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สวัสดีครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 จากการที่การประกันภัยการเกษตรเริ่มเข้ามีความส�าคัญมากขึ้นในธุรกิจ
ประกันวนิาศภยัไทย โดยในปี 2561 ทีผ่่านมาจ�านวนเบีย้ประกนัภยัพชืผล (ข้าวนาปี) 
มอีตัราส่วนประมาณร้อยละ 1.07 ของเบีย้ประกนัภัยรวมทกุประเภท และมแีนวโน้ม
ที่จะเติบโตมากขึ้นเนื่องจากภาครัฐเห็นถึงความส�าคัญในการใช้ระบบประกันภัย 
เพือ่บรหิารความเส่ียงในการท�าการเกษตร โดยในอนาคตจะขยายไปสูก่ารประกนัภยั
พืชผลเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ รวมถึงการท�าปศุสัตว์ และการประมง วารสารประกันภัย
ฉบบันีเ้ราจึงขอน�าท่านบนิลดัฟ้าไปติดตามเร่ืองเด่น “การศึกษาดงูานการประกนัภยั
การเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน” ซึ่งจีนเป็นตลาดประกันภัยการเกษตรที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดของเอเชียและมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยจีนได้น�าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้กับกรมธรรม์ประกันภัยการเกษตรประเภทต่าง ๆ  
อย่างครอบคลุม จึงเป็นสิ่งที่เราน่าจะศึกษาเรียนรู้และน�ามาประยุกต์ใช้กับบ้านเรา 
ต่อไปครับ

 และเป็นท่ีน่ายนิดอีย่างยิง่ทีใ่นปีนีส้มาคมประกนัวนิาศภยัไทยได้รับเกยีรติ
จากสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่นให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนา 
ISJ Overseas Seminar 2019 ซึ่งถ้านับเฉพาะงานสัมมนาที่จัดขึ้นในประเทศไทย
ครัง้นีก้ถื็อเป็นครัง้ท่ี 5 แล้ว โดยสมาคมประกนัวินาศภัยแห่งประเทศญีปุ่น่และสมาคม
ประกันวินาศภัยไทยถือได้ว่ามีความสัมพันธ์อันดีกันมาอย่างแน่นแฟ้นยาวนาน  
ซึ่งท่านสามารถติดตามรายละเอียดของงานสัมมนาได้จากบทความ “สัมผัสเบื้องลึก
ความส�าเร็จของธุรกิจประกันภัยญี่ปุ่น ผ่านงานสัมมนา ISJ Overseas Seminar 
2019” ได้จากรอบรู้ประกันภัยฉบับนี้

 ในฉบับนี้ยังมีบทความเด่นประเด็นร้อนอย่างมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินฉบับใหม่ IFRS17 ท่ีในบ้านเราจะมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่ง 
ท่านสามารถติดตามได้ใน “พลิกโฉมธุรกิจประกันกับ IFRS17” ของคุณทอมมี่  
(พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) โดยฉบับนี้จะเป็นตอนที่ 1 นอกจากนี้ ในส่วนของสาระความ
รู้ประกันภัยที่น่าสนใจอื่น ๆ เราก็มีให้ติดตามกันเหมือนเช่นเคยครับ

 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
 

หมายเหตุ: ด้วยในบท บ.ก. แถลง และเรื่องเด่น ส�านักงานสมาคมประกันวินาศภัยไทยแห่งใหม่ 
ในวารสารประกันภัยฉบับที่ 143 ทางกอง บ.ก. ได้ลงข้อมูลพื้นที่ส�านักงานสมาคมฯ ผิดไป ทั้งนี้ 
ขนาดพื้นที่ที่แท้จริงต้องเป็น 572 ตารางวา (ไม่ใช่ 527 ตารางวา) ทางกอง บ.ก. ต้องขออภัย 
ในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้
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 วารสารประกันภัย จัดพิมพ์เผยแพร่ราย 3 เดือน 

เสนอบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวท่ีเกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันวินาศภัย บทความและความคิดเห็นท่ีลง

ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น

ส่วนบคุคล ซึง่ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป
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 จากการทีป่ระเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และภาครฐัได้สนบัสนนุให้ใช้ระบบประกนัภยัมาช่วยบรหิารความเสีย่งในการท�าการเกษตร

ภายใต้โครงการที่ภาครัฐร่วมกับเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อน เริ่มจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 

ในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน และในปี 2561 ได้ขยายเพิ่มเติมมาสู่โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งในอนาคตภาครัฐยังมีแนวโน้มที่จะ

ขยายการประกันภัยการเกษตรไปยังพืชผลเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ รวมถึงการท�าปศุสัตว์ การท�าประมง

 ด้วยเหตุนี้เอง สมาคมประกันวินาศภัยไทยในฐานะหน่วยงานกลางของภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการข้างต้น จึงได้เร่งศึกษา 

หาข้อมลูการประกันภยัการเกษตรจากประเทศอืน่ ๆ  เพิ่มเติม เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมส�าหรับการสนับสนุนภาครฐัทีจ่ะใชร้ะบบประกันภยั

มาช่วยบรหิารความเสีย่งในการท�าการเกษตรอย่างครอบคลมุ ทัง้นี ้จากการทีส่าธารณรฐัประชาชนจนีเป็นประเทศทีม่ตีลาดประกนัภัยการเกษตร 

ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปี 2018 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมมูลค่า

กว่า 57,260 ล้านหยวน (ประมาณ 246,220 ล้านบาท) สมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงได้น�าคณะท�างานด้านการประกันภัยทางการเกษตร 

ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

(ธ.ก.ส.) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ บริษัทประกันภัย เดินทางไปศึกษาดูงาน 

ด้านการประกันภัยการเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 – วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการ 

ต่อยอดจากการประกันภัยทางการเกษตรท่ีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐได้ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา  

9 ปีท่ีผ่านมา โดยผลการศึกษาดูงานในคร้ังน้ีจะน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคล่ือนการประกันภัยพืชผลหรือทางการเกษตรอื่น ๆ 

ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

 การเดินทางวันแรก (ช่วงเช้า) ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของ China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (CPIC) ส�านักงานใหญ่

ในเซ่ียงไฮ้ ซ่ึงเป็นบริษัทประกันภัยท่ีติดอันดับท่ี 199 ในการจัดอันดับบริษัทที่ท�ารายได้สูงที่สุดในโลก (Fortune Global 500) ในปี 2019  

และนับเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันที่ได้รับการจัดอันดับในกลุ่มดังกล่าว โดย CPIC น้ันเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของเบ้ียประกันภัยสูง และ 

โดย ศิริพร บุณยรัตน์มงคล ฝ่ายวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 ธนกฤต ครูปัญญามาตย์, FCAS นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

การศึกษาดูงานการประกันภัยการเกษตร
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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เรื่องเด่น



คณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการของ CPIC ส�านักงานใหญ่ในเซี่ยงไฮ้

คณะฯ ศึกษาดูงานการประกันภัยการเกษตรของ AAIC

มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 3 ของตลาดการประกันภัยทางการเกษตรของจีน และในปี 2018 CPIC มีเบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยทาง 

การเกษตร รวม 5,045 ล้านหยวน (ประมาณ 21,694 ล้านบาท) โดยมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทางการเกษตร 1,331 ประเภท 

ครอบคลุม 187 พันธุ์พืชและสัตว์ โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมประกันภัยทางการเกษตร เช่น การประกันภัยที่อ้างอิงดัชนีสภาพภูมิอากาศ 

(Weather Index Insurance) การประกันภัยที่อ้างอิงดัชนีราคาพืชผลทางการเกษตร (Price Index Insurance) การประกันภัยรายได้/ผลผลิต

ทางการเกษตร (Income/Yield Insurance) การประกันภัยภัยพิบัติ (Catastrophe Insurance) เป็นต้น รวมถึงมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับ

นวตักรรมประกนัภยัทางการเกษตร ได้แก่ E-Agriculture Insurance Technology (E-AgriIns) รปูแบบต่าง ๆ  ทีพ่ฒันาความสามารถของอปุกรณ์

ทีใ่ช้ในกระบวนการรบัประกนัภยัและการจ่ายสนิไหมทดแทน เพือ่ช่วยลดกระบวนการของมนษุย์ในการด�าเนนิงาน ลดเวลาและเพิม่ประสทิธภิาพ

ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการประกันภัย

 ในช่วงบ่าย เข้าเยี่ยมชม Anxin Agricultural Insurance Co., Ltd. (AAIC) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน

การประกันภัยการเกษตรแห่งแรกของจีนและเป็นบริษัทในเครือของ CPIC โดยทางบริษัท AAIC มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับผลิตภัณฑ์

ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และที่ส�าคัญภาครัฐมีนโยบายการสนับสนุนด้านการประกันภัยอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลกลาง (Central  

Government) ให้การสนับสนุนเงินค่าเบ้ียประกันภัยสูงสุดถึงร้อยละ 40 ในขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐบาลในแต่ละมณฑล (Provincial 

Government) รวมทัง้หน่วยงานท้องถิน่ทีอ่ยูภ่ายใต้หน่วยงานท้องถิน่ระดบัมณฑลของรฐับาล (Prefecture Government) กย็งัให้เงนิสนบัสนนุ

ค่าเบี้ยประกันภัยเพ่ิมเติมแก่เกษตรกรอีก ประมาณร้อยละ 40 รวมทั้งหมดแล้วท�าให้เกษตรกรอาจจ่ายเบ้ียประกันภัยเองประมาณร้อยละ 20 

เท่านั้น
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 AAIC มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย (Innovative insurance products) หลายอย่าง เช่น

1. การประกันภัยดัชนีราคาผักใบเขียว (Green leaf vegetable price index insurance)

 จ�านวนเงินความคุ้มครองท่ีจะได้รับการชดใช้สินไหมทดแทนถูกก�าหนดเท่ากับราคาเฉล่ียขายปลีกก่อนหน้า 3 ปี โดยประกันภัย

ประเภทนี้ ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินสมทบค่าเบี้ยประกันภัย 90 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันภัย 

2. การประกันภัยรายได้จากข้าว (Rice income insurance)

 ความคุ้มครองของประกันภัยนี้จะยึดตามสัดส่วนของรายได้เฉลี่ย 5 ปีแรกในการจ�าหน่ายข้าว โดยก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยท่ี 

แตกต่างกันให้เป็นไปตามสัดส่วนของรายได้เฉลี่ย และมูลค่าสินไหมทดแทนจะถูกประเมินหลังจากการเก็บเกี่ยว โดยพิจารณาจาก

ปริมาณข้าวที่เก็บเกี่ยวได้และข้อมูลราคาข้าวของตลาด

3. การประกันภัยดัชนีภูมิอากาศส�าหรับผลิตภัณฑ์จากนม (Milk production weather index insurance)

 จ�านวนเงินความคุ้มครองที่จะได้รับสินไหมทดแทน จะอ้างอิงจากค่าดัชนีความชื้นสัมพัทธ์ (Temperature-Humidity Index, THI) 

เนื่องจากสาเหตุความเสียหายของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตนมโคลดลงนั้น เกิดจากสภาวะที่อุณหภูมิสูงและ

ค่าความชื้นในอากาศสูง

4. การประกันภัยดัชนีผลผลิตของที่ดินทางการเกษตร (Cultivated land productivity index insurance)

 วัตถุที่เอาประกันภัยคือปริมาณสารอินทรีย์ท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่ทางการเกษตร โดยความคุ้มครองที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

จะอ้างอิงจากปริมาณสารอินทรีย์เฉลี่ย 3 ถึง 5 ปีล่าสุด เกษตรกรสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เมื่อปริมาณสารอินทรีย์มีค่า

สงูกว่าเกณฑ์เง่ือนไขทีต่กลงไว้ และบรษิทัประกนัภยัจะชดเชยค่าใช้จ่ายท่ีเพิม่ขึน้ในการปรบัปรงุพืน้ทีเ่พาะปลกูของเกษตรกรทีเ่รยีก

ร้องสินไหมทดแทน

5. การประกันภัยความคุ้มครองเครื่องจักรกลทางการเกษตร (Agricultural machinery comprehensive insurance)

 ให้ความคุ้มครองตัวเครื่องจักรทางการเกษตร อุบัติเหตุต่อคนขับขี่ และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยความ

คุ้มครองส�าหรับเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร ก�าหนดให้เป็นไปตามมูลค่าของใหม่ (replacement value) และให้ความคุ้มครอง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ที่จ�านวนเงินเอาประกันภัย 800,000 หยวน

 ในวันที่สอง เดินทางไปศึกษาดูงาน China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (CPIC) สาขาซูโจว คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของ 

CPIC และลงพื้นท่ีส�ารวจแปลงนาข้าว ซ่ึงทาง CPIC ได้สาธิตการน�าเทคโนโลยีระบบ 5G ทั้งดาวเทียม และโดรน เข้ามาใช้ในการพิจารณา 

รับประกันภัย การประเมินความเสี่ยงภัย และการประเมินความเสียหายของแปลงนาข้าว CPIC สาขาซูโจวเป็นบริษัทแรกที่ได้รับการอนุญาต 

ในการท�าธุรกิจประกันภัยเกษตรกรรมในพ้ืนที่เมืองซูโจว โดยรับประกันภัยการเพาะปลูกนับตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา และในปี 2018  

มีเบี้ยประกันภัยรับ 5.25 พันล้านหยวน บริษัท CPIC สาขาซูโจว เป็นสาขาที่มีก�าไรเป็นอันดับ 2 ของบริษัท CPIC ทั่วประเทศจีน  

มีผู้เอาประกันภัยรายบุคคล 864,000 ราย และผู้เอาประกันภัยนิติบุคคล 165,000 ราย โดยทุนประกันภัยรวมที่บริษัทให้ความคุ้มครองม ี

มูลค่ากว่า 5.95 ล้านล้านหยวน

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัยของ AAIC

คณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการของ CPIC ส�านักงานใหญ่ในเซี่ยงไฮ้
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 ตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปี 2018 รูปแบบการรับประกันภัยทางการเกษตรของมณฑลเจียงซูอยู่ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

