers	
in	a	Digital	Age	เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับบริษัทสมำชิก
ในกำรรบัมอืกบัควำมเสีย่งด้ำนดจิทิลั	และเพือ่ด�ำเนนิธรุกจิให้
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ก�ำหนดขึ้น	อีก
ทัง้เป็นกำรยกระดับควำมมัน่คงปลอดภยัของธรุกจิประกนัภยั
ให้ทันสมัยทันกับสภำพแวดล้อมของกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภัยไทยทีเ่ปลีย่นไปในยคุเศรษฐกิจดจิทิลั	กำรอบรมจะ
จัดขึ้นระหว่ำงวันที่	7	มีนำคม	-	4	เมษำยน	2562	โดยอบรม
ทุกวันพฤหัสบดี	เวลำ	09.00	–	16.00	น.	ณ	สมำคมประกัน
วินำศภัยไทย	โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น	50	คน
 
8. โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10
	 กจิกรรมเผยแพร่ควำมรูเ้กีย่วกบักำรประกนัวนิำศภยั	โดย
เชญิชวนเยำวชนทีก่�ำลงัศกึษำอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอน
ปลำย	จำกทั่วประเทศ	มำเข้ำร่วมกำรแข่งขันตอบปัญหำ
ประกันภัย	ภำยใต้ชื่อโครงกำรอัจฉริยะเยำวชนประกันภัย	 
จดัขึน้เป็นครัง้ที	่10	เพือ่ชิงทนุกำรศกึษำสงูสดุ	100,000	บำท	
พร้อมโล่เกียรติยศ	และประกำศนียบัตร	โดยในรอบแรก	เป็น
รอบคัดเลือกจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 	 10	
พฤศจิกำยน	2561	ณ	บริษัท	กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำก
รถ	จ�ำกัด	เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีคะแนนสูงสุด	30	โรงเรียน	
จำกทั่วประเทศเพื่อมำแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย	
และได้ก�ำหนดจะจดัอบรมให้ควำมรูด้้ำนกำรประกนัวินำศภยั	
กับอำจำรย์ท่ีปรึกษำของทุกโรงเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกใน
ระหว่ำงวนัที	่14-16	ธนัวำคม	2561	ณ	เคย	ูโฮม	มหำวทิยำลยั
เกษตรศำสตร์	บำงเขน	กรุงเทพฯ	ก่อนที่จะมีกำรจัดแข่งขัน
ชิงแชมป์ประเทศไทยในระหว่ำงวันที่	28-30	มีนำคม	2562	
โรงเรยีนทีส่อบผ่ำนกำรแข่งขนัและได้รบัคดัเลอืกให้มำแข่งใน
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย	จ�ำนวน	32	โรงเรียน	จำกทั่ว
ประเทศ	โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนกำรศึกษำ	100,000	บำท	
พร้อมโล่ประทำนจำกพระเจ้ำวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ำโสมสวลี	
พระวรรำชำทินัดดำมำตุ	และเนื่องจำกในโอกำสครบรอบ	10	
ปี	ของกำรจัดโครงกำรดังกล่ำวจึงเพ่ิม	Sessions	พิเศษ	โดย
จดัให้มกีำรแข่งขนั	Pitching	Idea	ซึง่เป็นกำรแข่งขนัในกำรน�ำ
เสนอประเด็นปัญหำของกำรประกันภัยพร้อมแนวทำงแก้ไข	
หรือมุมมอง	แนวคิด	ข้อเสนอที่อยำกให้ธุรกิจปรับปรุงและ
พัฒนำต่อไป
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กิจกรรม	HRI	ให้รัก	ปันสุข	ระหว่ำงวันที่	8-9	กุมภำพันธ์	2562	ณ	จังหวัดลพบุรี	

สัมมนำ	เรื่อง		“อำชญำกรรมไซเบอร์	ภัยคุกคำมเศรษฐกิจโลก”	
(Cybercrime	-	The	Looming	Threat	to	Global	Economy)	

เมื่อวันที่	5	กรกฎำคม	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย

117รายงานประจำาปี 2561 | 117 | รำยงำนประจ�ำปี	2561



สัมมนำ	“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ	 
ฉบับที่	17	เรื่องสัญญำประกันภัย	(IFRS	17	–	Insurance	Contracts)”	 

วันที่	5	มิถุนำยน	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย

สัมมนำ	“YIC	Tech	Talk	:	Digital	Marketing	Innovation	 
เปิดโลกนวัตกรรมกำรให้บริกำรประกันภัยในยุคดิจิทัล”	

วันที่	22	กุมภำพันธ์	2562	 
ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร	
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สัมมนำ	“B.A.N.K	ที่สุดของนวัตกรรมแห่งกำรสื่อสำร	กำรเจรจำต่อรอง	และกำรปิดกำรขำย”	
เมื่อวันที่	24	สิงหำคม	2561	ณ	โรงแรม	S31	กรุงเทพฯ	

อบรมหลักสูตร	“ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย	 
(Cyber	Security	for	Insurance	Sector:	CSI)”	ระหว่ำงวันที่	7	กรกฎำคม	2561 

	ถึง	วันที่	30	สิงหำคม	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย
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อบรม	“หลักสูตร	“Data	Science	Essential”	 
ระหว่ำงวันที่	11	มกรำคม	2562	ถึง	10	กุมภำพันธ์	2562	 

ณ	วิทยำลัยนวัตกรรม	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	ท่ำพระจันทร์
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สัมมนำทำงวิชำกำร	“CIO	Dinner	Talk	2018	:	How	CIO	changes	the	game	with	startup	mindset”	
เมื่อวันที่	26	เมษำยน	2561	ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	กรุงเทพฯ
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โครงกำรค่ำยนักประกันวินำศภัยรุ่นเยำว์	ครั้งที่	7	(Young	Non-
Life	Insurer	Camp	#	VII)	เมื่อวันที่	7	–	9	กรกฎำคม	2561	 
ณ	โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์	กอล์ฟ	รีสอร์ท	จังหวัดนครปฐม	

สัมมนำผู้บริหำรระดับสูงด้ำนสำรสนเทศ	(Thailand	Insurance	
CIO	Forum	2018)	-	“Cybersecurity	Preparedness	and	AI	

Innovation	for	Insurance	2019”	ระหว่ำงวันที่	30	พฤศจิกำยน	
2561	ถึง	วันที่	2	ธันวำคม	2561	ณ	โรงแรม	Royal	Cliff	Beach	

Hotel	Pattaya	จังหวัดชลบุรี
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สัมมนำเรื่อง	“ดิจิทัลไอดี	(Digital	ID)	กับธุรกิจประกันวินำศภัยไทย”	
เมื่อวันที่	12	ธันวำคม	2561	ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

กลุ่มงานการบัญชี
1. คณะทำางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง 
สัญญาประกันภัย (IFRS 17)
	 คณะกรรมกำรกำรบญัช-ีกำรเงิน	และกำรลงทนุ	พจิำรณำ
จัดตั้งคณะท�ำงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	17	เร่ือง	สัญญำ
ประกันภัย	(IFRS17)	เพื่อเตรียมควำมพร้อมกำรปฏิบัติตำม	
IFRS	17	รวมถึงทดสอบกำรจัดท�ำงบกำรเงินเพื่อวิเครำะห์ผล 
กระทบในกำรน�ำ	IFRS17	มำใช้ในธรุกิจประกนัภยั	โดยมบีรษิทั
สมำชิกตอบรับเข้ำร่วมเป็นคณะท�ำงำน	จ�ำนวน	26	บริษัท

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) 
และมาตรการกำากับบริษัทประกันวินาศภัย
	 คณะกรรมกำรกำรบัญชี-กำรเงิน	และกำรลงทุน	ได้
พิจำรณำและแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงกำรปรับปรุงระบบ
สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ	(Early	Warning	System:	EWS)	
และมำตรกำรก�ำกับบริษัทประกันวินำศภัย	โดยได้น�ำส่งแบบ
แสดงควำมคิดเหน็ไปยังส�ำนักงำน	คปภ.	เรียบร้อยแล้ว	พรอ้ม
นี้	เมื่อวันที่	1	สิงหำคม	2561	ได้มีกำรประชุมร่วมกับผู้แทน
ส�ำนักงำน	คปภ.	ณ	ส�ำนักงำน	คปภ.	เพื่อเสนอแนะต่อเรื่อง 
ดังกล่ำว	โดยผู้แทน	คปภ.	รับที่จะพิจำรณำข้อเสนอแนะของ
ทำงภำคธุรกิจ

3. คณะทำางานติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย 
	 สภำวิชำชีพบัญชี	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์	จัดตั้งคณะ
ท�ำงำนติดตำมและศึกษำผลกระทบมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน	เรื่อง	สัญญำประกันภัย	เพื่อพิจำรณำแนวปฏิบัติ
ทำงกำรบญัช	ีเรือ่ง	เคร่ืองมอืทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมลู
ส�ำหรับธุรกิจประกันภัย	ซึ่งผู้แทนกรรมกำรกำรบัญชี-กำรเงิน	
และกำรลงทุน	เข้ำร่วมเป็นคณะท�ำงำนดังกล่ำวด้วย

4. คณะทำางานเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อม
สำาหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ก่ียวข้องกบั
ธุรกิจประกันภัย
	 ส�ำนกังำน	คปภ.	จดัตัง้คณะท�ำงำนเพือ่ตดิตำมและเตรยีม
ควำมพร้อมส�ำหรับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่
เกีย่วข้องกบัธรุกจิประกันภยั	เพือ่ให้ภำคธรุกจิประกนัภยัได้มี
กำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงิน	ฉบับที่	9	ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี	2563	โดยขณะนี้อยู่
ระหว่ำงจดัเตรยีมร่ำงแบบงบกำรเงนิเพือ่รองรบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ	ฉบบัที	่9	เรือ่ง	เครือ่งมอืทำงกำรเงนิ	และ
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี	เรื่อง	เครื่องมือทำงกำรเงิน	และกำร
เปิดเผยข้อมลูส�ำหรบัธรุกจิประกันภยั	ซึง่ผูแ้ทนกรรมกำรกำร
บญัช-ีกำรเงนิ	และกำรลงทนุ	เข้ำร่วมเป็นคณะท�ำงำนดงักล่ำว
ด้วย

5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
	 ส�ำนักงำน	คปภ.	ร่วมกับสมำคมประกันวินำศภัยไทย	
ก�ำหนดจัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร	(Workshop)	มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	17	ในวันที่	5-6	กันยำยน	
2561	ณ	ห้องแมนดำรนิเอบ	ีโรงแรมแมนดำรนิ	แมนเนจ	บำย	
เซ็นเตอร์	พอยท์	ถ.พระรำม	4	โดยวิทยำกรจำกบริษัท	ไพร์ซ์
วอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ำกัด

6. การสัมมนา เรื่อง “Overview IFRS 17: Insurance 
Contracts (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
17 เรื่อง สัญญาประกันภัย)”
	 คณะกรรมกำรกำรบัญชี-กำรเงิน	และกำรลงทุน	จัดกำร
สัมมนำ	เรื่อง	“Overview	IFRS	17:	Insurance	Contracts	
(มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับท่ี	17	เร่ือง	สัญญำ
ประกันภัย)”	ในวันที่	26	พฤศจิกำยน	2561	ณ	ห้องแมนดำ
รินเอบี	โรงแรมแมนดำริน	แมนเนจ	บำย	เซ็นเตอร์	พอยท์	
ถ.พระรำม	4	วิทยำกรจำกบริษัท	ไพร์ซ์วอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส	
เอบีเอเอส	จ�ำกัด	โดยมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำ	จ�ำนวนทั้งสิ้น	191	
ท่ำน	สำมำรถนบัชัว่โมงผูท้�ำบญัชแีละผูส้อบบญัช	ีได้	6	ชัว่โมง
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กลุ่มงานภาษีอากรและกฎระเบียบ 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับการจัดทำา ส่งมอบ 
และเก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์
	 คณะกรรมกำรกำรบัญชี-กำรเงิน	และกำรลงทุน	ก�ำหนด
จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส�ำหรับกำรจัดท�ำ	ส่งมอบ	และ 
เกบ็รักษำใบก�ำกบัภำษอีเิลก็ทรอนิกส	์และใบรับอเิลก็ทรอนิกส	์
รอบที่	1	ในวันที่	26	มีนำคม	2561	และรอบที่	2	ในวัน
ท่ี	5	กรกฎำคม	2561	ณ	ห้องสัมมนำ	221	อำคำร	2	ชั้น	2	
สมำคมประกนัวินำศภยัไทย	โดยวทิยำกรจำกส�ำนกังำนพฒันำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	(องค์กำรมหำชน)	(ETDA)	และ
กรมสรรพำกร	