เอกชน โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายสินไหมทดแทนตามอัตราที่ก�าหนด พร้อมทั้งร่วมตั้งเงินส�ารองส�าหรับความเสี่ยงภัยที่รับประกันภัยมา ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2019 รูปแบบการรับประกันภัยได้เปลี่ยนแปลงเป็นการรับประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยโดยตรงซึ่งหมายความว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะ 

ไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยและจ่ายสินไหมทดแทนทดแทนร่วมกับภาคเอกชนอีกต่อไป (แต่รัฐยังคงอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย)

 ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมาในการรับประกันภัยทางการเกษตร บริษัท CPIC ได้จ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร

รวมทั้งสิ้น 36 ประเภท โดยรวมไปถึง การประกันภัยการเพาะปลูกทั่วไป (เช่น ข้าว ข้าวสาลี และผักกวางตุ้ง เป็นต้น) การประกันภัยปศุสัตว์ (เช่น 

หมูแม่พันธุ์ หมูเนื้อ และโคนม เป็นต้น) และการประกันภัยพืช พันธุ์สัตว์คุณภาพสูง (เช่น ปูขน กุ้ง ปลา ต้นไม้ พืชผักที่เพาะปลูกในที่โล่ง ใบชา 

เป็นต้น) ทั้งนี้ยังรวมไปถึงประเภทการประกันภัยที่อ้างอิงดัชนีภูมิอากาศ ดัชนีราคา รวมกันกว่า 13 ชนิด ซ่ึงถือว่าจ�านวนมากเป็นอันดับ 1  

ในระดับเมืองซูโจว นวัตกรรมการประกันภัยดังกล่าวช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัย ตัวอย่างเช่น เมื่อวันท่ี  

11 สิงหาคม 2019 เมืองซูโจวได้รับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่นเลกีมา ผู้เอาประกันภัยในเมืองรอบข้างเช่นเมืองฉางสู เมืองไท่ซาง เมืองอู๋เจียง 

ที่ซื้อประกันภัยอ้างอิงดัชนีภูมิอากาศจากบริษัท CPIC สาขาซูโจวได้รับการจ่ายสินไหมทดแทนเข้าสู่บัญชีธนาคารของผู้ประสบภัยทันที เมื่อวันที่ 

12 สิงหาคม 2019 ภายใต้ระบบการจ่ายสินไหมอัตโนมัติของประกันภัยอ้างอิงดัชนีภูมิอากาศ (Weather Index Insurance)

  นวัตกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.  เทคโนโลยีเก็บข้อมูลทางภูมิประเทศ: ในกระบวนการรับประกันภัยการเพาะปลูกแปลงใหญ่นั้น ระบบ e-Agricultural  

Insurance ได้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลต�าแหน่งและพ้ืนที่ของแปลงที่เพาะปลูก ท�าให้ข้อมูลที่ใช้ในการรับประกันภัย 

มีความแม่นย�าสูง

2.  เทคโนโลยีแผ่นชิปเพื่อระบุตัวสัตว์: ในการประกันภัยปศุสัตว์นั้น ได้มีการติดชิปไว้ที่หูของสัตว์ที่เอาประกันภัย โดยหากสแกน

ใบหูจะสามารถรู้รหัสของสัตว์แต่ละตัวได้ จึงท�าให้กระบวนการตรวจสอบสัตว์ และกระบวนการจ่ายสินไหมทดแทนเป็นไปได้

อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

3.  เทคโนโลยีการวัดพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายโดยใช้โดรน: ในการประกันภัยการเพาะปลูกนั้น หากมีพื้นที่เพาะปลูกที่เอาประกันภัย

ได้รบัความเสยีหายในบรเิวณกว้างนัน้ บรษิทัได้มกีารใช้โดรนบนิวดัแปลงทีเ่อาประกนัภยั และสามารถค�านวณพืน้ทีเ่พาะปลกูท่ี

เสียหายได้โดยอัตโนมัติอย่างแม่นย�า

 ต่อท้ายด้วยช่วงบ่าย เดินทางไปศึกษาดูงาน China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (CPIC) ต�าบลกู๋หลี่ อยู่บริเวณชานเมืองทาง

ตะวันออกของเมืองฉางสู ซึ่งอยู่ข้างเมืองซูโจว ต�าบลกู๋หลี่มีพื้นที่ 96.4 ตารางกิโลเมตร จ�านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 67,000 คน จ�านวน

ประชากรทีอ่าศยัจรงิประมาณ 107,000 คน ยทุธศาสตร์ของต�าบลคอื มุง่เน้นให้ อตุสาหกรรมคงทน ประชาชนมัง่คัง่ สิง่แวดล้อมสดใส วฒันธรรม

เฟื่องฟู ปี 2018 ต�าบลกู๋หลี่มี GDP 11,050 ล้านหยวน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต 8.17% เทียบกับปี 2017

รูปแบบการรับประกันภัยทางการเกษตรของมณฑลเจียงซู

ภาพรวมนวัตกรรมการประกันภัยของบริษัท CPIC
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คณะฯ ลงพื้นที่ส�ารวจแปลงนาข้าว ซึ่งทาง CPIC ได้สาธิตการน�าเทคโนโลยีระบบ 5G ทั้งดาวเทียม และโดรน
เข้ามาใช้ในการประกันภัยการเพาะปลูกข้าว

 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่การเกษตรของเมืองซูโจว ต�าบลกู๋หลี่ได้ยึดการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะ

ปลูกข้าวและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ซึ่งเป็นจุดเด่นทางการเกษตรของต�าบล เป็นแนวทางการพัฒนาหลัก (หมู่บ้านอู้ชิวด�าเนินการเพาะปลูกข้าว  

หมู่บ้านหลี่ซื่อด�าเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า)

การพัฒนาอุตสาหกรรมตำาบลกู๋หลี่
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 ส�าหรับการเพาะปลูกข้าวน้ัน จะมีการปลูกสลับกับข้าวสาลีไปด้วย โดยในปี 2019 นั้น ต�าบลกู๋หลี่มีพื้นท่ีเพาะปลูกข้าวทั้งสิ้นกว่า 

29,000 หมู่ (ประมาณ 12,000 ไร่) อัตราการเช่าใช้ที่ดิน 98% โดยประมาณ 80% ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเป็นที่นาคุณภาพสูง ในต�าบลมี 

ครัวเรือนที่น�าผลผลิตออกขายจ�านวน 179 ครัวเรือน และมีพื้นที่กลางที่ใช้ในการขายผลผลิตทั้งส้ิน 4,205 หมู่ (ประมาณ 1,750 ไร่) ในช่วง 

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัตราผลผลิตข้าวอยู่ท่ี 630 กิโลกรัม/หมู่ (ประมาณ 1,500 กิโลกรัม/ไร่) และอัตราผลผลิตข้าวสาลีอยู่ที่ 340 กิโลกรัม/หมู่  

(ประมาณ 820 กิโลกรัม/ไร่) 

 ต�าบลกู๋หลี่ได้ปฏิรูปการเกษตรโดยใช้เครื่องจักรมาช่วยลดแรงงานมนุษย์ในขั้นตอนการผลิตมากขึ้น โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้จัดซ้ือ

เครื่องจักรต่าง ๆ  ได้แก่ รถแทรกเตอร์ขนาดกลาง/ใหญ่ เครื่องจักรเก็บเกี่ยว เครื่องด�านา และเครื่องอบแห้ง เป็นจ�านวนรวมกว่า 300 เครื่อง หรือ

คิดเป็นเงินกว่า 25 ล้านหยวน ซ่ึงเครื่องจักรดังกล่าวได้ช่วยในขั้นตอนการเกษตรถึง 93% ต�าบลกู๋หล่ีได้สร้างโรงเก็บเคร่ืองจักรทางการเกษตร 

ที่ได้มาตรฐานทั้งสิ้น 5 แห่ง พื้นที่รวม 8,000 ตารางเมตร และมีจุดซ่อมเครื่องจักร 3 แห่ง

 ในปี 2009 ได้มกีารจดัตัง้สมาคมการข้าวอูช้วิของเมอืงฉางสขูึน้มาโดยใช้หมูบ้่านอูช้วิเป็นฐานการร่วมมอื เพือ่วจิยัและพฒันาข้าวคณุภาพ

สูงขึ้น บนพื้นที่เพาะปลูกกว่า 1300 หมู่ (ประมาณ 540 ไร่) ผลผลิตที่จ�าหน่ายได้ใช้ชื่อยี่ห้อไป๋เหอกับยี่ห้ออู้ชิวนั้น ได้รับการรับรองคุณภาพและ

อนามัยจากประเทศจีน มีการจ�าหน่ายกว่าปีละ 500 ตัน

 ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ตื่นตัวในการใช้นวัตกรรมการปลูกข้าวแบบใหม่ และการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อเพาะพันธุ์ข้าว 

คุณภาพสูง เช่น การเพาะปลูกข้าวร่วมกับเพาะพันธุ์กุ้ง หรือ กบ ในพื้นที่เดียวกัน เป็นต้น รวมถึงได้มีการบุกตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย

ข้าวให้มากขึ้น

 ส�าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้นั้น ต�าบลกู๋หลี่มีพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าทัง้หมด 16,000 หมู่ (ประมาณ 6,700 ไร่) โดยเลี้ยงกุ้งและปูเปน็หลัก 

โดยศูนย์การเพาะเลี้ยงหลักตั้งอยู่ในหมู่บ้านหลี่ซื่อ กับ หมู่บ้านเหลียนจิ้ง มีพื้นที่รวมกว่า 12,000 หมู่ (ประมาณ 5,000 ไร่) ในศูนย์การเพาะเลี้ยง

ดังกล่าวได้มีบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าได้มาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ครบครัน กว่า 2,500 หมู่ (ประมาณ 1,000 ไร่) ซ่ึงใช้เม็ดเงินลงทุนไปกว่า  

58 ล้านหยวนในปี 2011 

 โครงสร้างศนูย์การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้นีไ้ด้มกีารออกแบบอย่างเหมาะสมและเป็นสัดส่วน เช่น เขตนเิวศเพาะพนัธุก์ุง้-ป ูเขตนเิวศเพาะพนัธุ์

ปลาคาร์ฟ เป็นต้น

การเพาะปลูกข้าว

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

การเพาะเลี้ยงปูขนและปลาคาร์ฟ (ภาพจากอินเทอร์เน็ต)
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 จากการที่คณะท�างานประกันภัยพืชผลของไทยได้ไปศึกษาดูงาน
ระบบประกันภัยการเกษตรของจีน พบว่ามีข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี้

1. รฐับาลจนีให้การสนับสนุนการท�การประกันภัยด้านการเกษตร และ
วางแผนการท�การเกษตรในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ:

  ตลาดประกันภัยการเกษตรของจีนเป็นตลาดประกันภัยขนาด
ใหญ่อันดับ 2 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ทั้งนี้ จาก
การรบัฟังการบรรยายท�าให้ทราบว่า ในช่วงหลายปีทีผ่่านมารฐับาล
จีนได้ให้การช้ีน�าแนวทางและให้การสนบัสนนุเงนิช่วยเหลอืด้านการ
ท�าประกันภัยการเกษตรแก่เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคเกษตรกรรมจีน โดยรัฐบาลให้เงินสนับสนุน
แก่เกษตรกรมาก-น้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ แต่ละมณฑล 
และตามแต่ละประเภทของการประกนัภยั ซึง่หากอยูใ่นพืน้ทีท่ี่ภาค
รัฐให้การส่งเสริม หรือเป็นการท�าการเกษตรประเภทท่ีภาครัฐส่ง
เสริมก็จะได้รับเงินสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยมาก ท�าให้เกษตรกร
จ่ายเบี้ยประกันภัยเองเพียงแค่ราวร้อยละ 20

  นอกจากการสนับสนุนเงินช่วยเหลือด้านการท�าประกันภัย
การเกษตรของภาครฐั รฐับาลจนียงัได้วางแผนการท�าการเกษตรใน
แต่ละพื้นท่ีอย่างเป็นระบบ เป็นการท�าการเกษตรสมัยใหม่ซ่ึงเป็น
โครงการที่ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ บริษัทเอกชน (รวมถึงบริษัท
ประกันภัย) ธนาคาร และเกษตรกร โดยน�าเทคโนโลยีตลอดจน
เครือ่งจกัรทีท่นัสมยัเข้ามาช่วย เกษตรกรในแต่ละหมูบ้่านมกีารรวม
กลุ่มกนัเพ่ือท�าการเกษตร ท้ังนี ้จากการลงพืน้ทีพ่บว่า การท�านาข้าว
ทีเ่มอืงซโูจวนบัเป็นพืน้ทีห่นึง่ทีม่กีารท�านาสมยัใหม่ อกีทัง้เกษตรกร
ยงัได้รบัการสนบัสนนุในเรือ่งของทีอ่ยูอ่าศยัจากภาครัฐและเอกชน
ซึ่งเป็นนายทุนด้วย

2. บริษัทประกันภัยจีนมีกรมธรรม์ประกันภัยด้านการเกษตรที่ 
หลากหลายและครอบคลุม:

  บริษัทประกันภัยด้านการเกษตรในจีน มีกรมธรรม์ประกันภัย
ด้านการเกษตรส�าหรับผู้เอาประกันภัยที่หลากหลาย ครอบคลุม 
แทบทุกประเภท และแทบจะครบวงจรของการท�าการเกษตร อาทิ  
การประกันภัยพืชผลคุ ้มครองหลายภัย (Multi-Peril Crop  
Insurance) การประกนัภยัทีอ้่างองิดชันสีภาพภมูอิากาศ (Weather 
Index-Based Insurance) การประกนัภยัท่ีอ้างองิดชันรีาคาพชืผล
ทางการเกษตร (Price Index Insurance) การประกันภัยรายได้/
ผลผลติทางการเกษตร (Income/Yield Insurance) การประกนัภยั
ภัยพิบัติ (Catastrophe Insurance) การประกันภัยพืชผลพิเศษ
เฉพาะท้องถิ่น (Local Special Crop Insurance) การประกันภัย
เครื่องมือเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร (Agriculture Machinery 
Insurance) การประกันภัยปศุสัตว์ (Livestock Insurance)  
การประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า (Aquaculture Insurance)