ชมรมนักบัญชีประกันภัย
1. สมัมนา เรือ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS 16)
 สมัมนำ	เรือ่ง	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ	ฉบบัที	่16	
เรื่อง	สัญญำเช่ำ	(IFRS	16)	วันที่	8	มีนำคม	2562	ณ	โรงแรม
แลนด์มำร์ค	วิทยำกรโดย	รศ.ดร.วรศักดิ์		ทุมมำนนท์	ประธำน	
คณะกรรมกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรบัญชี	สภำวิชำชีพบัญชีฯ	
สำมำรถนับชั่วโมงผู้ท�ำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้

ทำงข้ึนห้องสัมมนำและห้องประชุม
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กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส�ำหรับกำรจัดท�ำ	ส่งมอบ	และเก็บรักษำใบก�ำกับภำษีอิเล็กทรอนิกส์	
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์	วันที่	26	มีนำคม		2561	และ	วันที่	5	กรกฎำคม	2561	 
ณ	สมำคมประกันวินำศภัยไทย
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การอบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับการจัดทำา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
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สัมนำเชิงปฏิบัติกำร	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	17	
เรื่องสัญญำประกันภัย	วันที่	5	-	6	กันยำยน	2561	ห้องแมนดำริน

เอบี	โรงเเรมเเมนดำริน	เเมนเนจ	บำย	เซ็นเตอร์	พอยท์	ถ.พระรำม	4

128 | รายงานประจำาปี 2561



สัมมนำ	เรื่อง	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	16	เรื่อง	สัญญำเช่ำ	(IFRS	16)	 
วันที่	8	มีนำคม	2562	ณ	โรงแรมแลนด์มำร์ค
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รายงานผลการดำาเนินงาน
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

1.  แต่งตั้งผู ้แทนเพื่อเข้าเป็นคณะอนุกรรมการในคณะ
กรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
	 แต่งตั้งนำยอรัญ	ศรีว่องไทย	ประธำนคณะกรรมกำร
กฎหมำยและกฎระเบียบ	เป็นผู้แทนหลัก	และนำงสำวกัลยำ	
จุกหอม	ผู้ช่วยผูอ้�ำนวยกำร	สำยงำนวชิำกำร	เป็นผูแ้ทนส�ำรอง	
เข้ำร่วมเป็นคณะอนุกรรมกำรในคณะกรรมกำรป้องกันปรำบ
ปรำมกำรฟอกเงิน
 
2. ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่  ) พ.ศ....
										ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ได้ปรับปรุงกฎหมำยแม่บทว่ำด้วย 
กำรประกันภัย	ทั้งในส่วนประกันชีวิตและประกันวินำศภัย	
และต่อมำได้มกีำรน�ำร่ำงกฎหมำยในกลุม่ที	่1	โดยได้มกีำรเพิม่
บทบัญญัติกำรป้องกันและปรำบปรำมเกี่ยวกับกำรฉ้อฉล
ประกันภัย	ปรับปรุงกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ตัวแทน/นำยหน้ำประกันภัยให้เข้มข้นขึ้น	รวมทั้งปรับปรุง
มำตรกำรกำรลงโทษให้เหมำะสม	และเมือ่วนัที	่14	กมุภำพนัธ์	
2562	ร่ำงกฎหมำยในกลุ่มที่	1	ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบในวำระ
ที	่2-3	จำกทีป่ระชมุสภำนติบิญัญตัแิห่งชำตแิล้ว	ส่วนกลุม่ที	่2	
เป็นกลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงเสถียรภำพและ
ควำมมัน่คงของบรษัิท	ซึง่ทำงส�ำนกังำน	คปภ.	ได้เผยแพร่และ
เปิดรับฟังควำมคิดเห็นและคณะกรรมกำรฯ	ได้มีควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปยังส�ำนักงำน	คปภ.	แล้ว

3. การนำาส่งข้อมูลปฐมภูมิ
	 ส�ำนักงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	(ปปง.)	ได้
จดัท�ำแบบสอบถำมด้ำนควำมเสีย่งและผลกระทบของกำรฟอก
เงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	ในแต่ละ
ภำคธุรกิจ	 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิประเมินควำมเสี่ยง 
รำยภำคธุรกิจ	โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก	และ/หรือกำรจัดเก็บ
แบบสอบถำมจำกผู ้แทนหน่วยงำนของสมำคมฯ	และน�ำ 
ช้อมูลดังกล่ำวเพื่อไปประมวลผลในกำรเก็บรวบรวมส�ำหรับ
กำรเข้ำรับกำรประเมินของ	Financial	Action	Task	Force	
(FATF)		คณะกรรมกำรฯ	ร่วมกันตอบแบบประเมินดังกล่ำว
เพื่อให้ส�ำนักงำน	ปปง.พิจำรณำเรียบร้อยแล้ว
 
4. การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
	 ได้น�ำเสนอควำมคิดเหน็หรอืข้อเสนอแนะไปยงัส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรก�ำกับและส ่ง เสริมกำรประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย	(คปภ.)	 เกี่ยวกับร่ำงประกำศต่ำง	ๆ	อำทิ	ร่ำง
ปรับปรุงประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธุรกิจประกันภัย	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีกำร	และ
เงื่อนไขในกำรก�ำหนดมำตรฐำนขั้นต�่ำในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงของบริษัทประกันวินำศภัย	ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรฉ้อฉลประกันภัย	พ.ศ.	ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ
และส่งเสรมิกำรประกอบธรุกิจประกนัภยั	เรือ่ง	กำรก�ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดีของบริษัทประกันวินำศภัย	พ.ศ...	ร่ำงประกำศ	
คปภ.	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเง่ือนไขในกำรก�ำหนด
มำตรฐำนขั้นต�่ำในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของบริษัท
ประกันวินำศภัย	พ.ศ.	2560	และร่ำงประกำศส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกัน
ภัย	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเงื่อนไขในกำรประกันภัยต่อ
ของบริษัทประกันวินำศภัย	พ.ศ.	...	เป็นต้น	คณะกรรมกำรฯ	
ได้ด�ำเนินกำรพิจำรณำและน�ำเสนอควำมเห็นในร่ำงประกำศ
ต่ำง	ๆ	เรียบร้อยแล้ว	

5. รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ในระบบ E-law 
Library 
							ท�ำกำรรวบรวมข้อกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง	ๆ	 
ในระบบ	E-Law	Library	 เพ่ือควำมสะดวกของผู ้เข้ำใช ้
โปรแกรมฯ	ซึ่งได้ท�ำกำรปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมดังกล่ำว
ให้เป็นปัจจบุนัเสมอ	โดยเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของสมำคมประกนั
วินำศภัยไทย	

6. รวบรวมข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกัน
วินาศภัย และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้อง 
สำารองตามกฎหมาย 
			 จัดท�ำฐำนข้อมูลผลกำรจัดอันดับควำมแข็งแกร่งทำง 
กำรด้ำนกำรเงนิของบรษิทัประกนัวนิำศภยั	โดยรวบรวมข้อมลู
ผลกำรจัดอันดับจำกบริษัทจัดท�ำอันดับควำมน่ำเช่ือถือของ
บรษิทัประกนัภยัต่ำงประเทศ	และอตัรำส่วนเงนิกองทนุทีต้่อง
ส�ำรองตำมกฎหมำยของบรษิทัภำยในประเทศเพือ่ช่วยอ�ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่บริษัทสมำชิกได้ใช้ในกำรเลือกท�ำประกัน
ภยัต่อ	และน�ำมำเป็นข้อมลูในกำรค�ำนวณระดบัควำมเสีย่งของ
บริษัทประกันภัยต่อต่ำงประเทศตำมหลักเกณฑ์	RBC	โดย
ข้อมูลดังกล่ำวได้มีกำรปรับปรุงอย่ำงสม�่ำเสมอ	และได้น�ำขึ้น
ทีเ่วบ็ไซต์ของสมำคมประกนัวนิำศภยัไทย	ในหวัข้อ	ฐำนข้อมลู
ผลกำรจัดอันดับควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนกำรเงินของบริษัท
ประกันภัยต่ำงประเทศ	(IFSR)	และ	Capital	Adequacy	
Ratio	(CAR)
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5. รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  ในระบบ E-law 
Library 
							ท�ำกำรรวบรวมข้อกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง	ๆ	ใน
ระบบ	E-Law	Library	 เพื่อควำมสะดวกของผู ้ เข ้ำใช ้ 
โปรแกรมฯ	ซึ่งได้ท�ำกำรปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมดังกล่ำว
ให้เป็นปัจจบุนัเสมอ	โดยเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของสมำคมประกนั
วินำศภัยไทย	

6. รวบรวมข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกัน
วินาศภัย และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้อง 
สำารองตามกฎหมาย 
			 จัดท�ำฐำนข้อมูลผลกำรจัดอันดับควำมแข็งแกร่งทำง 
ด้ำนกำรเงินของบรษิทัประกนัวนิำศภยั	โดยรวบรวมข้อมลูผล
กำรจดัอนัดบัจำกบริษัทจัดท�ำอนัดับควำมน่ำเชือ่ถอืของบรษิทั
ประกันภัยต่ำงประเทศ	และอตัรำส่วนเงนิกองทนุทีต้่องส�ำรอง
ตำมกฎหมำยของบรษัิทภำยในประเทศเพือ่ช่วยอ�ำนวยควำม
สะดวกให้แก่บริษัทสมำชิกได้ใช้ในกำรเลือกท�ำประกันภัยต่อ	
และน�ำมำเป็นข้อมลูในกำรค�ำนวณระดับควำมเสีย่งของบรษิทั
ประกันภัยต่อต่ำงประเทศตำมหลักเกณฑ์	RBC	โดยข้อมูลดัง
กล่ำวได้มีกำรปรับปรุงอย่ำงสม�่ำเสมอ	และได้น�ำขึ้นที่เว็บไซต์
ของสมำคมประกันวินำศภัยไทย	ในหัวข้อ	ฐำนข้อมูลผลกำร
จดัอนัดบัควำมแขง็แกร่งทำงด้ำนกำรเงินของบรษัิทประกนัภัย
ต่ำงประเทศ	(IFSR)	และ	Capital	Adequacy	Ratio	(CAR)
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สัมมนำ	เรื่อง	“กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับกำรเตรียมควำมพร้อมของธุรกิจประกันวินำศภัย”	
เมื่อวันที่	13	กุมภำพันธ์	2562	ณ	โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค	กรุงเทพฯ
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สัมมนำ	เรื่อง	“กำรก�ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของบริษัทประกันวินำศภัย	ประจ�ำปี	2561”	
เมื่อวันที่	15-17	พฤศจิกำยน	2561	ณ	โรงแรมสยำมเบซอว์	พัทยำ	จังหวัดชลบุรี

สัมมนำ	เรื่อง	“กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับกำรเตรียมควำมพร้อ
มของธุรกิจประกันวินำศภัย”	เมื่อวันที่	13	กุมภำพันธ์	2562	 

ณ	โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค	กรุงเทพฯ
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สัมมนำ	เรื่อง	“กำรก�ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของบริษัทประกันวินำศภัย	ประจ�ำปี	2561”	
เมื่อวันที่	15-17	พฤศจิกำยน	2561	ณ	โรงแรมสยำมเบซอว์	พัทยำ	จังหวัดชลบุรี
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ประชุมช้ีแจง	ประกำศ	คปภ.เร่ือง	หลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเง่ือนไขในกำรก�ำหนดมำตรฐำนข้ันต�่ำใน 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของบริษัทประกันวินำศภัย	ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรฉ้อฉล	พ.ศ.	2561	
และประกำศ	คปภ.	เร่ือง	ก�ำหนดหลักเกณฑ์	วิธีกำรออก	กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยของ 
บริษัทประกันวินำศภัย	และกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตัวแทนประกันวินำศภัย	นำยหน้ำประกันวินำศภัย	
และธนำคำร	พ.ศ.	2561		เม่ือวันท่ี	19	ธันวำคม	2561	ณ	โรงแรมเดอะสุโกศล	กรุงเทพฯ
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รายงานผลการดำาเนินงาน
ของสำานักงานอนุญาโตตุลาการ