  ในส่วนของการประกันภยัพืชผลน้ัน ตัวอย่างของการรบัประกนัภยั 
เช่น ข้าว ข้าวสาลี ผักกวางตุ้ง พืชตระกูลแตง เป็นต้น ในขณะที่ 
การประกันภยัปศสุตัว์ มกีารรบัประกนัภยัหมแูม่พนัธุ ์หมเูนือ้ โคนม 

ไก่ เป็ด เป็นต้น ส่วนการประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าน้ัน  
มกีารรบัประกันภยักุ้ง ปขูน ปลาน�า้จดื และปลาสวยงาม (ปลาคาร์ฟ) 
เป็นต้น ซึง่หากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัภัยในบ้านเราได้
ศกึษารปูแบบของกรมธรรม์ต่าง ๆ  เหล่านีแ้ล้วย่อมจะเป็นประโยชน์
ต่อการน�ามาประยุกต์ใช้สร้างกรมธรรม์ประกันภัยด้านการเกษตร
ใหม่ ๆ เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับเกษตรกรไทยได้

3. บริษัทประกันภัยจีนน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ใน 
การท�ธุรกิจประกันภัยด้านการเกษตร และมีการบริหารจัดการ
ข้อมูลปริมาณมาก (Big Data) อย่างมีประสิทธิภาพ:

  การเพาะปลูกข้าวที่จีนเป็นการท�านาแบบอุตสาหกรรม หรือ
เกษตรสมัยใหม่ มีการใช้เทคโนโลยีเคร่ืองจักรที่ทันสมัยในแต่ละ 
ขั้นตอนของการท�านา และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ติดตามสภาพดินฟ้าอากาศ ท�าให้ได้ผลผลิตข้าวที่สูง ข้าวเต็มแปลง 
เจริญงอกงามเป็นอย่างดี ในท�านองเดียวกัน การรับประกันภัย 
ของบริษัทประกันภัยนั้นก็น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เช่นกัน  
โดยในการรบัประกนัภยัข้าว ทาง CPIC ได้น�าเทคโนโลยกีารสือ่สาร
ระบบ 5G ดาวเทียม และอากาศยานไร้คนขับอย่าง “โดรน” 
(Drone) มาใช้ส�ารวจและเก็บข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกส�าหรับใช้ใน 
ขัน้ตอนการรบัประกนัภัย และเพือ่ใช้ในการประเมนิพืน้ท่ีทีเ่สยีหาย
ของแปลงนาข้าว โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งเข้าฐานข้อมูลของบริษัท
ทันที ซึ่งการใช้โดรนส�ารวจนั้นท�าให้การประเมินพื้นที่ที่เสียหาย
ท�าได้เรว็ขึน้ นอกจากนี ้ทาง CPIC ยงัมกีารวางระบบบรหิารจดัการ
ข้อมูลปริมาณมาก (Big Data) อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ข้อมูล
การท�าประกันภัยและข้อมูลอื่น ๆ (เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูล
การขายผลผลติ) ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องผ่านทางแอปพลเิคชัน
ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการท�าประกันภัยของเกษตรกรหรือผู้เอาประกันภัยเพื่อ
ประเมินการให้สินเชื่ออย่างรวดเร็ว

  ส�าหรับการท�าประกันภัยปศุสัตว์ในฟาร์มนั้น บริษัทประกันภัย
มกีารใช้นวตักรรมใหม่ ๆ  เข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการฟาร์ม โดย
ใช้ชปิอเิลก็ทรอนกิส์ขนาดเลก็ตดิตามตวัสตัว์เพือ่แยกแยะสตัว์ (หมู 
โค) แต่ละตัว และมีการบันทึกข้อมูลสายพันธุ์ เพศ อายุ น�้าหนัก 
รวมถึงประวัติการให้ยาต่าง ๆ เพื่อวัดการเติบโตและเฝ้าสังเกต
สุขภาพของสัตว์แต่ละตัว มีระบบแจ้งเตือนท�าให้สามารถแยกสัตว์
ที่ป่วยออกจากสัตว์ที่แข็งแรงได้ก่อนที่จะเกิดโรคติดต่อขึ้นในฟาร์ม 
ช่วยลดอตัราความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ ท�าให้กระบวนการตรวจสอบ
สัตว์ และกระบวนการจ่ายสินไหมทดแทนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง หรือในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าอย่างเช่น ปูขน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินั้นมีผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงปูขน 
บริษัทประกันภัยก็ได้มีการพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early 
Warning Systems) ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ก�าลังจะ
เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เพาะเลี้ยง โดยอาศัยข้อมูลจากระบบดาวเทียม
และข้อมลูทางอตุนุยิมวทิยา ช่วยให้เกษตรกรสามารถท�าการป้องกัน
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ข้อสังเกตที่น่าสนใจจากการศึกษาดูงานระบบประกันภัยการเกษตรของจีน

สาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 14410

เรื่องเด่น



  โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ CPIC E-AgriIns ประกอบไปด้วย

1.  สถานีภูมิอากาศขนาดเล็ก: เพื่อตรวจเก็บข้อมูลสภาพอากาศแล้ววิเคราะห์ คาดการณ์สภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่อาจจะ

เกดิขึน้ในอนาคต พร้อมใช้เป็นโครงสร้างหนึง่ในกลไกการประกนัภัยทีอ้่างองิจากดชันทีางอากาศส�าหรบัการจ่ายสินไหมทดแทน

ได้โดยอัตโนมัติ

2.  กล้องตรวจจับแสง: ตรวจจับแสงที่มองเห็นและแถบแสงสีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้ง 360 องศา เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

โดยใช้ 5G ส่งข้อมูลที่ตรวจวัดได้มาเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล

3.  เครื่องตรวจวัดอื่น ๆ: ติดเครื่องวัดอื่น ๆ ไว้รอบ ๆ แปลงปลูก เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความชื้นในดิน 

แล้วน�าข้อมูลที่เก็บได้ไปวิเคราะห์เพื่อสร้างกุลยทธ์ทางการเกษตร

  ฟังก์ชันหลักของ CPIC E-AgriIns
1. ระบบเก็บข้อมูลผู้เอาประกันภัย: ใช้ระบบ OCR เพื่อเก็บข้อมูลบุคคลด้วยภาพถ่าย ทั้งบัตรประชาชน บัตรธนาคาร เป็นต้น 

ท�าให้การลงสถานท่ีเก็บข้อมูลจากเกษตรกรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า แล้วส่งไปเก็บในฐานข้อมูลกลาง ซ่ึงได้ช่วยแก้

ปัญหาการเก็บข้อมูลแบบเก่า เช่น ข้อมูลหาย เก็บข้อมูลซ�้า ข้อมูลไม่แม่นย�า เป็นต้น ในปัจจุบันการเก็บข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่

ทดลองได้ด�าเนินไปกว่า 1 หมื่นครัวเรือน และจะขยายขั้นตอนเก็บข้อมูลไปยังระดับประเทศต่อไป

2. ระบบเก็บข้อมูลพื้นที่เอาประกันภัย: ใช้ AI เพื่อตรวจวัดพื้นที่เพาะปลูกจริง พื้นที่ป่า ประเภทพืชที่เพาะปลูก แล้วเก็บลงในฐาน

ข้อมูล

3. ระบบตรวจสอบพืชเพาะปลูก: พนักงานของ CPIC ได้ใช้ระบบ E-AgriIns เพื่อเก็บข้อมูลพืชเพาะปลูกให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

ป้องกันการทุจริตประกันภัยและการรับประกันภัยซ�้าซ้อน โดยรูปภาพที่ถ่ายเก็บมาจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องระบุอยู่ในรูปภาพด้วย 

เช่น หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย ประเภทพืชเอาประกันภัย เวลาที่ถ่ายรูป ชื่อผู้ตรวจสอบ พิกัดที่ถ่ายรูป พื้นที่แปลงเอาประกันภัย 

(กรอบ และ ตารางเมตร) เป็นต้น

รูปแสดงการตรวจวัดพื้นที่แปลงเพาะปลูก

CPIC E-AgriIns

 CPIC E-AgriIns เป็นโปรแกรมที่ได้สร้างขึ้นมาในปี 2015 จากความร่วมมือ

ระหว่าง CPIC และ AAIC เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ในขั้นตอนการประกันภัยทาง 

การเกษตร เช่น ปัญหาด้านประสิทธิภาพของนโยบายรัฐเพื่อควบคุมมาตรฐาน 

การบริการประกันภัยหรือนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปัญหาด้านขั้นตอน 

การรบัประกนัภยัทีม่คีวามซบัซ้อนยุง่ยากและการจ่ายสนิไหมทดแทนล่าช้า ปัญหา

ด้านการจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายใน 

การรับประกันภัยสูง เป็นต้น

CPIC E-AgriIns
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4. ระบบเฮอริเคน: ใช้ระบบ AI ในการตรวจสอบความเป็นหนึ่งเดียวของพื้นที่แปลงจากรูปที่ถ่ายมาตอนรับประกันภัยกับรูปภาพ

ดาวเทียมที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่าเป็นรูปที่ถ่ายจากสถานที่ที่ระบุจริงหรือไม่

5. ระบบตรวจวัดความเสียหายระยะไกล: ใช้ระบบ Remote Sensing (ดาวเทียม, โดรน) เพื่อตรวจวัดความเสียหายของพืชที่รับ

ประกันภัยต่าง ๆ เช่น ใบยาสูบของมณฑลยูนนาน พืชพันธุ์ทางการเกษตรของมณฑลมองโกเลียใน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นระบบที่

ประสบความส�าเร็จอย่างมากระบบหนึ่ง

6. ระบบการจ่ายสินไหมทดแทนอัตโนมัติ: บริษัท CPIC มีการประกันภัยที่อ้างอิงดัชนีทางภูมิอากาศหลายประเภท ซึ่งเมื่อพื้นที่

เพาะปลกูมดีชันทีีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีก่รมธรรม์ประกนัภยัก�าหนด บรษิทัจะจ่ายสนิไหมทดแทนให้เกษตรกรผูเ้อาประกนัภยัโดย

อตัโนมตั ิเช่น ประกนัภยับ๊วยหยางเหมยทีอ้่างอิงดชันนี�า้ฝน ประกนัภัยจามรีทีอ้่างองิดชันหีมิะ ประกนัภัยใบชาทีอ้่างอิงอุณหภมูิ 

(หากอุณหภูมิต�่ากว่าเกณฑ์จะจ่ายสินไหมทดแทน) ประกันภัยปลาน�้าจืดที่อ้างอิงอุณหภูมิ (หากอุณหภูมิสูงกว่าเกณฑ์จะ 

จ่ายสินไหมทดแทน) ประกันภัยอ้อยน�้าตาลที่อ้างอิงดัชนีการผลิต เป็นต้น

7. แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร: ประกอบด้วยหลายฟังก์ชัน เช่น การคาดการณ์ผลผลิต การบริหารช่วง

แตกหน่อและเก็บเกี่ยว การเตือนภัยด้านสภาพอากาศ เป็นต้น

  ฟังก์ชันใหม่ของ CPIC E-AgriIns เวอร์ชัน 5.0
1.  E-Smart Flight: เนือ่งจากการใช้โดรนในอดตีประสบปัญหาต่าง ๆ  เช่น ระยะบนิสัน้ ผลการถ่ายรูปออกมาช้า ขาดการควบคุม

โดรนอย่างเป็นระบบ เป็นต้น โดรนเวอร์ช่ันใหม่นีจ้งึผสมผสานเทคโนโลย ี5G และ AI เพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว โดยสามารถควบคมุ

โดรนได้จากระยะไกล และสามารถก�าหนดเส้นทางการบินได้ ข้อมูลรูปภาพที่ถ่ายมาได้ส่งผ่าน 5G เพื่อเก็บเข้าฐานข้อมูลเพื่อ

วิเคราะห์พื้นท่ีเพาะปลูกที่ตรวจวัดและระบุพื้นที่ท่ีเสียหายได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเพิ่มความรวดเร็วและแม่นย�าในกระบวนการ 

ตรวจสอบพื้นที่แปลงที่เสียหายได้อย่างมีนัยส�าคัญ

2. E-Crop loan: เนื่องจากภาคการเกษตรประสบปัญหาพื้นฐานมากมาย คือคุณภาพการบริหารผลผลิตต�่า ความเสี่ยงด้านราคา

ผลผลิตค่อนข้างสูง เกษตรกรไม่ค่อยมีเจตจ�านงในการซื้อประกันภัย ความคุ้มครองของประกันภัยต�่า การกู้เงินยาก ดอกเบี้ยสูง 

ดังนั้น E-Crop loan จึงถูกคิดค้นมาเพื่อช่วยบริหารจัดการผลผลิตที่ถูกจ�านองไว้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านการบริหารความเสี่ยง

และการบริการทางประกันภัย ช่วยเกษตรกรและกลุ่มภาคการเกษตรสมัยใหม่ในการกู้เงินเพ่ือขยายธุรกิจ ปรับปรุงวัฏจักร 

การเงินภาคการเกษตรให้ดีและเข้มแข็งขึ้น

 ปัจจุบันการประกันภัยทางการเกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความก้าวหน้าเป็นอันมาก นอกจากมีการจัดการบริหารความเสี่ยง

ให้กับเกษตรกรด้วยการน�าระบบการประกันภัยซึ่งมีกรมธรรม์ประเภทต่าง ๆ ครอบคลุมพืชผลทางการเกษตรหลากหลายกว่า 40 ชนิดแล้ว  

ยังรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า (กุ้ง ปลา ปูขน) ปศุสัตว์ (Livestock) สัตว์ปีก (Poultry) และ ปลาสวยงาม (Beautiful Fish) เช่น ปลาคาร์ฟ และ

ยังมีการน�าเทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น ระบบดาวเทียม โดรน ระบบ AI และ Application ต่าง ๆ  มาใช้ในการบริหารการตรวจสภาพดินฟ้าอากาศ 

เพื่อสร้างผลิตผลทางการเกษตรให้มีความม่ังคั่งและยั่งยืนกับเกษตรกรของประเทศ ด้วยการขับเคล่ือนจากภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็งและ

จริงจัง

 แต่เป็นที่น่าสนใจว่ารูปแบบการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นการท�าการเกษตรแบบเกษตร

แปลงใหญ่โดยการมีนายทุนเช่าพื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์จากชาวนา และจ้างชาวนามาเป็นแรงงานต่อ ดังน้ันจึงสามารถมีการลงทุนใน 

ด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรในทางการเกษตรที่มีความทันสมัยส่งผลให้ผลผลิตได้คุณภาพและปริมาณสูง สามารถควบคุมและก�าจัดวัชพืชและ

ศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ทางภาครัฐก็ยังคงมีนโยบายให้การประกันภัยเข้าไปมีบทบาทในการบริหารความเสี่ยงด้านผลผลิตทาง 

การเกษตรอยู่เช่นเดิม

 ส�าหรับการประกันภัยพืชผลในประเทศไทยนั้น มีการประกันภัยข้าวนาปี เริ่มตั้งแต่ปี 2554 และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มตั้งแต่ปี 2561 

ซึ่งเป็นโครงการที่ภาครัฐร่วมกับเอกชนบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ นอกจากนี้ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย และภาคธุรกิจประกันภัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน ยังได้ท�างานร่วมกันอย่าง 

ใกล้ชิดให้มีการรับประกันภัยการเพาะปลูกต้นล�าใยและต้นทุเรียน การประกันภัยโคนม การประกันภัยเรือประมง ดังนั้นการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

ท�าให้คณะท�างานได้เรยีนรู ้เลง็เหน็ช่องทางและโอกาสในการขบัเคลือ่นการประกนัภยัพชืผลในประเทศไทยเพือ่สร้างความมัน่คงและย่ังยนืให้กบั

เกษตรไทยต่อไป
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พลิกโฉมธุรกิจประกันกับ IFRS17 
(ตอนที่ 1)

โดย ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

และ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จ�ากัด (ABS)

พลิกโฉมธุรกิจประกันกับ IFRS17 
(ตอนที่ 1)

 ทราบไหมครับว่าตอนนีบ้รษิทัประกนัภยัโดยเฉพาะนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัและนกับญัชกี�าลังตืน่ตวักนัทัว่โลกกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินตัวใหม่แกะกล่อง (ที่มีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกถกเถียงกันมาเกือบ 20 ปี) เกี่ยวกับเรื่อง “สัญญาประกันภัย” ว่าควรจะจัดประเภทอย่างไร 
วัดมูลค่าอย่างไร หรือเปิดเผยข้อมูลอย่างไร ให้ดูเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 บางคนอาจจะถามดัง ๆ ในใจออกมาว่า “แล้วมาตรฐานตอนนี้มันไม่เหมาะสมหรือ?” ซึ่งถ้าจะฟันธงว่าไม่เหมาะสมนั้นก็คงจะไม่กล้า 
แต่เอาเป็นว่าเรามาท�าความเข้าใจที่มาที่ไปว่าความเป็นมาอย่างไร และมีแนวคิดรวบยอดให้เราน�าไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง

 ก่อนอื่นต้องขออ้างถึงก่อนว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เขียนโดยนักบัญชี ซึ่งมีจ�านวนอยู่กว่า 300 หน้า ท�าให้ภาษา 
ส่วนใหญ่เป็นภาษาของนักบัญชี และจะเป็น principle base (ไม่ใช่ rule base อีกต่อไป) ท�าให้การอ่านมาตรฐานฉบับนี้ ต้องอ่านด้วยดวงตาที่ 3 
เพื่อตีความถึงหลักการที่ควรจะเป็น และการน�าหลักการไปปฏิบัติอีกทีให้เหมาะสม
 ดังนั้น เวลาอ่านมาตรฐานฉบับนี้แล้ว ก็ควรจะพยายามท�าความเขา้ใจถึงวัตถุประสงค์ว่า “ท�าไปเพื่ออะไร” ไปดว้ยครับ เพราะมาตรฐาน
ฉบับนี้เป็นการเปลี่ยนพื้นฐานและวิธีคิดของสัญญาประกันภัยทั้งหมด (เป็น fundamental change) เรียกว่าเป็น lifetime event ที่ 100 ปี จะ
มีการเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้หนนึง (ขนาดถกเถียงกันมาจนสรุปกันได้ ก็ใช้เวลาไปเกือบ 20 ปีไปแล้ว) โดยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอย่างแรกก็คือ
การรับรู้รายได้ที่จะลดลงไปมาก (แต่ก�าไรยังเท่าเดิม) และการเปลี่ยนวิธีรับรู้รายได้ ซึ่งท�าให้สามารถน�าไปเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันภัยของฝั่ง
ประกันวินาศภัยกับฝั่งประกันชีวิตได้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ ซ่ึงเรียกว่า IFRS4 สัญญาประกันภัย น้ันยังมีข้อกังขาอยู่หลายประเด็นท่ีท�าให้ 
นักลงทุนหรือคนที่อ่านงบการเงินยังคลางแคลงใจอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็น การที่มาตรฐานเปิดกว้างให้ใช้หลักการทาง GAAP (General Accepted 
Accounting Principle) ของประเทศตนเองได้ ซึ่งนั่นก็แปลว่าประเทศใครประเทศมัน จึงไม่แปลกเลยว่า มาตรฐาน IFRS4 ของประเทศไทย 
(เรียกว่า TFRS4) นั้น มีความแตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ค่อนข้างมาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ วิธีการค�านวณเงินส�ารองทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ยังแปลกตาไม่เหมือนใคร
 นอกจากนี้แล้ว มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องสัญญาประกันภัยในปัจจุบัน ยังท�าให้เปรียบเทียบบริษัทประกันภัยด้วยกันเอง
ยากอยู่ รวมไปถึงการลงบัญชีต่าง ๆ ยังค่อนข้างแตกต่างกัน ซึ่งก็ส่งผลให้เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นไม่ได้ด้วย 
 ส�าหรับธุรกิจประกันวินาศภัยแล้ว จะถูกน�ารายได้มาเปรียบเทียบกับธุรกิจประกันชีวิต เพราะรายได้ของธุรกิจประกันชีวิตจะถูกน�ามา
นยิามใหม่ให้เปรยีบเทยีบกบัรายได้จากธรุกจิประกนัวนิาศภยั ยกตวัอย่างเช่น ถ้าบรษิทัประกนัชีวิตรับเบีย้ประกนัชวีติ 1 ล้านบาท ถ้าจดัประเภท
เป็นสัญญาประกันภัย (Insurance contract) แล้ว ก็สามารถจะน�าตัวเลข 1 ล้านบาทใส่เข้าไปในงบการเงินและรับรู้เป็นรายได้ทั้งก้อน แต่ถ้าเงิน 
1 ล้านบาทนั้นไปถูกใส่ในธนาคารเป็นเงินฝาก ธนาคารจะไม่สามารถน�าตัวเลข 1 ล้านบาทไปเป็นรายได้ แต่จะลงบัญชีได้เฉพาะค่าธรรมเนียม
เท่านั้น และด้วยปรากฏการณ์แบบน้ีเองจึงท�าให้การขายประกันผ่านทางธนาคารนั้นสามารถรับรู้ยอดขายได้ทั้งก้อน ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นข่าว 
อยู่เสมอว่ายอดขายพุ่งและเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแบบประกันที่เน้นไปทางสะสมทรัพย์ ที่สามารถรับรู้ทางอ้อมในส่วนของเงินฝาก 
ไปเป็นรายรบัด้วย (ต่างกบัธนาคารจะไม่สามารถรบัรูเ้งนิฝากทีไ่ด้รบัมา มาเป็นรายได้เลย เพราะอนญุาตให้น�าค่าธรรมเนยีมมาเป็นรายได้เท่านัน้)
 สรุปแล้ว เมื่อน�ามาตรฐานตัวใหม่นี้มาใช้แล้ว งบการเงินของธุรกิจประกันชีวิต จะสามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจประกันวินาศภัย
ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถน�าไปเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น เช่น ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้อีกด้วย

เริ่มต้นจาก?

ท�าไมถึงเปลี่ยน?
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 ก่อนจะลงลึกไปกว่านี้ เรามามองว่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เริ่มเตรียมพร้อมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอย่างไรบ้าง 
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) ต่าง ๆ ได้มีมติมาจาก IASB (International Accounting Standing Board) ซึ่งมาจากทวีปยุโรป
เป็นส่วนใหญ่ จึงท�าให้ประเทศในแถบนี้ตื่นตัวกันมาก โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2021 (พ.ศ. 2564) ส่วนในเอเชียเอง
นั้น ก็จะมี มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี ที่ได้ยินมาว่าจะเริ่มพร้อม ๆ กับทางฝั่งยุโรป แถมประเทศจีนก็มีการแปลมาตรฐานฉบับนี้ใน
ภาษาของตัวเองอีกด้วย ส่วนอินเดียนี่มาแรงและแปลกกว่าเพื่อน เพราะอยากจะประกาศใช้ในปี 2020 ซึ่งหากท�าได้จริง ประเทศอินเดียก็จะเป็น
ประเทศแรกของโลกเลยทีเดียวที่จะใช้มาตรฐานฉบับนี้ก่อนเพื่อน (ซึ่งก็คงต้องตามดูกันต่อไป)
 อีกประเทศที่ต้องจับตามองก็คือ สหรัฐอเมริกา ที่ไม่เอาด้วยกับ IFRS17 เลย แต่จะยังยึดถือมาตรฐานของเขาเอง ที่เรียกว่า US GAAP 
(General Accepted Accounting Principle) ทีอ่เมรกิาเองใช้กนัมานมนานครบั (เลยไม่ยอมเปลีย่น แถมเคยประกาศออกมาว่าจะท�า US GAAP 
phase 2 ออกมาข่มอีก ซึ่งคนน�ามาปฏิบัติคงสนุกกันน่าดูเลยครับ เพราะต้องเข้าใจทั้งสองมาตรฐานนี้ไปพร้อม ๆ กัน)
 กลับมาที่ประเทศไทยกันดีกว่าครับ โดยของประเทศไทยนั้นจะใช้หลังจากที่คนอื่นใช้กัน 1 ปี ซึ่งก็คือ จะเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2022  
(พ.ศ. 2565) แต่อย่าเพิ่งดีใจไปว่ามันยังอีกห่างไกล เพราะเวลาที่จะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้นั้น ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ ก็โผล่
ตัวเลขใหม่มาเลย มันจะต้องมีการเปรียบเทียบกับตัวเลขของงบการเงินในปีที่ผ่านมาด้วย (เพราะการดูตัวเลขไม่ได้ดูที่ผลลัพธ์ในตอนนั้น แต่ต้อง
ดูถึงการเปลี่ยนแปลงและทิศทางจากปีที่ผ่านมาด้วย นั่นจึงถือเป็นการอ่านงบการเงินที่แท้จริง) นั่นก็แปลว่า ถ้าจะต้องเริ่มใช้กันวันที่ 1 มกราคม 
2022 นั้น เราจะต้องมีตัวเลขของปี 2021 มาให้เปรียบเทียบด้วย ซึ่งแปลความอีกทีว่า ประเทศไทยนั้นจะต้องท�าตัวเลขงบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินตัวนี้ ที่ ไตรมาส 1 ปี 2021 (พ.ศ. 2564) นั่นเอง ซึ่งก็ถือว่าเรามีเวลาให้เตรียมตัวไม่นานนัก เพราะถ้าใครที่เป็นนักบัญชี
หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เคยน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่ว่าจะฉบับไหนก็ตามมาปฏิบัติใช้ในตอนแรก ก็จะรู้เลยว่าเวลาที่เหลือ
ให้เตรียมตัวนั้นผ่านไปไวมาก จนท�าให้เราไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวเลย ราวกับกระพริบตาส่องกระจกแว๊บเดียว ไม่ทันได้เตรียมตัวอะไร ตีนกาก็ขึ้น
ซะละ

เริ่มเมื่อไร?

 5 ประเด็นของมาตรฐานตัวใหม่ที่เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้งบการเงินได้มากขึ้น 
 เมื่อสอบถามไปทางผู้สอบบัญชีทั่วโลกแล้วจะได้รับความเห็นพ้องกันว่า การลงบัญชีของธุรกิจประกันภัย (insurance accounting 
standard) ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ยังมีความไม่ต่อเนื่อง (inconsistent) ไม่เหมือนกัน (non-uniform) และ ไม่โปร่งใส (non-transparent) อยู่ 
ท�าให้ความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัยยังมีไม่มากเท่าที่ควร (ดังจะเห็นหุ้นประกันภัยของบ้านเรา เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง อาจเพราะส่วนหนึ่งมาจาก
งบการเงินที่แกว่งไปมา)
 มาตรฐานตัวใหม่จึงต้องการท�าให้เป็นวิธีการที่เหมือนกัน (single accounting approach) ดังนี้

1  Provide up-to-date market consistent information of obligation including value of option & guarantee: สมมติฐาน
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยต่าง ๆ ที่เป็น forward looking มองไปในอนาคตข้างหน้านั้น ควรจะเป็นตัวใหม่สุด (คล้ายกับวิธีการน�า
สมมติฐานใหม่มาเพื่อค�านวณมูลค่าประเมิน) ที่สอดคล้องกับตลาด โดยต้องอย่าลืมเรื่องเงื่อนไข สิทธิ ที่ไปการันตีให้ลูกค้าไว้ (เรียกว่า 
Option & Guarantee) เช่น บริษัทสัญญากับลูกค้าไว้ว่า บริษัทจะให้เงินคืนไม่ต�่ากว่า x% เป็นต้น (ถ้าจะกล่าวกันในเชิงเทคนิคของ
พวกที่การันตีแบบนี้ มันจะเป็นความเสี่ยงทางด้านการเงินที่เกิดขึ้นจากการไปการันตี บริษัทเลยต้องท�าการค�านวณโดยใช้วิธีแบบ  
Stochastic modeling เช่นกัน)

2  Reflects time value of money: การประมาณการไปข้างหน้าโดยใช้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้น จะต้องน�ากลับมาคิด
เป็นมูลค่าเงินปัจจุบัน (Present Value) ด้วย ซึ่งทางบริษัทประกันภัยก็ท�าเป็นปกติอยู่แล้ว 

3  Reflects the characteristics of the insurance contract rather than the risk related to asset/investment activity: บริษัท
ประกันภัยควรจะสะท้อนความเสี่ยงจากตัวสัญญาประกันภัยเท่านั้น ไม่ใช่ไปสะท้อนความเสี่ยงจากทางฝั่งสินทรัพย์หรือจากการลงทุน
เข้าไปด้วย

4  Provides separate information about the investment and underwriting performance: ปกติแล้ว บริษัทประกันชีวิตและ
บริษัทประกันวินาศภัย จะมีส่วนประกอบของก�าไรอยู่ 2 ส่วน โดยส่วนแรกเรียกว่า Underwriting profit ซึ่งก็คล้ายกับก�าไรจากการ
ด�าเนินงาน โดยเกิดจากการพิจารณารับความเสี่ยงเข้ามา และบริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดี เลยเกิดก�าไรขึ้น และส่วนที่สอง 
เรียกว่า Investment profit ซึ่งปกติแล้ว บริษัทจะมีการตั้งเป้าว่าแบบประกันตัวหนึ่ง ๆ ควรจะมีดอกผลจากการลงทุนได้เท่าไร และ
ถ้าบริษัทประกันสามารถลงทุนได้ดอกผลมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ ก็จะถือว่าเป็นก�าไรในส่วนนี้ โดยมาตรฐานใหม่นี้จะแยกก�าไรทั้ง 2 ชนิดนี้
ออกมาอย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและเห็นส่วนผสมของที่มาของก�าไรเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน
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การแยกส่วนของการลงทุน (Investment components)
ออกมาจากส่วนของประกันภัย (Insurance components)

 เพือ่ทีจ่ะสามารถท�าให้ธรุกจิประกนัภยัเปรยีบเทยีบกบัธรุกจิของธนาคารได้ ส่วนของการฝากเงนิ (Deposit) จงึถกูน�ามากล่าวอ้างถงึเสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่างการฝากเงิน 1 ล้านบาทใส่ในธนาคาร กับการจ่ายเบี้ยประกันภัย 1 ล้านบาท (ส�าหรับทุน
ประกันภัย สมมติที่ 1.1 ล้านบาท) ที่มีการรับรู้รายรับ/รายได้เพื่อบันทึกบัญชีไม่เหมือนกัน
 ถ้าใครเคยเห็นมาตรฐานรายงานทางการเงินของสัญญาประกันภัยที่เรียกว่า IFRS 4 (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) จะเห็นว่าจะมีการแยกประเภท
สัญญาที่เรียกว่า สัญญาประกันภัย (Insurance Contract) และสัญญาลงทุน (Investment Contract) อยู่แล้ว ซึ่งเราก็ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม
นั้นได้อยู่ เพียงแต่สัญญาลงทุน (Investment Contract) นี้ จะถูกมองว่าเป็น Distinct Investment Component และอยู่ภายใต้ IFRS9 แทน
 ส่วนสัญญาประกันภัย (Insurance Contract) นั้น ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ IFRS17 แต่ก็ถูกแตกส่วนประกอบออกมาสองส่วน คือ ส่วน
ของการประกันภัย (Insurance components) และส่วนของการลงทุน (Non-distinct investment components) ซึ่งถือว่าเป็นการพลิกโฉม
อีกจุดหนึ่งส�าหรับผู้ที่ต้องน�า IFRS17 มาใช้
 ถ้ายกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ก็คงต้องยกตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ประกันภัย (เช่น จ่ายเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองมากกว่า 1 ปี เป็นต้น) สมมติ
ว่าทุนประกันภัยคือ 1.5 ล้านบาท และในตอนนั้นถ้ายกเลิกกรมธรรม์ก็จะมีเงินคืนอยู่ที่ 1 ล้านบาท เราก็จะน�า 1 ล้านบาทนี้มาพิจารณาว่าเป็น
เหมือนส่วนหนึ่งของเงินฝาก ซึ่งส�าหรับ IFRS17 แล้ว ตัว 1 ล้านบาทนี้จะไม่ถูกใส่ในงบก�าไรขาดทุนเลย 
 ถึงแม้ว่าส่วนของการลงทุน (Non-distinct investment components) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยภายใต้ IFRS17 แต่ 
Investment component ในที่นี้จะถูกดึงแยกออกมาและไม่ได้แสดงในงบก�าไรขาดทุน ในลักษณะที่ IFRS17 เรียกว่าเป็น Disaggregation โดย
เฉพาะอย่างยิ่งตัวที่เหมือนเงินฝาก (Deposit components) จะไม่ได้ถูกใส่ในงบก�าไรขาดทุนอีกต่อไป 
 ส่วนประกอบของงบก�าไรขาดทุนภายใต้ IFRS4 มีดังนี้ “Premium + Investment Income - Incurred Claims and Benefit - 
Change in insurance contract liability = Profit or loss”
 ในทางกลับกัน ส่วนประกอบของงบก�าไรขาดทุนภายใต้ IFRS17 มีดังนี้ “Insurance Revenue - Insurance Services Expense (ISE) 
+ Investment Income – Insurance Finance Expense (IFE) = Profit or loss”
 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น IFRS4 หรือ IFRS17 น้ัน Profit or loss + Other Comprehensive Income (OCI) รวมกันก็จะได้ Total  
Comprehensive Income (TCI) เหมือนเดิมครับ
 งบก�าไรขาดทุน ที่เปลี่ยนจาก IFRS4 มาเป็น IFRS17 มีดังนี้

5  Treats service provided by underwriting activity as revenue and expense in a comparable way to other non  
insurance business: ตัวนี้คือหนึ่งในหัวใจส�าคัญของการที่ทั่วโลกอยากจะเปลี่ยนเป็นมาตรฐานใหม่นี้ เพื่อที่จะได้ให้บริษัทประกันภัย 
ตั้งนิยามของค�าว่า รายรับ/รายได้ และ ค่าใช้จ่าย สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกธุรกิจประกันภัยได้ ดังตัวอย่างที่ได้

กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

IFRS4

Premium

Investment Income
Incurred Claim and Benefits
Chance in insurance contract liabilities

Profit or loss
Other Comprehensive Income (OCI)
Total Comprehensive Income

Insurance Revenue
Insurance Services Expense (ISE)

• Incurred Claims and Expense
• Acquisition Costs
• Gain/loss from Reinsurance

Insurance Service Result
Investment Income
Insurance Finance Expense (IFE)
Net Financial Result

Profit or loss
Other Comprehensive Income (OCI)
Total Comprehensive Income

IFRS17
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IFRS4

Asset
Reinsurance Contract Assets
Deferred Acquisition Costs
Value of Business Acquired
Premium Receivable
Policy Loans

Liabilities
Insurance Contracts Liabilities
Unearned Premiums
Claims Payable

Asset
Reinsurance Contract Assets
Insurance Contract Assets

Liabilities
Insurance Contracts Liabilities
Reinsurance Contract Liabilities

IFRS17

 ใน IFRS17 นั้นได้แยกส่วนของการลงทุน (Investment components) ออกมาจากส่วนของประกันภัย (Insurance components) 

ซึ่งต้องอาศัยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมาช่วยแยกส่วนประกอบตัวนี้

 ในสมัยที่เป็น IFRS4 นั้นเวลาที่บริษัทประกันภัยจ่ายเงินออกจากการที่ผู้ถือกรมธรรม์มาขอเคลมนั้น ก็จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ

เคลมไปเลย แต่ส�าหรับ IFRS17 ที่ต้องลงลึกไปกว่านั้นแล้ว จะต้องแตกส่วนที่เป็นความคุ้มครองที่แท้จริงออกมาเป็นส่วนของประกันภัย และ 

ส่วนที่เหมือนกับการคืนเงิน (ถ้ามี ส�าหรับแบบประกันภัยบางแบบ) ที่ผู้ถือกรมธรรม์ควรจะได้ (Release in Cash Surrender Value) ออกมา

เป็นส่วนของลงทุน 

 ยกตัวอย่างเช่น กรมธรรม์ประกันภัยท่ีทุนประกัน 1.5 ล้านบาท ปรากฏว่าผู้ถือกรมธรรม์เกิดเคลมขึ้นมา (แบบที่สัญญาสิ้นสุด 

ความคุ้มครอง เช่น ประกันโรคร้ายแรง แบบที่จ่ายแล้วจบสัญญา เป็นต้น) และมูลค่าเวนคืนเงินสด (Cash Surrender Value) ในขณะนั้นอยู่ที่ 

1 ล้านบาท ส�าหรับ IFRS17 แล้ว เราจะแบ่งเงินที่ต้องจ่ายออกมา 1.5 ล้านบาท ออกมาเป็น 5 แสนบาทจากความคุ้มครอง (ซึ่งก็คือส่วนเกินของ

ทุนประกันภัยที่มากกว่าเงินส�ารอง หรือทางศัพท์เทคนิคเรียกว่า Net Amount at Risk (NAR)) และ 1 ล้านบาท ที่เป็นการ Release มูลค่า

เวนคืนเงินสด (ถ้ามี) ออกมาเมื่อผู้ถือกรมธรรม์ขอเคลม จะถือเป็นส่วนของการลงทุน (Investment components) 

 ในตัวอย่างเดียวกัน ถ้าลูกค้าขอเวนคืนกรมธรรม์แล้ว บริษัทประกันภัยก็จะต้องมีการจ่ายเงินออก (Cash outgo) ซึ่ง IFRS17 นั้น 

จะถือว่าเป็นส่วนของการลงทุน (Investment components) เช่นกัน

 มีอีกจุดหนึ่งที่ตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่า ใน IFRS17 นี้ จะไม่มีเบี้ยค้างรับ (Due premium) หรือ เบี้ยรับล่วงหน้า (Prepaid premium)  

อีกต่อไป ในส่วนของการบันทึกรายรับ/รายได้ (Insurance revenue) จะพิจารณาจากการส่งมอบบริการตามหลักบัญชี (Service on earned 

basis) ซึ่งถ้าท�าแบบนี้แล้วจะท�าให้สอดคล้องกับธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจประกันภัย

 ส่วนการแสดงผลของงบดุล ที่เปลี่ยนจาก IFRS4 มาเป็น IFRS17 มีดังนี้

 จะเห็นว่า IFRS17 น้ันรวบทุกอย่างเอาไว้เป็น Insurance Contract Assets/Liabilities หรือ Reinsurance Contract Assets/ 

Liabilities ไว้หมด เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงผลที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบดุลของ IFRS17 นั้นจะไม่ได้มีการแสดงเบี้ยค้างรับ (Premium 

Receivable) ว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Asset) อีกต่อไป ทั้งนี้ Acquisition Cost ก็ไม่ได้แสดงออกมาอยู่ในรูปของสินทรัพย์ที่ 

จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) เช่นกัน หากแต่ เรื่อง Deferred Acquisition Costs ในเชิงเทคนิคของ IFRS17 นั้นจะถูกฝังอยู่ในรูปแบบ 

การค�านวณหนี้สิน (Insurance Contract Liabilities) และถูกทยอยรับรู้ในรูปแบบของหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและฝังอยู่ในส่วนหนึ่งของ  

Contractual Service Margin (CSM) ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

 ในตอนหน้าผมจะพาไปท�าความเข้าใจสัญญาประกันภัยอยู่ 2 ตัว ที่เป็นหัวใจส�าคัญที่สุดของมาตรฐาน IFRS17 และประเด็นอื่น ๆ  

เพิ่มเติมกันครับ...
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ขับเคลื่อนโครงการธนาคารน�้าใต้ดิน
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ 
เข้านมัสการ พระเดชพระคุณพระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน แสงศรี) เจ้าอาวาสวัดอาฮง
ศิลาวาสก ณ วัดบุญเรืองสุวรรณาราม จังหวัดหนองคาย เพื่อปรึกษา หารือ และศึกษาดูงาน
โครงการธนาคารน�้าใต้ดิน โดยสมาคมฯ มีความสนใจและต้องการขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน และ
สร้างการมส่ีวนร่วมในการสร้างระบบธนาคารน�า้ใต้ดนิเพือ่เป็นสาธารณประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหา
ภัยน�้าท่วมและภัยแล้งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
 นายวาสิต ล�่าซ�า ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยยานยนต์ เป็นผู้แทนรับโล่ประกาศ
เกียรติคุณหน่วยงานที่ช่วยเหลือ สนับสนุน
กจิการงานของกองบงัคับการปราบปราม จาก 
พลต�ารวจตรี จิรภพ ภูริเดช ผู ้บังคับการ 
ปราบปราม ในงานวันสถาปนากองบังคับการ
ปราบปราม ครบรอบปีที่ 71 เม่ือวันท่ี 1 
กันยายน 2562 ณ กองบังคับการปราบปราม 
ถนนพหลโยธิน

ประชุมหารือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
 นายวาสิต ล�่าซ�า ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ประกนัภยัยานยนต์ ประชมุร่วมกบัผูแ้ทนสมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยเรือ่ง “การสนบัสนนุ
กจิกรรมตรวจสอบ และแก้ไขชดุถงุลมเสรมิความปลอดภยัในรถยนต์ให้กบัผู้เอาประกนัภยั” โดย
มีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 6 ราย เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย BMW Honda Mazda Mitsubishi 
Nissan และ Toyota เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ศึกษาดูงานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) Nissan Leaf
 คณะท�างานจัดท�าราคาค่าซ่อมและรับรองคุณภาพอะไหล่รถยนต์ และคณะท�างานจัดท�า
ราคากลางรถยนต์ ได้เข้าศึกษาดูงานเก่ียวกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) Nissan Leaf เพื่อศึกษา
คุณลักษณะเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า ราคา ราคาค่าซ่อมของยานยนต์ไฟฟ้า และข้อมูลด้านอื่น ๆ 
เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม บริษัท  
นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด จังหวัดสมุทรปราการ

เตรียมความพร ้อมการปฏิ บั ติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
17 เรื่อง สญัญาประกนัภัย (IFRS17) ครั้ง
ที่ 1/2562
 ชมรมนกับญัชีประกนัภยั จดัประชุมคณะ
ท�างานเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17) ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้อง
ประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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ศึกษาดูงาน บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ�ากัด (มหาชน)
 คณะท�างานจัดท�าราคากลางรถยนต์ และคณะท�างานจัดท�าราคาค่าซ่อมและ
รบัรองคุณภาพอะไหล่รถยนต์ ได้เข้าศึกษาดงูานผู้ประกอบการส่วนต่อเตมิรถยนต์ขนาด
ใหญ่ เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคาส่วนต่อเติมของรถยนต์ขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2562 ณ บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริง จ�ากัด (มหาชน) จังหวัด
สมุทรสาคร

ง า น แ ส ด ง สิ น ค ้ า โ ล จิ ส ติ ก ส ์  2 5 6 2  
(TILOG-LOGISTIX 2019)
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและ
โลจิสติกส์ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัการประกนัภยัทาง
ทะเลและโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการ นิสิต 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในงานแสดง 
สินค้าโลจิสติกส์ 2562 (TILOG-LOGISTIX 
2019) เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ  
ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา

ความรู้พื้นฐานและการจัดการสินไหมทดแทนในกรณีเกิด G.A. (General Average)
 ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเรื่อง “ความรู้พื้นฐานและการจัดการ
สินไหมทดแทนในกรณีเกิด G.A. (General Average)” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

(ร่าง) คู่มือปฏิบัติ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษา
พยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถาน
พยาบาลและสิทธิของผู้ป่วย
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ร่วมกับ 
สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมกัน (ร่าง) คู่มือปฏิบัติ ประกาศ
กระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ชนดิหรอืประเภทของการรกัษาพยาบาล ยาและเวชภณัฑ์ การบรกิาร
ทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วย เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมทัง้มทีศิทางและมวีธิกีาร
ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน

ศึกษาดูงาน บริษัท เมียนมาอินชัวรันส์ จ�ากัด
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ร่วมกับ ส�านักงาน คปภ. จังหวัดตาก และชมรมบริษัท
ประกันภัยจังหวัดตาก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการบริหารงานประกันภัยของบริษัท  
เมียนมาอินชัวรันส์ จ�ากัด สาขาเมียวดี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการงานประกันภัย
โดยเฉพาะเรื่องการประกันภัยรถข้ามแดน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อท�าการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการประกันภัยข้ามแดน พรมแดนแม่สอด-เมียวดี ต่อไป เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
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(ร่าง) ค�าส่ังนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ 
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐานส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย
 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดประชุมหารือและแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับ (ร่าง) ค�าสั่งนายทะเบียน เรื่อง “หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ 
กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐานส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย” รวมถึง
ประเด็นเกี่ยวกับเง่ือนไขในกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลฉบับมาตรฐาน เมื่อวันท่ี 27 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 25 (IMDP 25)
 คณะกรรมการพฒันาธรุกจิและวชิาการประกนัภยั จดัอบรมหลักสูตรพฒันาผู้บรหิารธรุกจิ
ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 25 (IMDP 25) โดยจัดพิธีเปิดการอบรมขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562  
ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และจัดอบรมการวิเคราะห์ตนเอง การเสริมสร้างภาวะผู้น�าและ
การพฒันาทีมงาน เมือ่วนัท่ี 14-15 กนัยายน 2562 ณ โรงแรม ดสิุตดที ูเขาใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา 
ซึ่งมีจ�านวนผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 54 คน

Machine Learning for Data Analytics
 ชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT 
Club) จดัอบรมหลักสูตร “Machine Learning 
for Data Analytics” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวนิาศภยัไทย

การใช้โปรแกรมการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ IFRS 17
 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และ 
การลงทนุ จดัการประชมุช้ีแจงการใช้โปรแกรม
การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับ IFRS 17 โดยส�านักงานอัตราเบ้ีย
ประกนัวนิาศภยัได้จดัท�าโปรแกรมการจดักลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ส�าหรับเป็นพื้นฐานในการวัดมูลค่า
ทางบัญชีภายใต้ IFRS 17 เพื่อเป็นแนวทางให้
บรษัิทใช้ในการจดักลุม่ผลติภณัฑ์จรงิของบรษัิท 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ร่วมเปิด บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ�ากัด
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล
ดิจิทัลไอดี จ�ากัด (National Digital ID: NDID) ร่วมงานเปิดตัวของบริษัท ภายในงาน Bangkok 
Fintech Fair 2019 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
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ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขายของธุรกิจประกันภัยและการวางแผนภาษีโดยพิจารณา 
ภ.ง.ด. 50
 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน จัดอบรมหัวข้อ “ค่าใช้จ่ายการส่งเสริม
การขายของธุรกิจประกันภัย และการวางแผนภาษีโดยพิจารณา ภ.ง.ด. 50” โดยสมาคมฯ  
ได้ขออนุมัติหลักสูตรกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนับช่ัวโมงพัฒนาความรู ้
ต่อเนื่องทางวิชาชีพส�าหรับผู้สอบบัญชี และผู้ท�าบัญชี จ�านวน 6 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2562 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

แถลงข่าวโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจ�าปี 2562
 นายอานนท์ วงัวส ุนายกสมาคมประกนัวินาศภยัไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตวัโครงการ “คปภ. 
เพื่อชุมชน” ประจ�าปี 2562 ณ ชุมชนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน พร้อมลงพื้นที่สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และประโยชน์ของการประกันภัยให้กับคนในชุมชน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

Cyberspace  Cha l lenges  and  
Opportunities
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ 
Munich Re Group จดัสมัมนาเร่ือง “Cyber-
space Challenges and Opportunities” 
เพ่ือให้ภาคธุรกิจประกันภัยรับรู ้ เกี่ยวกับ
สถานการณ์ อุปสรรคปัญหา ด้านการประกัน
ภัยไซเบอร์ ตลอดจนการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นท่ัวโลก ความท้าทายและ
โอกาสส�าหรบัอตุสาหกรรมการประกนัภยัและ
ตลาดการประกันภัยต่อ รวมทั้งแนวโน้มและ
ผลกระทบต่อการประกันภัยไซเบอร์ เมื่อวันที่ 
15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย

ต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาและก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยบังคลาเทศ (IDRA)
 นายกีเ่ดช อนนัต์ศริิประภา ผูอ้�านวยการบริหาร สมาคมประกนัวนิาศภัยไทย ให้การต้อนรบั
คณะผู้บริหารระดับสูงจาก Insurance Development and Regulatory Authority of  
Bangladesh (IDRA) ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยในสาธารณรัฐ
ประชาชนบงัคลาเทศ ในโอกาสทีเ่ดนิทางมาฝึกอบรมและศกึษาดงูาน พร้อมแลกเปลีย่นมมุมอง
และแนวทางการด�าเนนิธรุกจิประกันภยัในประเทศไทย เมือ่วนัที ่11 กรกฎาคม 2562 ณ สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 

ประชุมหารือร่วมกับต�ารวจนครบาล 7
 ชมรมสินไหมยานยนต์ โดยคณะท�างาน
ชดุป้องกนัการโจรกรรมรถและฉ้อฉลประกนัภยั 
ได้ประชุมหารือแลกเปล่ียนข้อมูลการป้องกัน
การโจรกรรมรถ ร่วมกับ พันต�ารวจเอกสุวัฒน์ 
เกิดแก้ว รองผู้บังคับการต�ารวจนครบาล 7 
หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามการ
โจรกรรมรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ กองบญัชาการ
ต�ารวจนครบาล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 
ณ กองบังคับการต�ารวจนครบาล 7
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ลงพื้นที่ คปภ. เพื่อชุมชนล�าไยมัดปุ๊ก จังหวัดเชียงใหม่
 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการบริหาร และนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการ
บริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมกิจกรรม “คปภ. เพื่อชุมชน” ประจ�าปี 2562 ลงพื้นที่
ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การประกันภัยพืชผลล�าไยร่วมกับ ส�านักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2562 ณ ชุมชนล�าไยมัดปุ๊ก จังหวัดเชียงใหม่

ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงส�าหรับการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
 ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย จัดสัมมนาเรื่อง “ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงส�าหรับ
การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย” เพื่อเผยแพร่ให้กับบริษัทสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทยท่ี
น�าส่งข้อมูลการรับประกันภัยเข้าระบบ Insurance Bureau System (IBS) เพื่อประมวลผล
ข้อมลู ซึง่บรษิทัทีน่�าส่งข้อมลูจะได้รบัทัง้ผลลพัธ์ และโปรแกรมการค�านวณต้นทนุความเสยีหาย
อ้างอิง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับประกันภัยให้กับฝ่ายรับประกันภัย และฝ่าย
คณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัท พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบริษัทสมาชิก 
เพือ่น�าไปปรบัปรงุและเผยแพร่ต้นทนุความเสียหายอ้างองิของการประกนัความเส่ียงภยัทกุชนดิ 
(IARs) ส�าหรบัทรพัย์สนิประเภทอืน่ภายในปี 2562 เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชมุ 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17)
 คณะกรรมการการบัญชี-การเงนิ และการ
ลงทุน จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญา
ประกนัภยั (IFRS 17)” หัวข้อที ่2 เรือ่ง “Mea-
surement ส่วนที ่1” เมือ่วนัที ่19-20 สงิหาคม 
2562 และหัวข้อที่ 3 เรื่อง “Measurement 
ส่วนที่ 2” เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2562 ณ 
ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

แต่งต้ังประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย 
คนใหม่
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการสภาธรุกิจประกนั
ภัยไทย ครั้งที่ 1/2562-2564 เมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง นางนุสรา บัญญัติ
ปิยพจน์ ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสภาธุรกิจ
ประกันภัยไทย ประจ�าปี 2562-2564 แทน 
นายอานนท์ วังวสุ ซึ่งหมดวาระการบริหารลง
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยสภาธุรกิจ
ประกันภยัไทยมวีาระการบรหิาร 2 ปี เพือ่ร่วม
กันส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มี
ความมั่นคงอย่างมีเสถียรภาพ ณ ห้องประชุม 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เ ร่ือง  
ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14
 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ร่วมออกบธู
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกัน
วินาศภัย ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 “เดิน 
ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย” โดยมี นายนพดล 
สันติภากรณ์ เลขาธิการ สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย เข้าเยี่ยมชมบูธ เมื่อวันที่ 7-8 
สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุม ไบเทค บางนา
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การแต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพและสร้างสุขอย่าง
ยั่งยืน
 คณะกรรมการสโมสรสมาชิกประกันภัย จัด
กิจกรรมฝึกสอนงานศิลปหัตถกรรมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 11 
หลักสูตร “การแต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพและสร้างสุข
อย่างยั่งยืน” ให้กับบริษัทสมาชิก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ลงพื้นท่ีให ้ความรู ้ประกันภัยประมง 
จังหวัดสงขลา
 นายกีเ่ดช อนนัต์ศิรปิระภา ผูอ้�านวยการ
บริหาร และนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วย 
ผูอ้�านวยการบรหิารสายงานวชิาการ สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และประชาสัมพนัธ์การประกนัภยั
ประมงให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านนาทับ-
สะกอม จังหวัดสงขลา ในโครงการ “คปภ. 
เพื่อชุมชน” ประจ�าปี 2562 เมื่อวันท่ี 20 
สิงหาคม 2562 ณ มัสยิดบ้านคลองข่า 
จังหวัดสงขลา

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย บรรยายหลักสูตร IMDP 25
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้เกียรติ
เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย 
รุ่นที่ 25 (IMDP 25) ในหัวข้อ “บริบททางประวัติศาสตร์ของธุรกิจ
ประกันวินาศภัย แนวโน้มการแข่งขัน แนวทางการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย และภาพรวมผลประกอบการ” เพื่อให้มองเห็นถึงภาพรวม
ของธรุกจิประกนัภยัทัง้ในอดตีและอนาคต เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2562 
ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

มอบคอมพิวเตอร์ Notebook และเครื่องพิมพ์ แก่โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์
 นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู ้อ�านวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จ�านวน 10 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จ�านวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็น 
เครื่องเก่าสภาพดีพร้อมใช้งาน ให้แก่โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ อ�าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ส�าหรับใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีนางสาวพรพรรณ  
คชเชนทร์ ผูอ้�านวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