	 	 	 ส�ำนักงำนอนุญำโตตุลำกำร	ก่อตั้งเมื่อป	ี 
	 	 	 2537	ปัจจุบันด�ำเนินงำนมำแล้ว	23	ปี	 
	 	 	 โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจดังต่อไปนี้

 วิสัยทัศน์
	 ด�ำเนินกำรเพื่อให้กำรระงับข้อพิพำทในทำงแพ่งระหว่ำง
บริษัทสมำชิกเสร็จไปด้วยควำมเรียบร้อย	รวดเร็ว	เป็นท่ีเช่ือ
ถือและพึงพอใจของคู่พิพำททั้งสองฝ่ำย

 พันธกิจ
	 1.	ปฏิบัติตำมข้อบังคับในสัญญำกำรระงับข้อพิพำทโดย
อนุญำโตตุลำกำร	สมำคมประกันวินำศภัยไทย	และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด	เที่ยงตรง	และเป็นธรรม
	 2.	ให้ค�ำปรึกษำ	แนะน�ำแก่บริษัทสมำชิกและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง	เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรระงับข้อพิพำท
	 3.	รวบรวมแนวค�ำชี้ขำดข้อพิพำทของอนุญำโตตุลำกำร
ท�ำเป็นรปูเล่ม	เพือ่ให้บรษิทัสมำชกิและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องใช้เป็น
แนวทำงประกอบกำรด�ำเนนิกำรเพือ่กำรระงบัข้อพพิำททีเ่กดิ
ขึ้นใหม่
	 4.	น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน	เก็บ
ข้อมูล	และควบคุมควำมเคล่ือนไหวของส�ำนวน	เพื่อควำม
สะดวกรวดเร็วในกำรตรวจสอบและติดตำมส�ำนวน
	 5.	เสนอแนวทำงในกำรแก้ไขปรบัปรงุข้อบงัคบัในสญัญำ
กำรระงับข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร	สมำคมประกัน
วินำศภยัไทย	เพือ่ให้กำรด�ำเนินกำรระงับข้อพพิำทเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

	 ส�ำนักงำนอนุญำโตตุลำกำร	ได้ด�ำเนินกำรมำแล้ว	24	ปี	
ในรอบปี	พ.ศ.	2561	ส�ำนักงำนฯ	ได้รับข้อพิพำททั้งสิ้น	4,581	
เร่ือง	มำกกว่ำปี	2560	จ�ำนวน	255	เรื่อง	มำกกว่ำ	5.57%	
จ�ำนวนทุนทรัพย์ที่มีกำรเรียกร้อง	ในปี	2561	มีจ�ำนวน	220	
ล้ำนบำทเศษ	ข้อพิพำทที่มีจ�ำนวนทุนทรัพย์สูงสุด	ในปี	2561	
มีมูลค่ำ	2	ล้ำนบำทเศษ	และในรอบปี	2561	ส�ำนักงำนฯ	ได้
ท�ำกำรพจิำรณำข้อพพิำทเสรจ็ไปรวมทัง้สิน้	4,928	เรือ่ง	เสรจ็
ไปโดยกำรชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร	จ�ำนวน	1,466	เรื่อง	
หรือเท่ำกับ	29.75%	เสร็จโดยกำรประนอมข้อพิพำทในช้ัน

เลขำธิกำรส�ำนักงำนอนุญำโตตุลำกำร	จ�ำนวน	3,067	เร่ือง	
หรือเท่ำกับ	62.24%	เสร็จไปโดยกำรถอนค�ำเสนอข้อพิพำท
จ�ำนวน	386	เรื่อง	หรือเท่ำกับ	7.83%	จ�ำหน่ำย	9	เรื่อง	ส่วน
มลูค่ำทุนทรพัย์ท่ีได้พจิำรณำเสรจ็	ในปี	2561	มลูค่ำก่อนชีข้ำด
จ�ำนวน	68	ล้ำนบำทเศษ	หลังชี้ขำดจ�ำนวน	54	ล้ำนบำทเศษ	
จนถึงสิ้นสุด	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561	ยังมีข้อพิพำทอยู่
ระหว่ำงด�ำเนินข้อพิพำท	2,156	เรื่อง		ระหว่ำงนัดประนอม
ข้อพิพำทและยื่นค�ำคัดค้ำนจ�ำนวน	1,463		เรื่อง	และระหว่ำง
กำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร	จ�ำนวน	693	เรื่อง

	 ในรอบปี	พ.ศ.	2561	ส�ำนักงำนฯ	ได้รับค่ำธรรมเนียมยื่น
ค�ำเสนอข ้อพิพำทและค�ำร ้องแย ้ง	 4,026,900	 บำท	 
ค ่ำธรรมเนียมตั้ งอนุญำโตตุลำกำรและกำรเลื่อนนัด	
3,170,307.48	บำท	รวมได้รับค่ำธรรมเนียม	7,197,207.48	
บำท	ค่ำธรรมเนียมที่ได้รับในปี	พ.ศ.	2561	มำกกว่ำป	ี 
พ.ศ.	2560	เป็นเงิน	325,639.97	บำท

	 กำรด�ำเนินงำนข้อพิพำท	ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งส�ำนักงำนฯ 
ถึงสิ้นเดือนกุมภำพันธ์	พ.ศ.	2562	มีข้อพิพำทเกิดข้ึนทั้งสิ้น	
122,746	เรื่อง	ด�ำเนินกำรเสร็จไป	120,487	เร่ือง	คิดเป็น	
98.16%	ข้อพิพำทคงค้ำง	2,259	เรื่อง	คิดเป็น	1.84%	ข้อ
พิพำทท่ีเสร็จไป	120,487	 เรื่อง	 เสร็จโดยกำรช้ีขำดโดย
อนุญำโตตุลำกำร	27,156	เรื่อง	คิดเป็น	22.54%	เสร็จโดย
กำรประนอมข้อพิพำท	76,203	เรื่อง	คิดเป็น	63.25%	เสร็จ
โดยกำรถอนค�ำเสนอ	17,009	เรือ่ง	คดิเป็น	14.12%	เสร็จโดย
กำรจ�ำหน่ำยข้อพิพำท	119	เรื่อง	คิดเป็น	0.09%
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รายงานผลการดำาเนินงาน
ของสำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

 
	 												ส�ำนักงำนฯ	มีวิสัยทัศน์และพันธกิจดังต่อไปนี้

 วิสัยทัศน์
	 สรำ้งรำกฐำนธรุกจิประกนัวนิำศภัยใหเ้ตบิโตอยำ่งมัน่คง
และยั่งยืน	ด้วยบริกำรด้ำนข้อมูลและกำรค�ำนวณต้นทุน 
ควำมเสียหำยอ้ำงอิงที่เหมำะสมและเป็นธรรม

 พันธกิจ
	 จัดท�ำต้นทุนควำมเสียหำยอ้ำงอิงของผลิตภัณฑ์ประกัน
วินำศภยั	และให้บรกิำรข้อมลูสำรสนเทศและงำนวจัิย	เพือ่เป็น
พื้นฐำนในกำรด�ำเนินงำน	กำรก�ำกับดูแล	และสนับสนุนกำร
พัฒนำของธุรกิจประกันวินำศภัย
	 ส�ำนักงำนฯ	ได้รับงบประมำณด�ำเนินกำรจำกสมำคม
ประกันวินำศภัยไทย	ซึ่งเป็นไปตำมข้อเสนอโครงสร้ำงและ
แหล่งที่มำของงบประมำณที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกรม 
กำรประกนัภยั	โดยในปี	2561	(เดือนเมษำยน	2561	–	มนีำคม	
2562)	ส�ำนักงำนฯ	มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนรวมท้ังสิ้น
ประมำณ	18.15	ล้ำนบำท	และมีกำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำง	ๆ	 
สรุปได้ดังนี้

 1. การพัฒนาด้านอัตราเบี้ยประกันภัย
	 1)	ค�ำนวณต้นทนุควำมเสยีหำยของกำรประกนัภยัรถยนต์
และประกันอัคคีภัย	และกำรเสนอปรับปรุงพิกัดอัตรำเบี้ย
ประกันภัย	เพื่อใช้ในกำรหำรือระหว่ำงสมำคมฯ	กับส�ำนักงำน	
คปภ.
	 2)	ค�ำนวณอตัรำเบีย้ประกนัภยัของผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ 	รวม
ทั้งปรับปรุงอัตรำเบี้ยประกันภัยเดิมให้มีควำมเหมำะสม	
	 	 2.1)	กำรประกันภัยรถยนต์
	 	 	 2.1.1)	เอกสำรแนบท้ำยควำมคุ้มครองเพิ่มเติมกำร
ขยำยอำณำเขตที่คุ้มครอง	(ร.ย.04)
							 	 2.1.2)	ค�ำนวณอัตรำเบี้ยประกันภัย	ประกันภัย
รถยนต์ส�ำหรับรถข้ำมแดน
	 	 	 2.1.3)	ปรบัปรุงเบีย้ประกนัภยัพ้ืนฐำนขัน้ต�ำ่-สงู	ของ
กำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ
	 	 2.2)	กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด
							 	 2.2.1)	ปรับปรุงอัตรำเบี้ยประกันภัยโจรกรรม
							 	 2.2.2)	ปรับปรุงอัตรำเบี้ยประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
							 	 2.2.3)	ปรับปรุงอัตรำเบี้ยประกันภัยควำมซ่ือสัตย์
ของลูกจ้ำง

	 3)	สร้ำงเครื่องมือค�ำนวณต้นทุนควำมเสียหำยอ้ำงอิง	
ส�ำหรับกำรประกันภัยรถยนต์แบบแยกประเภทกำรซ่อม	
ส�ำหรับรถยนต์นั่ง	รถยนต์บรรทุกขนำดเล็ก	(รถกระบะ)	และ
รถยนต์โดยสำรขนำดเล็ก	(รถตู้)	โดยใช้ผลจำกตัวแบบ	GLMs	
	 	4)	กำรพัฒนำโครงกำร	Insurance	Bureau	System	
ร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย

 2. การพัฒนาฐานข้อมูล ระบบรายงานสารสนเทศ 
และโครงการศึกษา/วิจัย
	 1)	Business	 Intelligence	Report	 (Historical	 
Reporting)
									1.1)	สร้ำง	Dashboard	Report	ส�ำหรับ	Business	
Analysis	/	Motor	Compulsory	/	รำยงำน	TID
								1.2)	ปรับปรุงข้อมูลภำยในอุตสำหกรรม	(Internal	
Data)	เพื่อควำมรวดเร็ว	ถูกต้อง	และเพิ่ม	visualization
				 2)	โครงกำรศึกษำ/วิจัย
	 	 	 	 	 	 	2.1)	จัดท�ำแบบจ�ำลองพยำกรณ์กำรเติบโตเบี้ย 
ประกันวินำศภัย	ระยะสั้น/ปำนกลำง
								2.2)	กำรประกันภัยพืชผล
								 					2.2.1)	ขยำยกำรประกันภัยพืชผล	ไปยังพืชอื่น	 
เช่น	ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์	อ้อย	มันส�ำปะหลัง	
	 	 	 	 	 	 	2.2.2)	โครงกำรวิจัยว่ำด้วยกำรพัฒนำข้อมูล 
ระบบกำรประกันภัย	และสินเชื่อภำคเกษตรที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย
						3)	ศึกษำ	Fraud	Indicators	
	 4)	ศึกษำ	Flood	Model
	 5)	ศึกษำผลกระทบจำกกำรประกำศเรื่องค ่ำขำด
ประโยชน์
	 6)	รำยงำนอตัรำกำรต่ออำยกุรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์
ภำคสมัครใจ