คณะนักศกึษา วปส. รุน่ท่ี 9 ดูงานสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย
 นายอานนท์ วังวส ุนายกสมาคมประกนั
วนิาศภยัไทย และ นายกีเ่ดช อนนัต์ศริปิระภา 
ผู้อ�านวยการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ 
ดร. สทุธพิล ทวีชยัการ เลขาธกิาร คปภ. และ
คณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 ในโอกาสมาศึกษา 
ดูงาน ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย
สมาคมฯ ได้น�าเสนอภาพรวมธุรกิจประกัน
วินาศภัยเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจใน
ระบบประกันวินาศภัยให้กับผู้เข้าอบรมมาก
ยิง่ขึน้ เมือ่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 ณ สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย
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ลงพื้นที่ให้ความรู้ประกันภัยผู้โดยสารเรือส�าหรับเรือโดยสาร
 นางสาวกลัยา จกุหอม ผูช่้วยผูอ้�านวยการบรหิารสายงานวชิาการ สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย 
ร่วมลงพืน้ทีพ่บปะชาวบ้านในชุมชนตลาดน�า้บางคล้า เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจ และประชาสมัพนัธ์
การท�าประกนัภยัผูโ้ดยสารเรอืส�าหรบัเรอืโดยสารให้กบัชาวบ้านในชมุชน ตามโครงการ “คปภ. เพือ่
ชุมชน” ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ ตลาดน�้าบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อบรมทัศนคติเชิงบวก พร้อมท�างานอย่างรับผิดชอบ
 สมาคมประกนัวินาศภยัไทย จดัอบรมหลกัสูตร “ทศันคตเิชงิบวก พร้อม
ท�างานอย่างรับผิดชอบ” ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ
การสร้างแนวคิดด้านบวกต่อชีวิตและการท�างาน เมื่อวันที่ 17 และ 24 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ฝึกซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ�าป ี
2562 ซึ่งการฝึกซ้อมในคร้ังนี้เป็นการ
อบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ โดยได้รับ
การสนบัสนนุจากทมีงานศนูย์ฝึกอบรมดบั
เพลิงและกู ้ ภัยจาก บริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2562 ณ อาคารสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย

อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการสื่อสาร
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ 
ในหลักสูตร “การสื่อสารผ่านสื่อ E-Mail Line Social Media และโทรศัพท์ เพื่อ
สร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง” เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความ
เข้าใจ หลักการส่ือสารที่ถูกต้อง รวมทั้งเทคนิคและวิธีการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานของทีมงาน เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

เหลียวหลังแลหน้า ธุรกิจประกันภัยไทย
 สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และ นิตยสารไทยแลนด์อินชัวรันส์ ร่วม
จัดงานเสวนาวิชาการประกันภัยหัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า ธุรกิจประกันภัยไทย” ในโอกาสครบ
รอบ 20 ปี นิตยสารไทยแลนด์อินชัวรันส์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย
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แถลงข่าวงานสัปดาห์ประกันภัย ประจ�าปี 2562
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย ประจ�าปี 
2562” ร่วมกบัส�านกังาน คปภ. เมือ่วนัที ่11 กันยายน 2562 
ณ ส�านกังาน คปภ. โดยก�าหนดจดังานในระหว่างวนัที ่27-29 
กันยายน 2562 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้
แนวคิด “พลิกโฉมประกันสุขภาพ ด ้วยเทคโนโลย ี
ประกันภัย” 

Insurance Rating Outlook 2020
 นายกีเ่ดช อนนัต์ศริปิระภา ผูอ้�านวยการบรหิาร สมาคมประกนัวนิาศภัยไทย 
บรรยายภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทย (Insurance Outlook in Thailand) 
พร้อมร่วมเสวนาในหวัข้อ ความท้าทายของธรุกจิประกันวนิาศภยัไทย (Challenge 
for Thailand Non-Life Insurance Industry) ในงานสมัมนา Insurance Rating 
Outlook 2020 จัดโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด และ S&P Global Ratings เมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรม The St. Regis Bangkok 

การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 13
 คณะกรรมการสโมสรสมาชกิประกนัภยั จดัการแข่งขันโบว์ลิง่ประกนัภยั ครัง้ที่ 
13 มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 44 ทีม จ�านวน 132 คน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ 
Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด รัชดา

Annual Liaison Meeting 2019
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
พร้อมด้วย นายนพดล สนัตภิากรณ์ เลขาธกิาร และนายกีเ่ดช 
อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหาร เป็นผู้แทนเข้าร่วม 
การประชมุ Annual Liaison Meeting 2019 ของ 4 สมาคม 
จาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย สมาคมประกันวินาศภัยจาก
ประเทศบรูไน สิงคโปร์ มาเลเซียและไทย เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธุรกจิประกนัวนิาศภยัใน 
4 ประเทศ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ Rizqun  
International Hotel ประเทศบรูไน

การประชุม EAIC Executive Board Meeting 2019
 นายนพดล สันติภากรณ์ เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย  
นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหาร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเตรียม
การจัดงาน EAIC 2020 เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ส�าหรับการประชุมที่จะ
จัดขึ้นในปี 2020 ที่กรุงโซลจะเป็นการจัดงานครั้งที่ 30 (East Asian Insurance 
Congress (EAIC 2020)) ภายใต้ธีมหลักคือ “2020, A Brave New Decade for 
Insurance” ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ณ Inter  
Continental Seoul COEX กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
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 สมาคมประกันวนิาศภัยไทย ร่วมกบั สมาคมประกนัวนิาศภัยแห่งประเทศญีปุ่น่ 

(The General Insurance Association of Japan: GIAJ) และ สถาบันประกันภัยแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น (The General Insurance Institute of Japan: GIIJ) จัดงานสัมมนา 

The Insurance School (Non-Life) of Japan Overseas Seminar 2019 หรือ ISJ 

Overseas Seminar 2019 ภายใต้ธีมหลัก “Providing Better Services in  

a Reliable and Sustainable Manner” ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562  

ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 

 การจัดสัมมนาในครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นเวทีที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนใน

ธุรกิจประกันภัยของไทยได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาต้นแบบที่ดีด้านการประกอบธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยัจากประเทศญีปุ่น่อย่างใกล้ชดิ ส�าหรบัการจัด ISJ Overseas Seminar 

ที่ประเทศไทยนั้นเคยมีการจัดสัมมนามาแล้วรวม 4 ครั้ง เมื่อปี 2536 2544 2550 และ 

2557 ตามล�าดับ โดยการจัดงานสัมมนาในปี 2562 นี้ ถือเป็นครั้งที่ 5 ในช่วงระยะเวลา 

26 ปี (พ.ศ. 2536-2562)

 ทัง้นี ้การสมัมนา ISJ Overseas Seminar ได้มกีารจดัหมนุเวยีนไปยงัประเทศ/

เขตเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งแต่ละครั้งสมาคมประกันวินาศภัยแห่ง

ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันประกันภัยแห่งประเทศญ่ีปุ่น จะจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญท้ัง

ภาครัฐและเอกชนจากประเทศญ่ีปุ่นมาแบ่งปันข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ใน

ประเด็นหรือหัวข้อที่ภาคธุรกิจในแต่ละประเทศ ๆ น้ันให้ความสนใจ ส�าหรับหัวข้อ 

การสัมมนาที่จัดในครั้งนี้  “Providing Better Services in a Reliable and  

Sustainable Manner” ได้เน้นน�าเสนอถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการให้บริการที่ 

น่าเชื่อถือและเกิดความยั่งยืนในธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นส�าคัญ

In Brief:
The Insurance School (Non-Life)  

of Japan (ISJ)

 ก่อตั้งในปี 2515 (ด�าเนินการมาแล้วเป็นเวลา 47 ปี) 

 เป็นสถาบันการศึกษาประกันภัยที่มีบทบาทส�าคัญใน 
การพฒันาบุคลากรดา้นการประกันวนิาศภยัของประเทศ/
เขตเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกทั้ง 16 แห่ง

 ภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในประเทศญี่ ปุ่น 
เป็นผู้ ให้การสนับสนุนท้ังด้านเงินทุนและบุคลากรใน 
การฝึกอบรม

 การอบรมของ ISJ ประกอบด้วย
1. หลักสูตรการประกันวินาศภัยทั่วไป (ISJ General 

Course) จดัอบรมในชว่งเดือนตุลาคมหรือพฤศจกิายน
ของทุกปี

2. หลักสูตรการประกันวินาศภัยขั้นสูง (ISJ Advanced 
Course) อบรมในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน 
ของทุกปี 

3. ISJ Overseas Seminar เป็นการจัดสัมมนาในประเทศ 
ต่าง ๆ หมุนเวียนกันไปยังเขตเศรษฐกิจและประเทศใน 
แถบเอเชียตะวันออก

 ผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัยของไทยท่ีเป็นศิษย์เก่า 
หลักสูตรการประกันวินาศภัยท่ัวไป และ หลักสูตร 
การประกันวินาศภัยขั้นสูง มีจ�านวนท้ังส้ิน 249 คน  
(ข้อมูล ณ กันยายน 2562)

สัมผัสเบื้องลึกความส�าเร็จของธุรกิจประกันภัยญี่ปุ่น
ผ่านงานสัมมนา ISJ Overseas Seminar 2019

โดย นฤมล  ดอกพิกุล

ฝ่ายวิชาการทั่วไป สมาคมประกันวินาศภัยไทย

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 144 25

รอบรู้ประกันภัย



นาย Yuji Ito นายอานนท์ วังวสุ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ฯพณฯ นาย Shiro Sadoshima

การแถลงข่าวงานสัมมนา ISJ Overseas Seminar 2019

 ในพิธีเปิดการสัมมนา ISJ Overseas Seminar 2019 ของวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 นาย Yuji Ito กรรมการผู้จัดการของ 

สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าว

ต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

กล่าวเปิดงานสัมมนา รวมถึง ฯพณฯ นาย Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็ม สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจ�า 

ราชอาณาจักรไทย ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย จากนั้นผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น สถาบันประกันภัย

แห่งประเทศญี่ปุ่น รวมถึงสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการแถลงข่าวถึงการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ร่วมกัน

 กิจกรรมการสัมมนาทั้งสองวันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้นกว่า 250 คน จากทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้แทนจากส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง สถาบันประกันภัยไทย คณาจารย์จากสถาบันการ

ศึกษาด้านประกันภัยไทย บริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย รวมถึงศิษย์เก่า ISJ ซึ่งการสัมมนานี้จัดขึ้นในใต้ธีมหลัก คือ Providing 

Better Services in a Reliable and Sustainable Manner แบ่งออกเป็น 2 วัน 7 หัวข้อย่อย 

รอบรู้ประกันภัย
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 การบรรยายในวันแรก (10 กันยายน 2562) เน้นถึงการเพิ่มพูนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในหลากหลายมิติ เพื่อน�าไปสู่การให้

บริการที่น่าเชื่อถือและเกิดความยั่งยืนในธุรกิจประกันภัย โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 ORSA with ERM for Solvency Purpose โดย นาย Tadashi Tominaga ต�าแหน่ง Prudence Monitoring Officer,  

Insurance Business Division, Financial Services Agency (FSA) ได้บรรยายถึงแนวทางการน�าเรื่องการบริหารความเสี่ยงแบบ 

องค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท (ORSA) มาใช้ รวมถึงน�าเสนอตัวอย่างกรอบ 

และกระบวนการ ERM/ORSA ของบริษัทประกันภัยที่เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างเหมาะสมจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจประกันภัยเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

  Enterprise Risk Management (ERM) โดย นาย Shumpei Takizawa ต�าแหน่ง Executive Officer and General  

Manager, Risk Management Dept. Tokio Marine Holdings, Inc. ได้ให้ความรู้และยกตัวอย่างถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยง

แบบองค์รวม (ERM) ในกลุ่มบริษัท Tokio Marine Holdings, Inc. ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือ องค์กรควรมีการตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการบริหารความเสี่ยง การสร้างวัฒนธรรมความเส่ียง (Risk Culture) เพื่อให้ธุรกิจสามารถด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดความยั่งยืน 

  The Importance and Effectiveness of Industry-wide Efforts โดย นาย Yuji Ito กรรมการผู้จัดการ สมาคมประกัน

วนิาศภยัแห่งประเทศญีปุ่น่ ได้แบ่งปันประสบการณ์จากธรุกจิประกนัวนิาศภัยของญีปุ่น่ในแง่มมุต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเปล่ียนผ่านในช่วง

ของการยกเลิกกฎระเบียบการควบคุมโดยรัฐ (Deregulation)1 รวมถึงบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนของภาคธุรกิจเพื่อให้

อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในญี่ปุ่นเติบโตได้อย่างยั่งยืนในปัจจุบัน

  Information Exchange Systems among General Insurance Companies โดย นาย Satoshi Shimizu  

รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย International Education สถาบันประกันภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น และ นาย Hiroyasu Miyazaki ผู้จัดการ 

ฝ่าย International Business Planning Dept. สมาคมประกนัวินาศภยัแห่งประเทศญีปุ่น่ ได้บรรยายถงึแนวทางการแก้ไขปัญหาฉ้อฉล

ในธุรกิจประกันวินาศภัยของญี่ปุ่น ซึ่งภาคธุรกิจของญี่ปุ่นได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 

(Information Exchange Systems) ภายใต้การบริหารจัดการโดยสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวได้

ด�าเนินการภายใต้กฎหมาย Personal Information Protection Act และ Anti-monopoly Act ของประเทศญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องการฉ้อฉลในธุรกิจประกันวินาศภัยของญี่ปุ่นลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ

  Consumer Services and Complaint Response โดย นาย Takuo Nagaya ผู้จัดการฝ่าย Corporate Quality Control 

Dept., Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. ได้น�าเสนอถึงแนวทางที่สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่นน�ามาพัฒนาธุรกิจ

ประกันวินาศภัยในประเทศให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ มีการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น โดยการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่าง

ทันท่วงที ผ่านการตั้งสภาท่ีปรึกษาในการรับฟังเสียงของลูกค้า และการจัดตั้ง ADR Center (Alternative Dispute Resolution  

Center) ให้บริการถึง 10 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้น�าความคิดเห็นจากลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น อาทิ การปรับปรุงใน

ด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการน�าข้อร้องเรียนจากลูกค้ามาปรับปรุงในกระบวนต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย เป็นต้น 

1 ราว ค.ศ. 1994-1998 (พ.ศ. 2537-2541)

การบรรยายในวันแรก (10 กันยายน 2562)