 3. โครงการสนับสนุนการประกันภัยให้ภาครัฐ    
			 1)	โครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี	ปีกำรผลิต	2561/62
	 2)	โครงกำรประกันภัยข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ตำมโครงกำร
สำนพลังประชำรัฐเพื่อสนับสนุนกำรปลูกข้ำวโพดหลังฤดู
ท�ำนำ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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 4. การให้บริการสารสนเทศ และการเผยแพร่
บทความวิชาการ
					(1)	กำรพัฒนำรำยงำนธุรกิจประกันภัยประเภทต่ำง	ๆ	 
บนระบบบริกำรสำรสนเทศ	เช่น	
	 	 	 •	 Flash	Report	on	Financial	Statement	of	 
Non-Life	Insurance	Companies		
					•	Motor	Voluntary		-	Actuarial	Study	Classified	by	
Registered	Province	
	 	 	 •	 โปรแกรมกำรค�ำนวณต ้นทุนควำมเสียหำยกำร 
ประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ
					•	Business	analysis	dashboard	
					•	Motor	Compulsory	dashboard	
					•	Motor	Voluntary	dashboard	
	 	 	 • 	 Key	 Performance	 Indicators	 of	 L isted	 
Companies				
	 (2)	กำรเผยแพร่บทควำมวิชำกำร	ในวำรสำรประกันภัย	
ดังนี้		
				•	วำรสำรประกันภัย	ปีที่	32	ฉบับ	137	เดือนตุลำคม	 
-	ธันวำคม	2560
			ควำมส�ำคัญของ	Data	Analytics	และกำรประยุกต์ใช้ใน
ธุรกจิประกนัภยั(ตอนที	่1:	ควำมท้ำทำยใหม่ของธรุกจิประกนั
ภัย)
				•	วำรสำรประกันภัย	ปีที่	33	ฉบับ	138	เดือนมกรำคม 
-	มีนำคม	2561
			กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อ	“คนพิกำร”	ประกันภัย
ที่ไม่ควรมองข้ำม
			ควำมส�ำคัญของ	Data	Analytics	และกำรประยุกต์ใช้ใน
ธรุกจิประกนัภยั	(ตอนจบ:	บทบำทของ	Data	Analytics	และ
กำรน�ำไปใช้กับธุรกิจประกันภัย)
				•	วำรสำรประกันภัย	ปีที่	33	ฉบับ	139	เดือนเมษำยน 
-	มิถุนำยน	2561
					โปรแกรมกำรค�ำนวณต้นทนุควำมเสยีหำยอ้ำงองิแบบแยก
ประเภทกำรซ่อม	ของรถยนต์นัง่	กรมธรรม์ประเภทที	่1	(IPRB	
RLC2018	Version	1.0.0)	พร้อมบทวิเครำะห์
	 			•	วำรสำรประกันภัย	ปีที่	33	ฉบับ	140	เดือนกรกฎำคม	
-	กันยำยน	2561

			ควำมเช่ือ	ควำมจริง	และหนทำงอนำคตของกำรพัฒนำ
ประกันภัยข้ำวในประเทศไทย:	ตอนที่	1

 5. การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
	 1)	พัฒนำโปรแกรม	e-Identification	โปรแกรมบันทึก
ข้อมูลจำกบัตรประชำชน	ของผู ้มำรับเอกสำร	ที่แผนก 
ปฎิบัติกำร
	 2)	พัฒนำระบบงำนบัญชี
	 3)	พัฒนำระบบ	e-Arbitration	
	 4)	พัฒนำระบบระบบ	Seminar
	 5)	พัฒนำโปรแกรม	e-TgiaMember	โปรแกรมจัดกำร
ระบบสมำชิกสมำคมฯ	
							6)	พัฒนำโปรแกรม	e-TgiaVDOContest	โปรแกรม
บันทึกข้อมูลผู้สมัครประกวดประกันภัยของฝ่ำยวิชำกำร
	 7)	วำงแผนระบบ	Network	ของสมำคมฯ	ที่อำคำร
ส�ำนักงำนแห่งใหม่)

 6. การจัดสัมมนา CEO Focus Group และประชุม
เชิงวิชาการอื่น ๆ 
 ส�ำนักงำนฯ	จัดงำนสัมมนำ	CEO	Focus	Group	และ
สนับสนุนกำรจัดประชุมเชิงวิชำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่น	ๆ	
ดังนี้	
	 (1)	กำรอบรมเพือ่พฒันำโปรแกรมส�ำหรบักำรอ่ำนข้อมูล
จำกบัตรประชำชน	เมื่อวันที่	30	เมษำยน	2561	
	 (2)	ก ำรอบรมกำร ใช ้ โ ปรแกรมค� ำนวณต ้ นทุ น 
ควำมเสียหำยอ้ำงอิงส�ำหรับกำรประกันภัยรถยนต์แยก
ประเภทกำรซ่อม	เมื่อวันที่	18	พฤษภำคม	2561
	 	 	 (3)	สัมมนำ	CEO	Focus	Group	เรื่อง	“Catastrophe	 
Insight	2018”	เมื่อวันที่	10	สิงหำคม	2561
	 (4)	สัมมนำ	CEO	Focus	Group	เร่ือง	“Thai	Flood	
Modelling	in	Action”	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกำยน	2561
	 (5)	Insurance	Information	and	Ratemaking	Forum	
of	Asia	2018	เมื่อวันที่	16-17	ตุลำคม	2561
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เดือน จัดโดยเรื่อง

เม.ย.
2561

พ.ค.  
2561

มิ.ย.  
2561

CEO Focus Group ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง “การประเมินราคาทรัพย์สิน รวมถึงสถานการณ์
อสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย”

CIO Dinner Talk 2018 : How CIO changes the game with start up mindset”

CEO Focus Group ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง “จากบุพเพสันนิวาส สู่การวิเคราะห์ตัวละครเพื่อการเรียน
รู้ด้านการบริหารงานบุคคล”

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2561 (ครั้งที่ 1) จังหวัดเชียงใหม่
Focus Group เรื่อง “การคำานวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิงสำาหรับการประกันภัยรถยนต์” 
ประชุมหารือกรอบแนวทางการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตรา
เบี้ยประกันภัย 

อบรมหลักสูตร“ความรู้เบื้องต้นสำาหรับพนักงานประเมินราคาซ่อมรถยนต์ (Loss Adjuster)” 
(หลักสูตร 3 วัน) (เมษายน-พฤษภาคม 2561)

อบรม “การใช้กรณีศึกษาความเสียหายต่อ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า มาประยุกต์ใช้การประเมิน
ความเสี่ยงภัย MB EI & BI”  

อบรม “การใช้โปรแกรมสำาหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน”

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2561 (ครั้งที่ 2) จังหวัดลพบุรี

อบรม “อัตราค่ารักษาพยาบาล (พ.ร.บ.) ภาครัฐและเอกชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และเทคนิค
การเจรจาค่าสินไหมทดแทนอย่างมืออาชีพ”

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2561 (ครั้งที่ 3) จังหวัดกำาแพงเพชร

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2561 (ครั้งที่ 4) จังหวัดพะเยา

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2561 (ครั้งที่ 5) จังหวัดศรีสะเกษ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “THE PERFORMANCE COACHING LEADING YOUR TEAM TO THE 
BETTER EXECUTION”

สัมมนา “ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงสำาหรับการประกันภัยรถยนต์ แยกประเภทการซ่อม”

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2561 (ครั้งที่ 6) จังหวัดมหาสารคาม

สัมมนา “การจัดการและประเมินค่าสินไหมทดแทนสำาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก” 

ศึกษาดูงานบริษัทกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) บริษัท อุ๊คบี จำากัด

สัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย  
(IFRS 17 – Insurance Contracts)”

สัมมนา  CEO Focus Group  ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง “HR Transformation in Digital Era” 

สัมมนา SCG - HR Best Practices

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2561 (ครั้งที่ 7) จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2561 (ครั้งที่ 8) จังหวัดกาญจนบุรี

สัมมนา “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย”

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2561 (ครั้งที่ 9) จังหวัดสุรินทร์ 

แข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 12

สัมมนา “อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยคุกคามเศรษฐกิจโลก” (Cybercrime - The Looming Threat 
to Global Economy)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ชมรมไอทีประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ร่วมกับสำานักงาน คปภ. 

สำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ 
กรมการปกครอง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ร่วมกับสำานักงาน คปภ. 

ชมรมสินไหมยานยนต์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ร่วมกับสำานักงาน คปภ. 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ร่วมกับสำานักงาน คปภ. 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ร่วมกับสำานักงาน คปภ. 
ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย

สำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ
สำานักงาน คปภ. 
ชมรมสินไหมทดแทน
คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของ 
บริษัทประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
ร่วมกับสำานักงาน คปภ. 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
ร่วมกับสำานักงาน คปภ. 

ชมรมสินไหมยานยนต์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
ร่วมกับสำานักงาน คปภ. 

สโมสรสมาชิกประกันภัย

ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยง 
ของบริษัทประกันภัย

ตารางกิจกรรมอบรมและสัมมนา 
เดือนเมษายน 2561 - เดือนมีนาคม 2562
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โครงการศึกษาดูงานการประกันภัยพืชผล ณ ประเทศเกาหลีใต้ (Agriculture Insurance field 
trip in Korea)

สัมมนา หลักสูตร “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำาหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย (Cyber Security for 
Insurance Sector: CSI)”

สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ทุน ISJ General Course รุ่นที่ 45

ประชุมชี้แจง “การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำาปะหลัง” 

สัมมนา “FinTech and Blockchain for Insurance” 
ประชุมหารือ “การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการประกันภัยรถยนต์”

ฝึกสอนกีฬาลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพัฒนา รุ่นที่ 9 (กรกฏาคม-กันยายน 2561)

โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7 (Young Non-Life Insurer Camp)

ฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรม รุ่นที่ 10 (กรกฏาคม-พฤศจิกายน 2561)

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ณ บริษัท ว.ศิริกาญออโตพาร์ท จำากัด

อบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับการจัดทำา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ (รอบที่ 2)

สัมมนา “เทคนิคปั่นคอนเทนท์ให้ปัง สร้างแบรนด์ให้ดี ยุค 4.0”

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา  
สถาบันยานยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ชมรม IT ประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ 
วิชาการประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

สโมสรสมาชิกประกันภัย

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย

สโมสรสมาชิกประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน  
และการลงทุน

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ก.ค. 
2561

ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์

คณะทำางานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่าง
บริษัทประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ 
วิชาการประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 

ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ 

ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต ์

ชมรม Young Insurer Club 

ชมรมสินไหมยานยนต์
 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ 
บริษัท Aon Benfield  

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สโมสรสมาชิกประกันภัย

ส.ค. 
2561

ก.ย. 
2561

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประกันภัย จำาเป็นกว่าที่คิด”

ประชุมชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)”

โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันภัยสุขภาพ รุ่นที่ 1 (หลักสูตร 3 
วัน)
สัมมนา “บทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า (Freight Forwarder) และ 
การประกันภัยที่เกี่ยวข้อง”
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำาหรับบุคลากรบริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกันภัยรถยนต์ (สิงหาคม 2561-กันยายน 2561)
สัมมนา “B.A.N.K

TM 
ที่สุดของนวัตกรรมแห่งการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง  

และการปิดการขาย”

ประชุมชี้แจง “การใช้ระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบ
สารสนเทศ (ระบบ E-Recovery)”

สัมมนา CEO Focus Group ครั้งที่ 4/2561 เรื่อง “Catastrophe Insight 2018”

ประชุม Bangkok Annual Liaison Meeting: BGPT  ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย
ในอาเซียน ประกอบด้วย Brunei Insurance and Takaful Associat ion (BITA)  
General Insurance Association of Singapore (GIAS) และ Persatuan Insurans Am  
Malaysia (PIAM)

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำากัด จังหวัดนครปฐม

ศึกษาดูงานบริษัทกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) บริษัท บิลค์ เอเชีย จำากัด (Builk)

แข่งขันบาสเกตบอลประกันภัย ครั้งที่ 8

ประชุมชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย ครั้งที่ 2” 

พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายสำาหรับบุคลากรบริษัทประกันวินาศภัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ 
สัมมนา “กลยุทธ์และเทคนิคการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน”

มิ.ย.  
2561

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
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คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ 
วิชาการประกันภัย 

สโมสรสมาชิกประกันภัย
คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน  
และการลงทุน ร่วมกับสำานักงาน คปภ. 

 

พ.ย.  
2561

โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำาหรับการประกันภัยข้าวนาปี” 
ประจำาปี 2561 (ครั้งที่ 10) จังหวัดพัทลุง

ประชุมชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย” ให้กับบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย

โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561) 

สัมมนา “รับประกันภัย รู้ทันโรค” 

สัมมนา “ปฏิวัติธุรกิจประกันด้วยการตลาดออนไลน์แบบมือโปร  (Insurance Digital Expert)”

ศึกษาดูงานอะไหล่แท้และอะไหล่ทดแทน ณ บริษัท ย.รุ่งโรจน์กลการ (2001) จำากัด กรุงเทพฯ 
บริษัท จิ้นเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ จำากัด จังหวัดสมุทรปราการ

ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการยื่นคำาทวงหนี้กับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

ประชุมหารือรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหต ุ
และสุขภาพ ที่มีเหตุชวนสงสัย

สัมมนา “Online Crisis Management”

โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 8 สอบข้อเขียน และพิธีมอบวุฒิบัตร

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10 รอบแรก

สัมมนา “การกำากับการปฏิบัติตามกฎหมายประกันวินาศภัย ประจำาปี 2561

โครงการสัมมนาผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ ประจำาปี 2561

ประชุมหารือ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุและ
สุขภาพที่มีเหตุชวนสงสัย

พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร โครงการพัฒนา ผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24

สัมมนา “TGIA HealthTech Forum 2018”

สัมมนาผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (Thailand Insurance CIO Forum 2018) 

- “Cybersecurity Preparedness and AI Innovation for Insurance 2019” 

สัมมนา CEO Focus Group  ครั้งที่ 5/2561 เรื่อง “Thai Flood Modelling in Action”

สัมมนา CEO Focus Group  ครั้งที่ 6/2561 “Demystifying IFRS 17 for General Insurers”

พิธีทางศาสนา “วันครบรอบ 51 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย” 

สัมมนา “กลยุทธ์และเทคนิคการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน”

สัมมนา “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ และการฉ้อฉลประกันภัย ครั้งที่ 2” 

อบรม “Computational Fluid Dynamics for Fire Risk Assessment in Insurance Business”

แข่งขันฟุตบอลประกันภัย 7 คน ครั้งที่ 9

สัมมนา “ดิจิทัลไอดี (Digital ID) กับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย”

แถลงข่าวการทำาประกันภัยพืชผลในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลัง
ฤดูทำานา ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนา เรื่อง Overview IFRS 17: Insurance Contracts (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
ร่วมกับสำานักงาน คปภ. 

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต ์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต ์
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ 
วิชาการประกันภัย
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ 
วิชาการประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ชมรมไอทีประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ 
บริษัท Guy Carpenter Singapore

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ   
Willis Towers Watson

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ชมรมสินไหมยานยนต์

ชมรมสินไหมยานยนต์

ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย

สโมสรสมาชิกประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน  
และการลงทุน

ต.ค. 
2561

โครงการอบรมหลักสูตรการประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต์ (ขั้นสูง) (หลักสูตร 2 วัน)

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 24 พิธีเปิดการอบรม

แข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 9

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
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เดือน จัดโดยเรื่อง

ประชุมชี้แจง “ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำาหนดมาตรฐานขั้นต่ำา
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การฉ้อฉล พ.ศ. 2561 และประกาศ คปภ. เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย 
นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2561”

อบรมความรู้ด้านการประกันภัย ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียนทั่วประเทศที่ผ่าน 
การคัดเลือกการสอบแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย  
ครั้งที่ 10

ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเรื่องการชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ และประกาศ คปภ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 

คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ 
วิชาการประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

 
 
 

หลักสูตร “Data Science Essential” (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562)

สัมมนา How to underwrite for the beginner เรื่อง “ความรู้พื้นฐานและเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยการขนส่งสินค้า”
ประชุมชี้แจง “แนวทางการดำาเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี และ โครงการประกันภัยข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์” ปีการผลิต 2562/63

เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยนิติบุคคลอาคารชุด
สัมมนา “CEO Forum ด้านการประกันภัยรถยนต์” 

ศึกษาดูงานกระบวนการติดตั้ง การต่อเติม และการประกอบรถบรรทุก ณ บริษัท พนัส  
แอสแซมบลีย์ จำากัด จังหวัดชลบุรี

เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยนิติบุคคลอาคารชุด

สัมมนา “องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างเพื่อการตรวจสอบและประเมินอาคารที่มีอยู่เดิม”

ชมรมไอทีประกันภัย ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชมรมประกันภัยทางทะเลและ 
โลจิสติกส์  

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย

ชมรมไอทีประกันภัย

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและ 
วิชาการประกันภัย
คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์

ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

สโมสรสมาชิกประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์
ชมรม Young Insurer Club

ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ 
คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและ 
โลจิสติกส์
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ

ม.ค. 
2562

ก.พ. 
2562

มี.ค. 
2562

กิจกรรมโครงการ HRI ให้รัก ปันสุข 
สัมมนา “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจ 
ประกันวินาศภัย”
สัมมนา “การบังคับคดีแพ่งภาคปฏิบัติ สำาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย”
สัมมนา “เจาะลึกข้อยกเว้นประกันภัยสุขภาพ”

แข่งขันแบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 11
โครงการรางวัลผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำาปี 2561
สัมมนา “YIC Tech Talk : Digital Marketing Innovation เปิดโลกนวัตกรรมการให้บริการ
ประกันภัยในยุคดิจิทัล”
สัมมนา “การบังคับคดีแพ่งภาคปฏิบัติ สำาหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย” 

สัมมนา “Marine Cargo Claims Recovery”

สัมมนา “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการเตรียมความพร้อมของธุรกิจประกันวินาศภัย”

อบรม หลักสูตร “NIST Cybersecurity Framework for Insurance Business :  
Protecting Insurance Consumers in a Digital Age” (มีนาคม - เมษายน 2562)

ประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10  
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
อบรม “การวิเคราะห์และตรวจสอบความเสียหายเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์  
จากการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะต่าง ๆ”

งานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และคณะกรรมการฯ ประจำาปี 2560-2562 และ
งานเลี้ยงอำาลาสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ภายใต้ชื่อ  
“44 Memorable Years @ Ruamrudee”

สัมมนา “Cyber & Commercial Crime Insurance”

ธ.ค.  
2561
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เดือน จัดโดยเรื่อง

โครงการรางวัลผู้สำารวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น ประจำาปี 2561 คัดเลือกและจัดพิธีมอบรางวัล 
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท บางกอกอ๊อคชั่นเนียร์ส จำากัด จังหวัดสมุทรปราการ

จัดสัมมนาเกี่ยวกับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และกรณีศึกษาในการจัดการสินไหมทดแทน

ประชุมหารือกำาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขการเกิดข้อพิพาทด้านการประกันภัย 
การกระทำาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และกำาหนดมาตรการเชิงรุกในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ประชาชนด้านการประกันภัย

สัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS 16)  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานการจัดทำาบัญชีบริการสถานพยาบาลใหม่กับ 
การพิจารณาสินไหมประกันภัยสุขภาพ

สัมมนา “Basic Principles of Business Interruption and Claims Handling  
Solutions”

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ชมรมบริหารความเสี่ยงภัย

มี.ค. 
2562

วินาศภัย บรรเทาได้

ด้วยการ ประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

ชมรมสินไหมทดแทน

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน
และการลงทุน
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ความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สมาคมประกัน 
วินาศภัยไทย (สมาคม) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ
เงินณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบรายได้และค่าใช้จ่าย และ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินทุนสะสม สำาหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน
ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ 
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสมาคม
ตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่
กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่าน้ี 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียง
พอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูล 
ที่รวมอยู ่ในรายงานประจำาปีของสมาคม แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงาน
นั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึง
ข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให ้
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่น
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจ
สอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้
รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏข้อมูล
อื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปีของสมาคมตามที่
กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ือง 
ดังกล่าวให้ผู ้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลทราบเพ่ือให้มีการ
ดำาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบ 
การเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำาหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะและรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่า
จำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดง
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
 ในการจัดทำางบการเงิน ผู ้บริหารรับผิดชอบในการ
ประเมินความสามารถของสมาคมในการดำาเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องและการใช้
เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู ้
บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกสมาคมหรือหยุดดำาเนินงานหรือ
ไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงิน
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้
ความเชื่อมั่นอย ่างสมเหตุสมผลว ่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อ
มั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด

เสนอ คณะกรรมการและสมาชิก สมาคมประกันวินาศภัยไทย

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน
และการลงทุน
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พลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ
สมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้ารวมถึง
 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว ่าความเสี่ยงที่ เกิดจากข ้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
 • ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง 
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสมาคม
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ี 
ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู ้
บริหาร
 • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของ
สมาคมในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึง
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ เกี่ยวข้องหรือถ้าการ 
เป ิดเผยดังกล ่าวไม ่เพียงพอความเห็นของข ้าพเจ ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้สมาคมต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง

 • ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบ 
การเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารเก่ียวกับขอบเขตและช่วง
เวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ม ี
นัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่ม ี
นัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
 

(นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำากัด
วันที่ 4 มีนาคม 2562
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ หมายเหตุ

บาท

2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 897,303,116.96 877,081,488.64

 เงินลงทุนชั่วคราว 5 60,198,777.64 35,206,361.14

 รายได้ค่าบำารุงค้างรับ 6 39,651,554.66 42,079,094.10 

 ลูกหนี้อื่น  7 87,928.95 2,122,975.75

 เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ  20,128.65 29,336.76 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  997,261,506.86 956,519,256.39

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินฝากที่ติดภาระคำ้าประกัน 8 6,000,000.00  6,000,000.00

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9 271,080,779.09 157,790,402.41

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10 1,544,297.13 1,549,304.44 

เงินมัดจำาและเงินประกัน 11 6,537,111.18 456,145.00 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  285,162,187.40 165,795,851.85

รวมสินทรัพย ์   1,282,423,694.26 1,122,315,108.24

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและทุนสะสม หมายเหตุ

บาท

2561 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนี้สินหมุนเวียน
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  2,714,650.88 6,687,506.70 
    เงินรับฝากจากบริษัทสมาชิก 12 3,229,701.78 2,587,322.64
 เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 13 802,177,776.29 784,549,442.41
 เงินทุนประกันภัยข้าว 14 68,214,161.76 43,109,814.05
 เงินประกันผลงานการก่อสร้าง 15 9,086,528.82 -
 สำารองค่าใช้จ่าย 16
  คณะกรรมการรวม 8 คณะ  38,447,115.60 26,329,637.13
  ส่วนกลาง  24,816,615.06 28,535,864.09
 รวมสำารองค่าใช้จ่าย  63,263,730.66 54,865,501.22 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  948,686,550.19 891,799,587.02
หนี้สินไม่หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 94,940,000.00 -
 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน                        18             12,200,303.00      11,046,979.00 
               รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                                                 107,140,303.00      11,046,979.00
   รวมหนี้สิน  1,055,826,853.19 902,846,566.02
ทุนสะสม
 เงินทุนรับโอนจากสมาคมประกันภัยเดิม  331,818.43 331,818.43
 สำารองทั่วไป  3,294,001.51 3,127,291.91
 กองทุนสะสม 19 17,868,964.44 17,868,964.44
 เงินกองทุนหมุนเวียน 20 1,000,000.00 1,000,000.00
 เงินสำารองเพื่อจัดหาสถานที่ทำาการแห่งใหม่ของสมาคมฯ 21 164,545,000.00 164,545,000.00
 เงินสำารองสำาหรับกรณีฉุกเฉิน 22 14,623,800.00 11,831,400.00
 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  24,933,256.69 20,764,067.44
   รวมทุนสะสม  226,596,841.07 219,468,542.22
รวมหนี้สินและทุนสะสม  1,282,423,694.26 1,122,315,108.24

(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

148 | รายงานประจำาปี 2561



สมาคมประกันวินาศภัยไทย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท

2561 2560
รายได้
 ค่าบำารุงตามข้อบังคับ 9.2  1,700,000.00 1,730,000.00
 ค่าบำารุงตามข้อบังคับ 9.3  75,758,330.00 91,038,161.00
 ค่าบำารุงตามข้อบังคับ 9.4  101,493,929.54 86,556,297.24 
 รายได้ของคณะกรรมการต่าง ๆ  500,128.66 268,792.45 
รายได้สำานักงานอนุญาโตตุลาการ  6,740,800.68 6,407,406.17
 รายได้ค่าบริการจัดสอบตัวแทน  1,270,750.53 1,452,166.26
 ค่าบริหารโครงการประกันภัยข้าวนาปี  6,651,758.93 7,956,411.00 
ดอกเบี้ยรับ   1,731,668.07 2,452,663.03
 รายได้เบ็ดเตล็ด  277,393.25 666,418.37 
 รวมรายได้   196,124,759.66 198,528,315.52
ค่าใช้จ่าย

 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย  4,554,319.99 4,688,236.01
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการการบัญชี - การเงินและการลงทุน  1,119,466.59 852,506.53
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ  1,240,756.75 1,461,608.82
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน  1,143,544.07 1,412,711.30
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์  408,812.69 1,178,237.45
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์  24,290,329.87 18,089,100.36
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  134,975.64 452,412.17
 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ  494,073.88 1,453,765.43 
 ค่าใช้จ่ายสำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย  19,136,816.04 17,296,913.31
 ค่าใช้จ่ายสำานักงานอนุญาโตตุลาการ  10,662,670.13 9,421,688.86
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23 70,862,373.53 58,724,288.74
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  1,313,694.25 915,355.78 
 รวมค่าใช้จ่าย  135,361,833.43 115,946,824.76

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักส�ารองค่าใช้จ่ายส่วนกลางและคณะกรรมการ 60,762,926.23 82,581,490.76
หัก สำารองค่าใช้จ่ายส่วนกลางและคณะกรรมการ  (8,398,229.44) (7,655,791.26)
หัก กองทุนประกันภัยข้าว  (45,403,107.54) (51,505,709.00)
หัก เงินสำารองเพื่อจัดหาสถานที่ทำาการแห่งใหม่ของสมาคมฯ 21  - (48,700,000.00)
หัก เงินสำารองสำาหรับกรณีฉุกเฉิน 22 (2,792,400.00) (2,611,900.00)
รายได้สูงกว่า (ต�่ากว่า) ค่าใช้จ่าย  4,169,189.25. (27,891,909.50)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล)
นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
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สมาคมประกันวินาศภัยไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจประกันวินาศภัย ประสานงานกับสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สังกัดกระทรวงการคลัง ให้การสนับสนุนสถาบัน

ประกันภัย ทำาการประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนผู้เอาประกันเพ่ือสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สมาคมไม่มี

วัตถุประสงค์ในการแสวงหากำาไร

 สมาคมจัดตั้งและอาศัยตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้คือ เลขที่ 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร

 สมาชิกสมาคมประกอบด้วย บริษัทประกันวินาศภัยจำานวน 59 บริษัท (2560 : 60 บริษัท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีออกโดย

สภาวิชาชีพบัญชี

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย

การบัญชี

 ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  

ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาน การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการ

บัญชีและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากที่

ประมาณไว้

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่

เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากท่ีติดภาระคำ้าประกัน”  

ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

 3.2 เงินลงทุนชั่วคราว

 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วยเงินฝากประจำาที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนถึง 12 เดือน
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 3.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหลังจากนั้นสินทรัพย์ทุกประเภทแสดงในงบแสดงฐานะ 

การเงินด้วยราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

 ค่าเสื่อมราคาคำานวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดประมาณการอายุการให้

ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

 เครื่องใช้สำานักงาน 5 ปี

 ยานพาหนะ  5 ปี

 สมาคมมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างสมำ่าเสมอ 

ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์และยานพาหนะมีมูลค่าลดลงอย่างถาวร และราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาขายหักต้นทุนใน

การขาย ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับราคาขายหักต้นทุนในการขายทันที และจะรับรู้ผลขาดทุนจากการลด

มูลค่าของรายการอุปกรณ์และยานพาหนะในบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

 การซ่อมแซมและบำารุงรักษา จะรับรู้ในบัญชีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในระหว่างปีบัญชีท่ีเกิดรายการข้ึน ต้นทุนของ

การปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างสำาคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์

เชงิเศรษฐกจิในอนาคตท่ีจะไหลเข้าสูส่มาคมจะมมีลูค่าสงูเกนิกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสนิทรพัย์ท่ีมไีว้ตัง้แต่

ต้นเมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่

ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

 กำาไรขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะกำาหนดข้ึนจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยู่ในการคำานวณ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

 3.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์โดยทีซ่ือ้มามลัีกษณะเฉพาะบนัทกึเป็นสินทรัพย์ไม่มตัีวตนโดยคำานวณจากต้นทนุ

ในการได้มาและการดำาเนนิการให้โปรแกรมคอมพวิเตอร์นัน้สามารถนำามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจำาหน่าย ตลอด

อายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี

 3.5 เงินกู้ยืม

 เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำารายการที่เกิดขึ้นในเวลาต่อ

มา เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน 

(หกัด้วยต้นทนุการจดัทำารายการทีเ่กดิขึน้) เมือ่เทยีบกบัมลูค่าท่ีจ่ายคนืเพ่ือชำาระหนีน้ัน้จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

 ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำารายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้จะใช้
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วงเงินกู้บางส่วนหรือท้ังหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความ

เป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือท้ังหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำาหรับการให้บริการสภาพ

คล่องและจะตัดจำาหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

 เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อสมาคมไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำาระหนี้ออกไปอีกเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 3.6 ผลประโยชน์ของพนักงาน

 หนี้สินสำาหรับการเกษียณของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานรับรู้ด้วยวิธีการประมาณการที่ดี

ที่สุด ณ วันที่รายงาน

 3.7 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยรับบันทึกตามเกณฑ์เงินสด

 3.8 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำาระโดยคำานวณจากรายรับก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษี

ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บาท

2561 2560

เงินสด  40,000.00 40,000.00 
เงินฝากกระแสรายวัน 1,590,556.34 1,366,285.61
เงินฝากออมทรัพย์ 895,672,560.62 875,675,203.03  
  รวม                                               897,303,116.96             877,081,488.64    

5. เงินลงทุนชั่วคราว
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สมาคมมีเงินฝากประจำา 10-12 เดือน จำานวน 60.20 ล้านบาท และ 35.21 

ล้านบาทตามลำาดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 - 1.55 ต่อปี (2560 : ร้อยละ 1.40 - 1.55 ต่อปี)
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บาท

2561 2560

บาท

2561 2560

รายได้ค่าบำารุงค้างรับ 46,347,738.66 48,775,278.10
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,696,184.00) (6,696,184.00)
 สุทธิ 39,651,554.66 42,079,094.10

เงินทดรองจ่าย 5,333,452 39,519.16
ค่าธรรมเนียมรอตัดจ่าย - 2,000,000.00
ลูกหนี้อื่นเงินกู้สวัสดิการพนักงาน 34,594.43 83,456.59  
 รวม 87,928.95 2,122,975.75

6.รายได้ค่าบ�ารุงค้างรับ

7. ลูกหนี้อื่น

8. เงินฝากที่ติดภาระค�้าประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สมาคมมีเงินฝากออมทรัพย์จำานวน 6.00 ล้านบาท ได้นำาไปเป็นหลักทรัพย์คำ้าประกัน

วงเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 17)
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ราคาทุน -   14,398,851.93 2,960,000.00 - 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -  (10,438,975.51) (600,668.49) -  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี -  3,959,876.42 2,359,331.51 - 

รายการระหว่างปี

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี -  3,959,876.42 2,359,331.51 -  

บวก ซื้อสินทรัพย์ 150,589,868.00 792,700.27 -                         

หัก ค่าเสื่อมราคา -  (1,510,361.79) (236,000) -  

มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี 150,589,868.00 3,242,214.90 2,123,331.51  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ราคาทุน 150,589,868.00 15,191,552.20 2,960,000.00 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -  (11,949,373.30) (836,668.49) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 150,589,868.00 3,242,214.90 2,123,331.51  

บาท

ที่ดิน ยานพาหนะ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 17,358,851.93

(11,039,644.00)

 6,319,207.93

6,319,207.93

153,217,556.27

(1,746,361.79)

157,790,402.41 

170,576,408.20

(12,786,005.79)

157,790,402.41

 

 1,834,988.00

 1,834,988.00

1,834,988.00
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รายการระหว่างปี

 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี       150,589,868.00      3,242,214.90     2,123,331.51     1,834,988.00   157,790,402.41

บวก ซื้อสินทรัพย์                                                    1,257,686.91                         113,691,155.76  114,948,842.67

หัก ค่าเสื่อมราคา -           (1,422,465.99)      (236,000.00) -  (1,658,465.99)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นป ี 150,589,868.00    3,077,435.82      1,887,331.51  115,526,143.76  271,080,779.09 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561    

ราคาทุน 150,589,868.00    16,449,239.11     2,960,000.00  115,526,143.76  285,525,250.87

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม -  (13,371,803.29)   (1,072,66 8.49)              - (14,444,471.78)

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี 150,589,868.00     3,077,435.82      1,887,331.51  115,526,143.76  271,080,779.09

บาท

ที่ดิน ยานพาหนะ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สมาคมได้จดจำานองที่ดินมูลค่าตามบัญชีจำานวน 150.59 ล้านบาท ไว้เป็นหลักทรัพย์คำาประกันวงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน (ตามหมายเหตุ 17)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สมาคมมีต้นทุนของการกู้ยืมจำานวน 3.24 ล้านบาทเกิดจากเงินกู้ยืมที่อื่นมาเฉพาะเพื่อก่อสร้าง 
อาคารเเละตกแต่งอาคาร และได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยรวมอยู่ในรายการซื้อสินทรัพย์แล้ว

้
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2560   

ราคาทุน  2,254,811.06  2,254,811.06

หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (378,184.66)  (378,184.66)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   1,876,626.40  1,876,626.40

รายการระหว่างปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560    

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี  1,876,626.40  1,876,626.40

บวก ซื้อสินทรัพย์  112,200.00 228,750.00 340,950.00

หัก  ค่าตัดจำาหน่าย  (668,271.96)  (668,271.96)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี  1,320,554.44 228,750.00 1,549,304.44

      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   

ราคาทุน  2,367,011.06 228,750.00 2,595,761.06

หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (1,046,456.62)  (1,046,456.62)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   1,320,554.44 228,750.00 1,549,304.44

รายการระหว่างปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี  1,320,554.44 228,750.00 1,549,304.44

บวก ซื้อสินทรัพย์  531,800.00 228,750.00 760,550.00

หัก  ค่าตัดจำาหน่าย  (765,557.31)  (765,557.31)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี  1,086,797.13 457,500.00 1,544,297.13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   

ราคาทุน  2,898,811.06 457,500.00 3,356,311.06

หัก  ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  (1,812,013.93)  (1,812,013.93)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   1,086,797.13 457,500.00 1,544,297.13

         บาท
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รวม

10. โปรแกรมคอมพิวเตอร์

-

-

-

-

-

-

-
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บาท

2561 2560
เงินจ่ายล่วงหน้าในการจ้างงานก่อสร้างอาคารสมาคมแห่งใหม ่  
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าอาคารสำานักงานแห่งใหม ่  
เงินประกันการเชื่อมท่อระบายนำ้าอาคารสมาคมแห่งใหม่ให้กับ

 สำานักงานเขตพระโขนง        
เงินมัดจำาค่าเช่าที่ดิน  
เงินประกันการเช่าอาคารกับสำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย ์  
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าและนำ้าประปาอาคารสมาคมฯ ปัจจุบัน  
เงินประกันลงนามสัญญาจ้างบริการจัดสอบตัวแทนกับสำานักงาน คปภ.           
                   รวม  

11. เงินมัดจ�าและเงินประกัน

รายรับคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อยกไปต้นปี            

       เงินรับฝากสภาธุรกิจประกันภัยไทย         

เงินรับฝาก โครงการต่าง ๆ ของคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด      

ทุนการศึกษา อ.สุรินทร์ ตันติสุวรรณณากุล         

เงินบริจาค               

ค่าสมัครสอบตัวแทนประกันวินาศภัยไทย              

                     รวม                 

13. เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี

เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2559 2,461,417.79 233,993,758.73

เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2560 34,114,711.96 550,555,683.68

เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2561 765,601,646.54 

                     รวม  802,177,776.29 784,549,442.41

บาท

2561 2560

บาท

2561 2560

--

-
-

-

5,304,471.18
195,000.00

50,000.00

593,140.00
346,500.00
48,000.00

6,537,111.18

2,560.00
62,085.00

346,500.00
45,000.00

456,145.00

-

1,709,660.90

811,349.67

555,344.29

120,000.00

22,546.92

10,800.00

3,229,701.78

636,936.91

816,410.67

606,890.68

120,000.00

395,484.38

11,600.00

2,587,322.64

12. เงินรับฝากจากบริษัทสมาชิก
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โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559
 จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยมีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 16 บริษัท 
เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในการเพาะปลูกและป้องกันความเสี่ยงในการผลิตอันเนื่องมาจาก 
ภัยธรรมชาติ โดยให้สมาคม เปิดบัญชีเงินฝากในนาม “สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อโครงการประกันภัย 
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2559” ไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน เพื่อรับเงินค่าเบี้ย
ประกันภัยและแบ่งเบ้ียประกันภัยออกเป็น 2 ส่วน โดยร้อยละ 75 แรก เก็บสำารองไว้ท่ีสมาคม เพื่อการจ่ายค่า
ชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัย ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 25% ส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัยร่วมตามสัดส่วนการรับ
ประกันภัย และในกรณท่ีีค่าชดเชยหรอืค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการฯ มจีำานวนรวมมากกว่าเบ้ียประกัน
ภัยที่สำารองไว้กับสมาคม บริษัทประกันภัยร่วมต้องจ่ายเงินส่วนต่างมายังสมาคมเพ่ือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย   
รายละเอียดเงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2559 มีดังนี้

     จำานวนเงิน (บาท)

ค่าเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559   2,920,974,140.65

หัก ส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัยร่วมตามสัดส่วนการรับประกันภัยไปแล้ว (ร้อยละ 25) (730,929,737.86)

หัก จ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโครงการฯ  (2,187,582,985.00)

       เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2559 คงเหลือ  2,461,417.79

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560
 จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยมีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 24 บริษัท 
และให้สมาคม เปิดบญัชเีงินฝากในนาม “สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย เพ่ือโครงการประกนัภยัข้าวนาปี ปีการผลติ 
2560” ไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน  เพื่อรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยและแบ่ง
เบีย้ประกันภยัออกเป็น 2 ส่วน โดยร้อยละ 75 แรก เกบ็สำารองไว้ทีส่มาคมเพือ่การจ่ายค่าชดเชยให้กบัผูเ้อาประกัน
ภัย ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25 ส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัยร่วมตามสัดส่วนการรับประกันภัย และในกรณีท่ีค่า
ชดเชยหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มีจำานวนรวมมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่สำารองไว้กับสมาคม 
บริษัทประกันภัยร่วมต้องจ่ายเงินส่วนต่างมายังสมาคม เพื่อจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย รายละเอียดเงินรับฝาก
โครงการประกันภัยข้าวนาปี 2560 มีดังนี้
   
       
ค่าเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560  2,527,013,815.16
หัก ส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัยร่วมตามสัดส่วนการรับประกันภัยไปแล้ว (ร้อยละ 25) (436,606,004.88)
หัก จ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการฯ  (2,056,293,098.32)
       เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2560 คงเหลือ  34,114,711.96

จำานวนเงิน (บาท)
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โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561
 จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยมีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 22 บริษัท และให้
สมาคมฯ เปิดบัญชีเงินฝากในนาม “สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561”  
ไว้กบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางเขน  เพือ่รับเงินค่าเบีย้ประกนัภยัและแบ่งเบีย้ประกันภยั
ออกเป็น 2 ส่วน โดย ร้อยละ 75 แรก เก็บสำารองไว้ที่สมาคม เพื่อการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เอาประกันภัย ส่วนที่เหลือ
อีกร้อยละ 25 ส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัยร่วมตามสัดส่วนการรับประกันภัย และในกรณีที่ค่าชดเชยหรือค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการฯ มจีำานวนรวมมากกว่าเบีย้ประกนัภยัทีส่ำารองไว้กบัสมาคม บริษทัประกนัภยัร่วมต้องจ่าย
เงินส่วนต่างมายังสมาคม เพื่อจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยค่าเบี้ยประกันภัย รายละเอียดเงินรับฝากโครงการประกันภัย
ข้าวนาปี 2561 มีดังนี้

     จำานวนเงิน (บาท)

ค่าเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561  2,670,435,587.85

หัก ส่งมอบให้กับบริษัทประกันภัยร่วมตามสัดส่วนการรับประกันภัยไปแล้ว (ร้อยละ 25) (566,427,351.78)

หัก จ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโครงการฯ  (1,338,406,589.53)

 เงินรับฝากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2561 คงเหลือ  765,601,646.54

 ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2560 มิมติให้สมาคมประกันวินาศภัยไทย  

จัดต้ังกองทุนประกันภัยข้าว เพื่อเป็นเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกรณีพ้ืนท่ีเอาประกันภัยประสบภัยพิบัติ แต่มิได้อยู่ใน

เขตพื้นท่ีประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเงินท่ีเข้ากองทุนประกันภัยข้าว เรียกเก็บ

จากบริษัทสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ทั้งนี้เริ่มจากโครงการผลิตปี 2559 จำานวนเงิน 51,505,709.24 

บาท ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแต่มิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ จำานวนเงิน 

8,395,894.95 บาท ฉะนั้น ณ 31 ธันวาคม 2560 คงเหลือเงินกองทุนประกันภัยข้าว จำานวนเงิน 43,109,814.05 บาท

 สำาหรบัการจ่ายเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัดิงักล่าว ของโครงการประกนัภยัข้าวปี ปีการผลติ 2559 ได้มกีารจ่าย

ไป จำานวนเงิน 9,896,620.78 บาท โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 จ่ายไป จำานวนเงิน 9,453,034.00 

บาท และสมาคมได้จัดซื้อ Software Licence ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อใช้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล โครงการ 

ประกันภัยพืชผล จำานวนเงิน 9,345,000.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินกองทุนประกันภัยข้าว จำานวน

เงิน 68,214,161.76 บาท

14. เงินทุนประกันภัยข้าว
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15. เงินประกันผลงานก่อสร้าง
 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ทำาสัญญาว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งในการออกแบบและ

ก่อสร้างอาคารสำานักงานแห่งใหม่บน ซอยสุขุมวิท 64/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

ตามสญัญาว่าจ้าง จำานวนเงนิ 143,910,000.00 บาท มข้ีอตกลงตามสัญญาว่าจ้างให้สมาคมหกัเงินไว้ร้อยละ 10 ของเงิน

ค่าจ้างในแต่ละงวดงาน เพื่อเป็นการประกันความชำารุดบกพร่องหรือความเสียหายของงาน จนกว่างานก่อสร้างจะแล้ว

เสร็จ  ณ วันท่ี่  31  ธันวาคม  2561  สมาคมได้หักเงินประกันการก่อสร้างไว้แล้ว จำานวนเงิน 9,086,528.82 บาท  

(ค่าจ้างงานก่อสร้างที่จ่ายไปแล้ว จำานวนเงิน 90,865,287.99 บาท) นอกจากนี้ข้อตกลงตามสัญญาว่าจ้างให้สมาคมจ่าย

เงินค่าก่อสร้างล่วงหน้า ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่างานการก่อสร้าง เป็นจำานวนเงิน 14,391,000.00 บาท และผู้รับ

จ้างตกลงคืนเงินค่าจ้างรับล่วงหน้าให้จากงวดงานที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้างที่จ่ายไป ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2561 คงเหลือเงินจ่ายล่วงหน้า จำานวนเงิน 5,304,471.18 บาท (ตามหมายเหตุ 11)

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 ในเดือนธันวาคม 2560 สมาคมทำาสัญญากู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างและตกแต่งอาคารกับสถาบันการเงินในประเทศแห่ง
หนึ่งจำานวน 200.00 ล้านบาท โดยสมาคมจะขอเบิกรับเงินกู้จากธนาคารเป็นงวด ๆ ตามความจำาเป็นภายในระยะเวลา 
24 เดือน นับแต่วันที่ทำาสัญญา เงินกู้ยืมดังกล่าวคำ้าประกันโดยเงินฝากออมทรัพย์(หมายเหตุ 8) และที่ดิน (หมายเหตุ 9) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือจำานวนเงิน 94.94 ล้านบาทเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 คิด
อัตราดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบร้อยละ 3.00 ต่อปี และปีที่ 8 ถึง ปีที่ 10 คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี กำาหนด
จ่ายดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืนนบัจากวนัทีเ่บิกรบัเงนิกูง้วดเเรก เเละกำาหนดงานเงือ่นไขการจ่ายชำาระคนืเงนิเงนิต้นงวดแรกใน
เดือนมกราคม 2563 โดยจ่ายชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยรวม 96 งวดๆละ 1,730,000.00 บาท และจะต้องจ่ายชำาระเงิน
ต้นและดอกเบี้ยให้ครบภายในระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่มีการเบิกรับเงินกู้งวดเเรก
 สมาคมจะต้องปฎิบัตติามเงือ่นไขท่ีสำาคญัเกีย่วกับการดำารงอตัราส่วนทางการเงนิทีร่ะบไุว้ในสญัญาตลอดอายุสญัญา
เงินกู้ยืม

16. ส�ารองค่าใช้จ่ายคณะกรรมการรวม 8 คณะ และส�ารองค่าใช้จ่ายส่วนกลาง                    

                 
สำารองค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ  - พัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย    5,393,307.41  5,523,855.84
      - การบัญชี การเงิน และการลงทุน    3,939,153.76  3,575,530.41
       - กฎหมายและกฎระเบียบ         435,893.68  1,421,220.88
      - ประกันภัยทรัพย์สิน     4,283,928.56  1,714,478.60
                    - ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์    1,338,823.31  1,507,000.70
      - ประกันภัยยานยนต์     8,202,459.33  9,639,212.86
      - ประกันภัยเบ็ดเตล็ด     3,237,812.00  1,219,808.85
      - ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ  11,615,737.55  1,728,528.99
                       รวม      38,447,115.60   26,329,637.13
สำารองค่าใช้จ่ายส่วนกลาง           24,816,615.06 28,535,864.09
                               รวม      63,263,730.66 54,865,501.22

บาท
25602561
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18. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

  การเปลี่ยนแปลงของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 เป็นดังนี้
                                                                                                บาท
  
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม  11,046,979.00 9,344,080.00
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 1,153,324.00 1,702,899.00
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานณ วันที่ 31 ธันวาคม 12,200,303.00 11,046,979.00

 เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่  

ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำาหนด

อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำาหรับลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำาหรับโครงการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน บริษัทอยู่ในระหว่างการประมาณการผลกระทบ ซ่ึงบริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำาไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวม ี

ผลบังคับใช้

 ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 36 เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2545 เพ่ือเป็นทุนสะสมของสมาคมฯ ไว้ใช้ 

เมื่อมีเหตุจำาเป็น

 เงินกองทุนหมุนเวียน ตั้งข้ึนตามมติท่ีประชุมกรรมการ เพื่อใช้จ่ายซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง การว่าจ้าง หรือบริการ ฯลฯ 

และเมื่อใช้ไปแล้วให้เบิกมาชดเชยให้ครบ 1,000,000.00 บาท

                

19. กองทุนสะสม

20. เงินกองทุนหมุนเวียน

21. เงินส�ารองเพื่อจัดหาสถานที่ท�าการแห่งใหม่ของสมาคม
 ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงิน

สำารองเพื่อจัดหาสถานที่ทำาการแห่งใหม่ของสมาคมฯ เป็นจำานวนเงิน 115,845,000.00 บาท และสมาคมฯ ได้ตั้งสำารอง

เพิ่มอีกโดยได้นำาเงินจากงบประมาณคงเหลือปี 2559 - 2560 จำานวน 18,700,000.00 บาท และเงินจากรายได้สูง 

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม จำานวนเงิน 30,000,000.00 บาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

2560 ฉะนั้น เงินสำารองเพื่อจัดหาสถานที่ทำาการแห่งใหม่ของสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 

164,545,000.00 บาท เงนิกองทนุนีมี้วตัถปุระสงค์เฉพาะและจะโอนปิดเงินกองทุนนีเ้มือ่ได้ดำาเนนิการบรรลุวตัถุประสงค์

แล้ว

25602561
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 ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียก

เก็บค่าบำารุงตามข้อบังคับข้อ 9.3 เงินสำารองสำาหรับกรณีฉุกเฉิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำานวนเงิน 11,831,400.00 

บาท สำาหรับปีงบประมาณ 2561 - 2562 เรียกเก็บเพิ่มอีก 2,792,400.00 บาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 52 

เม่ือวนัที ่30 มีนาคม 2561 เงนิสำารองสำาหรบักรณฉีกุเฉนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจำานวนเงนิทัง้สิน้ 14,623,800.00 

บาท

              บาท

            

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน               37,347,169.41   35,513,386.37

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค        1,268,723.80     1,255,896.95

ค่าเสื่อมราคา         1,397,847.00     1,476,522.65

ค่าใช้จ่ายโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม      2,706,643.45     2,601,770.10

ค่าใช้จ่ายงานด้านสื่อสารองค์กร       3,786,888.84     4,331,048.12

ค่าใช้จ่ายค่าบริการจัดเก็บข้อมูลประกันภัย    15,000,000.00     4,999,999.98

อื่นๆ            9,355,101.03     8,545,664.57

                     รวม                70,862,373.53        58,724,288.74

 

 ภายใต้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่ 25 พ.ศ. 2535 สมาคมต้องเสียภาษีเงินได้จากรายรับ

ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ อันมิใช่รายได้ค่าลงทะเบียนหรือค่าบำารุงท่ีได้รับจากสมาชิก หรือเงินทรัพย์สินที่ได้รับจากการ

บริจาคหรือจากการให้โดยเสน่หาแล้วแต่กรณี ในอัตราดังนี้ 

 - ร้อยละ 10 จากเงินได้มาตรา 40(1) ถึง (7)

 - ร้อยละ 2 จากเงินได้ส่วนที่เป็นการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือกิจกรรมอื่นนอก

เหนือจากที่ระบุไว้ตามมาตรา 40(1) ถึง (7)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สมาคมมีภาระผูกพันในการก่อสร้างอาคาร จำานวน 91.12 ล้านบาท และ

จำานวน 147.47 ล้านบาท ตามลำาดับ

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

22. เงินส�ารองส�าหรับกรณีฉุกเฉิน

23. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

24. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

25. ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

26. การอนุมัติงบการเงิน

25602561
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1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
    25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ 
    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
    โทรศัพท์  0 2285 8888
    โทรสาร  0 2610 2100

2. บริษัท กรุงเทพประกันสุขภ�พ จำ�กัด (มห�ชน)
    2301/2 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 6
    ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
    โทรศัพท์  0 2769 7788
    โทรสาร  0 2769 7798

3. บริษัท กรุงไทยพ�นิชประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
    1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
    แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
    โทรศัพท์  0 2624 1111 
    โทรสาร  0 2624 1234

4. บริษัท กล�งคุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถ จำ�กัด 
    26 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท 
    แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
    โทรศัพท์  0 2100 9191  Call Center 1791
    โทรสาร  0 2396 2093-4

5. บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
    968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 ถนนพระราม 4
    แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
    โทรศัพท์  0 2624 1000  
    โทรสาร  0 2238 0836

6. บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
    1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ 
    แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
    โทรศัพท์  0 2022 1111
    โทรสาร  0 2022 1122-3

7. บริษัท จรัญประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
    408/1 อาคารจรัญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก  
    แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
    โทรศัพท์  0 2276 1024
    โทรสาร  0 2275 4919

8. บริษัท เจนเนอร�ลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน) 
    87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 
    ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
    โทรศัพท์  0 2685 3828
    โทรสาร  0 2685 3830

บริษัทสม�ชิกสม�คมประกันวิน�ศภัยไทย
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
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 9.  บริษัท เจพี ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
      100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 
      ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
      โทรศัพท์  0 2290 0555
      โทรสาร  0 2246 2357
 

10. บริษัท ชับบ์ส�มัคคีประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต 
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์  0 2611 4000  
      โทรสาร  0 2611 4444

11.  บริษัท ไชน่�อินชัวรันส์ (ไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
  36/68-69 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท์  0 2261 3680
  โทรสาร  0 2259 1402, 0 2261 3690

12.  บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
  990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12, 14 ถนนพระราม 4
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์  0 2119 3000
  โทรสาร  0 2636 2340-1

13.  บริษัท ซิกน่� ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
  598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น 7 และชั้น 10 
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์  0 2651 5995
  โทรสาร  0 2650 9600, 0 2650 9720

14.  บริษัท โตเกียวม�รีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
  1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 40 ถนนสาทรใต้
  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์  0 2686 8888
  โทรสาร  0 2686 8601-2

15.  บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
  1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
  กรุงเทพ 10120 
  โทรศัพท์  0 2239 2200
  โทรสาร  0 2239 2049

16.  บริษัท ทูนประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
  75 อาคารไว้ท์กรุ๊ป 1 ชั้น 6 ซอยรูเบีย 
  ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์  0 2769 9888 สายด่วน 1183
  โทรสาร  02 769 9801-3
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17. บริษัท เทเวศประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
      97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย 
      ถนนราชดำาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ 
      เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
      โทรศัพท์  0 2670 4444
      โทรสาร  0 2629 1080

18. บริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
      34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต 
      แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
      โทรศัพท์  0 2613 0100  Claim Hotline 1309
      โทรสาร  0 2652 2873

19. บริษัท ไทยประกันสุขภ�พ จำ�กัด (มห�ชน)
      121/89 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 31
      ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
      โทรศัพท์  0 2202 9200
      โทรสาร  0 2642 3130

20. บริษัท ไทยพัฒน�ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
      34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
      เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
      โทรศัพท์  0 2253 4141, 0 2253 4343
  โทรสาร  0 2253 0550, 0 2253 0606

21. บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
      123 อาคารไทยประกันชีวิต 
      ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
      โทรศัพท์  0 2246 9635 
      โทรสาร  0 2246 9660-1

22. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มห�ชน)
      48/22-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 (รุ่งเรือง)
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท์  0 2660 6111, 0 2666 8088
  โทรสาร  0 2660 6100, 0 2666 8080

23. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
      126/2 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี  
      แขวงบางลำาภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
      โทรศัพท์  0 2878 7111
  โทรสาร  0 2439 4840

24. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
      160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  
      เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
      โทรศัพท์  0 2630 9055, 0 2630 9111 สายด่วน 1352
      โทรสาร  0 2237 4621, 0 2237 4624
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25. บริษัท ธนช�ตประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
      999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9
      แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
      โทรศัพท์  0 2308 9300 สายด่วนเคลม 0 2662 8999
      โทรสาร  0 2308 9333

26. บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
      100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ชั้น 26
      ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
      โทรศัพท์  0 2664 7777 Call Center 1748
      โทรสาร  0 2636 7999

27. บริษัท นำ�สินประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
      767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
      กรุงเทพฯ 10800 
      โทรศัพท์  0 2016 3333 Call Center 0 2017 3333      
      โทรสาร  0 2911 4477

28. บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำ�กัด
      65/118 อาคารชำานาญเพ็ญชาติ ชั้น 14 ถนนพระราม 9 
      แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
      โทรศัพท์  0 2245 9988 
      โทรสาร  0 2248 7109 

29. บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ 
      989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 21-23  
      ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
      โทรศัพท์  0 2649 1000
      โทรสาร  0 2649 1500 

30. บริษัท บ�งกอกสหประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
      175-177 อาคารบางกอกสหประกันภัย  
      ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์  0 2233 6920-9
  โทรสาร  0 2237 1856, 0 2236 7861

31. บริษัท ประกันคุ้มภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  26/5-6 อาคารอรกานต์ ถนนชิดลม แขวงลุมพินี 
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์  0 2257 8000 Call Center 0 2257 8080
  โทรสาร  0 2253 3701, 0 2253 4222

32. บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำ�กัด (มห�ชน) 
  71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
  กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท์  1231
  โทรสาร  0 2695 0811
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33. บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภ�พ จำ�กัด (มห�ชน) 
  152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ห้อง 21-01 ชั้น 21 
  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์  0 2401 9189
  โทรสาร  0 2401 9187

34. บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก  
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศัพท์  0 2585 9009
  โทรสาร  0 2911 0991-4

35. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 24-25 
  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท์  0 2676 9888
  โทรสาร  0 2676 9898 

36. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำ�กัด ส�ข�ประเทศไทย 
  175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 14 
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศัพท์  0 2679 6165-87  สายด่วน 0 2679 5000
  โทรสาร  0 2679 6209-14

37. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  295 อาคารมิตรเเท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา 
      เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์  0 2640 7777
  โทรสาร  0 2640 7799

38. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
  กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท์  0 2665 4000, 0 2290 3333 Call Center 1484
  โทรสาร  0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033

39. บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก  
  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท์  0 2129 8888
  โทรสาร  0 2641 3580 

40. บริษัท สย�มซิตี้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท์  0 2202 9500, 0 2760 9500
  โทรสาร  0 2202 9555
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41. บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  462/1-5 อาคารสหนิรภัย ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม 
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์  0 2236 0049, 0 2236 1290, 0 2236 1231
  โทรสาร  0 2236 1300

42. บริษัท สหมงคลประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  48/11 ซอยรุ่งเรือง (รัชดาภิเษก 20) ถนนรัชดาภิเษก  
  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท์  0 2687 7777
  โทรสาร  0 2687 7700

43. บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  222 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท์  0 2792 5555, 0 2023 7522 สายด่วน 1729
  โทรสาร  0 2541 5170

44. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
  กรุงเทพฯ 10240 
  โทรศัพท์  0 2378 7000 Call Center 1596
  โทรสาร  0 2377 3322

45. บริษัท อลิอันซ์ อยุธย� ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  898 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 1 
  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
  โทรศัพท์  0 2657 2555
  โทรสาร  0 2675 2500

46. บริษัท อ�คเนย์ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  315 อาคารอาคเนย์ ชั้น G-7 ถนนสีลม  
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์  0 2631 1311 Call Center 1726

47. บริษัท อินทรประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท์  0 2247 9261 สายด่วน 0 2642 5353
  โทรสาร  0 2247 9260

48. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำ�กัด (มห�ชน) 
  183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12  
  ถนนราชดำาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท์  0 2869 3399 สายด่วน 0 2869 3333
  โทรสาร  0 2250 5277
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49. บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำ�กัด  
  399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 30 
  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท์  0 2611 4000
  โทรสาร  0 2611 4324

50. บริษัท เอ็ทน่� ประกันสุขภ�พ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
  98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15  
  ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์  0 2677 0000 Call Center 0 2232 8666
  โทรสาร  0 2230 6500

51. บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
  52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 16, 24 ถนนสีลม 
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์  0 2231 2640
  โทรสาร  0 2231 2653-4

52. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
  1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
  โทรศัพท์  0 2825 8888
  โทรสาร  0 2318 8550

53. บริษัท เอร�วัณประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  292 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  
  กรุงเทพฯ 10100 
  โทรศัพท์ : 0 2224 0056
  โทรสาร : 0 2221 1390

54. บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)  
  เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 21 
      ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  โทรศัพท์  0 2649 1999
  โทรสาร  0 2649 1998

55. บริษัท เอไอเอ จำ�กัด (ประกันวิน�ศภัย) ส�ข�ประเทศไทย 
  181 อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์  
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศัพท์  0 2783 4888 Call Center 0 2783 4884
  โทรสาร  0 2783 4889 

56. บริษัท แอกซ่�ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  1168/67 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนพระราม 4  
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
  โทรศัพท์  0 2118 8000
  โทรสาร  0 2285 6383
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57. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  ชั้น 14, 15, 17 และ 19 อาคารจัสมินซิตี้  
  เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท์  0 2661 6000
  โทรสาร  0 2665 2728

58. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
  25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA 
  ชั้น 14 และ 22 ถนนสาทรใต้  
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
  โทรศัพท์  0 2620 8000 
  โทรสาร  0 2677 3979
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