รอบรู้ประกันภัย
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 ส่วนการสัมมนาในวันที่สอง (11 กันยายน 2562) เน้นถึงการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจผ่านการ

ด�าเนินงานในอุตสาหกรรมการประกันภัยยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 2 หัวข้อ คือ 

 Transition of Automobile Insurance and the Future โดยนาย Etsu Shuku จาก Personal Lines Product  

Development Dept., Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. ได้กล่าวถึง GIROJ (General Insurance Rating Organization 

of Japan) ว่าท�าหน้าที่ค�านวณอัตราเบี้ยประกันภัยในอัตรายุติธรรม (Fair Rate) เพื่อใช้อ้างอิง ซึ่งยังประโยชน์ทั้งในฝั่งผู้เอาประกันภัย

และบริษัทประกันวินาศภัย แต่ไม่ได้เป็นอัตราที่ก�าหนดให้บริษัทประกันภัยต้องปฏิบัติตาม รวมถึงได้กล่าวถึงระบบ NCD (No-Claim 

Discount) ซึ่งริเริ่มโดย GIROJ จากการน�าข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้ขับขี่ และได้พัฒนาไปสู่การน�าข้อมูลมาใช้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

โดยมีการจัดอันดับและให้ส่วนลดกับผู้ขับขี่ที่มีประวัติดี รวมถึงการให้ข้อมูลกลยุทธ์ในระดับบริษัทหรือหน่วยธุรกิจที่น�าเทคโนโลยีหรือ

แอปพลิเคชันมาใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการกับผู้เอาประกันภัย

 Automobile Insurance Claims Adjustment โดยนาย Hajime Maruyama ต�าแหน่ง Deputy General Manager,  

Innovation & Development Group, Claims Administration Dept., Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd. ได้แบ่งปัน

ประสบการณ์จากอุตสาหกรรมประกันภัยของญี่ปุ่นที่มีการพัฒนาในเรื่องของการจัดการสินไหมทดแทนของอุตสาหกรรมประกันภัย 

ยานยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การมี JIKEN Center ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและอบรมที่เกี่ยวข้องกับอะไหล่และเทคโนโลยีการซ่อมแซม

รถยนต์ และ Medical Institute for Insurance Adjusters รวมถงึการน�าเทคโลยทีีเ่หมาะสมมาสนบัสนนุในการจดัการสนิไหมทดแทน

ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และรองรับกับยานพาหนะไร้คนขับที่น่าจะน�ามาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย

 นอกจากนี้ ระหว่างการสัมมนายังได้จัดให้มีการถาม-ตอบในแต่ละช่วง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สอบถามข้อมูล 

เชิงลึกที่ตนเองสนใจจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันวินาศภัยญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี

บรรยากาศบางส่วนในงานสัมมนา

การสัมมนาในวันที่สอง (11 กันยายน 2562)
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 อีกหนึ่งไฮไลต์ที่คณะผู้จัดงานที่จัดขึ้น คือ งาน ISJ Graduates Reunion Party ในช่วงเย็นของวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เพื่อ

เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ISJ ได้มีโอกาสมารวมตัวและพบปะสังสรรค์กัน รวมถึงการที่ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหาร ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัย

แห่งประเทศญีปุ่น่ และสถาบนัประกนัภยัแห่งประเทศญีปุ่น่ทีเ่ดินทางมาเยีย่มเยอืนถงึเมอืงไทย โดยในครัง้นีม้ศิีษย์เก่าและผูท้ีเ่กีย่วข้องมารวมตวั

ราว 54 คน ถึงแม้ว่าจะเป็นงานสังสรรค์ขนาดย่อม แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ และความอบอุ่น ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างภาคธุรกิจประกันวินาศภัยของทั้งสองประเทศอีกทางหนึ่งด้วย 

 ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในตลาดประกันวินาศภัยขนาดใหญ่ที่มีความส�าคัญในอันดับต้น ๆ ของโลก ด้วยจ�านวนเบี้ยประกันภัย

รวม (Gross Premium) ถึง 106 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท) ในขณะที่ตลาดประกันวินาศภัยของไทยมีจ�านวนเบี้ย 

ประกนัภยัรวมเพยีง 8.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท) จึงมขีนาดต่างกันถงึ 12.5 เท่า2 ดงันัน้ การเรยีนรู้จากประเทศต้นแบบ

ที่ดีอย่างญี่ปุ่น จะน�ามาซึ่งแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

บรรยากาศบางส่วนในงานสัมมนา

งาน ISJ Graduates Reunion Party

2 Source: Swiss Re, Sigma No.3/2019 และส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB)

รอบรู้ประกันภัย
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เศรษฐกิจขี้เกียจ 
(Lazy Economy)

 ในปัจจุบันได้เกิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ขึ้นอย่างเงียบ ๆ ซึ่งก็คือ เศรษฐกิจขี้เกียจ (Lazy economy) ที่เกิดจากความต้องการ 

ความสะดวกสบายในชีวิต โดยผู้บริโภคพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่ท�าให้ตนรู้สึกว่าได้รับ

 ความสะดวกสบาย

 ประหยัดเวลาและแรงงาน 

 หรอือกีมมุหนึง่กค็ือการใช้เงนิซือ้เวลาเพือ่ให้ตนมเีวลาว่างมากขึน้เพื่อทีจ่ะสามารถไปท�างานอย่างอื่นหรอืพกัผอ่น เนื่องจากเวลาเป็นสิง่

ที่มีค่ามากที่สุดในโลก เศรษฐกิจขี้เกียจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีการพัฒนาของเทคโนโลยี

  ขนาดของเศรษฐกิจขี้เกียจในต่างประเทศ  

 Taobao เว็บไซต์ตลาดซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ในเครือของอาลีบาบากรุ๊ปเปิดเผยว่า ในปี 2561 ชาวจีนมียอดการจับจ่ายซื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับความขี้เกียจถึง $2.31 พันล้าน โดยเพิ่มขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับปีก่อน กลุ่มลูกค้าหลักคือ Milennial ที่เกิดขึ้นหลังปี 1995

  สินค้าที่ขายดีในกลุ่มนี้  

อายแชโดว์ปาดครั้งเดียวจบ
(One-swipe eye shadow 

palette)

เก้าอี้นั่งเล่นเกม
(Gamer chair)

หม้อไฟสำาเร็จรูป 
(Fuss-free instant hot pot) 

แค่เติมน้ำาและทิ้งไว้สักพัก

เครื่องใช้ ไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะ
เช่น เครื่องทำาอาหารอัตโนมัติ 

หุ่นยนต์ทำาความสะอาดกระจก

โดย ส�านักวิจัยและสถิติ 

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ และ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
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  กิจกรรมที่คนไทยขี้เกียจทำามากที่สุด  

 CMMU ได้ท�าการส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน (หญิง 854 คน ชาย 346 คน) และสัมภาษณ์เชิงลึก 65 คน โดยกระจายไปทุก  

Generations (Baby Boomers: 55-73 ปี, Gen X: 40-53 ปี, Gen Y: 23-39 ปี และ Gen Z: < 23 ปี) เพื่อหา 10 กิจกรรมที่คนไทยขี้เกียจท�า

มากที่สุด

  5 ไอเดียทางธุรกิจ พิชิตใจมนุษย์ขี้เกียจ  

 On-Demand Service เช่น Food Delivery, Grocery Delivery และ Home Service

 Automation & Hands-Free สินค้าที่ท�าให้ผู้บริโภคสะดวกสบาย เช่น Lazy Holder, Cap Hand-Free และ Lazy Prism 

Glasses

 Ready to… เช่น Ready to cook, Ready to eat และ Ready to use

 “Better together” Community คนขี้เกียจมักขาดแรงจูงใจที่จะท�าเรื่องต่าง ๆ การสร้าง Community จะช่วยสร้างระบบการ

ช่วยเหลือกัน ท้าทายกัน และแนะน�ากัน ตัวอย่าง Community ที่ประสบความส�าเร็จในปัจจุบัน เช่น #ปีนี้เราจะหุ่นดีไปด้วยกัน 

(Community ใน Facebook) มีสมาชิก > 3.2 แสนคน ที่ช่วยกันผลักดัน ให้ก�าลังใจ แชร์ประสบการณ์ และสื่อสารพูดคุยกัน

 Read Less, Listen More เน้นความสั้นกระชับของข้อมูลหรือรูปแบบการน�าเสนอที่ต่างออกไป รวมถึงเพิ่มความสนุก น่าติดตาม 

ไม่เน้นขายของหรือให้ข้อมูลมากเกินไป เช่น Podcast, Short Content และ VDO Content

  กลยุทธ์พิชิตใจมนุษย์ขี้เกียจ  
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  แล้วธุรกิจประกันภัยต้องทำาอย่างไรเพื่อมัดใจคนขี้เกียจ?  

 ผู้บริโภคที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมนุษย์ขี้เกียจของไทยมีจ�านวนมาก (45 ล้าน-55 ล้านคนขึ้นอยู่กับกิจกรรม)

 การออกก�าลงักายเป็นกจิกรรมทีค่นไทยข้ีเกยีจท�ามากทีส่ดุ ส่งผลให้การใช้ App การออกก�าลงักายไม่สงูตามมา (ใช้ 32%) เนือ่งจาก

การออกก�าลังกายน่าเบื่อ ไม่สนุก ขาดแรงจูงใจในการออกก�าลังกาย ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ต้องใช้ข้อมูลการออกก�าลังกาย

จะต้องมคีวามสนกุ ท้าทายผูซ้ือ้ รวมถงึไม่ต้องรอแลกของรางวลันาน (ส่วนลดประกนัภัยหรอืเงนิคืนตอนส้ินปี) พร้อมกนันัน้ บรษิทั

ประกันภัยควรสร้าง ecosystem ที่นอกเหนือจากการประกันภัยเพื่อรองรับความต้องการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความยั่งยืน

 การซื้อสินค้าและบริการ และการท�าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์อาจก่อให้เกิดปัญหา Data Privacy ส่งผลให้ Cyber Insurance 

มีความส�าคัญมากขึ้น บริษัทประกันภัยจึงควรให้ความส�าคัญต่อ Cyber Insurance เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่

 ช่องทางขายประกันออนไลน์มีหลายช่องทางทั้งที่บริษัทพัฒนาเอง ขายผ่านนายหน้าออนไลน์ พร้อมกันนั้นยังมีช่องทางที่น่าสนใจ

ซึ่งเป็นช่องทางที่คนไทยจ�านวนมากเข้าถึงและใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 On-Demand เป็นเทรนด์ที่ก�าลังมา บริษัทประกันภัยควรที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับเทรนด์นี้ รวมทั้งอาจร่วมกับ Startup 

เหล่านี้เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จัก

 ในหลาย ๆ  การส�ารวจความคิดเห็นพบว่า ผู้บริโภคไม่ให้ความส�าคัญกับประกันภัยเนื่องจากเห็นว่าเป็นสินค้าไม่จ�าเป็น เข้าท�านอง 

“ตอนซื้อไม่ได้ใช้ ตอนจะใช้ไม่ได้ซ้ือ” ดังน้ัน บริษัทประกันภัยอาจให้ความรู้แก่ประชาชน โดยท�า Short content ผ่านสื่อที่ 

น่าสนใจ หรือแฝงไปกับนิยายแชทออนไลน์หรือใน Facebook ที่เป็น Community ที่คนเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

 สร้าง Brand Awareness โดยใช้ Podcast เช่น กรุงไทย แอกซ่าร่วมกับ The Standard จัดท�า STEP LIFE Podcast เพื่อแนะน�า

การวิ่งตั้งแต่เริ่มจนสามารถวิ่งได้ 10 km ภายใน 10 สัปดาห์ รวมถึงยังขยายไปถึงการจัดงานวิ่งอีกด้วย เมืองไทยประกันชีวิตได้

จัดท�า Healthy is a Trend เพื่อแนะน�าการออกก�าลังกาย การดูแลสุขภาพ

ที่มา: 
1. CMMU, 2562, Lazy Consumer เจาะลึกอินไซต์... พิชิตใจคนขี้เกียจ
2. https://www.alizila.com/lazy-economy-takes-off-on-taobao
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เพราะชอบคิดเลขในใจ 
เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น

โดย ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

และ กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จ�ากัด (ABS)

เพราะชอบคิดเลขในใจ 
เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น

 ใครจะรูค้รบัว่านกัคณติศาสตร์ประกนัภยักเ็คยตกเลขมาก่อน 
ในช่วงนั้นเอง ผมอยู่ชั้น ม.4 และก็ต้องไปสอบซ่อมเพราะสอบวิชาเลข
ตก!!!
 วนันีจ้งึเป็นเรือ่งเบา ๆ  ถึงเรือ่งราวของการฝึกฝนสมองของเรา
ให้คิดเลขเก่ง คิดเลขไว โดยผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์จากการ
ฝึกฝนและสังเกตจากสิ่งรอบตัวในชีวิตประจ�าวันของเรา 
 ผมจ�าได้อยู่เสมอว่าในสมัยท่ีคุณปู่ของผมยังมีชีวิตอยู่ เขาจะ
มองหน้าจอทีวีและจะมีตัวเลขหุ้นคาดตรงแถบทีวีด้านล่าง และตัวเลข
นั้นก็จะวิ่งไปเรื่อย ๆ ถึงแม้ว่าตอนนั้นท่านจะอายุ 90 กว่าปีแล้ว ท่านก็
ยงัจ�าได้อยูว่่าตวัเลขทีว่ิง่บนหน้าจอทวีี (ในสมยันัน้ยงัไม่มแีอป) นัน้ ท่าน
ซือ้ตวัไหนทีร่าคาใดและตอนนีร้าคามันเท่าไรแล้ว ซึง่ผมไม่ได้สนใจหรอก
ครับว่าท่านได้ก�าไรหรือขาดทุน แต่ที่น่าสนใจคือพลังของตัวเลขนั้น 
ท�าให้สมองแข็งแรงและมีประสิทธิภาพอยู่ได้ถึงขนาดนี้เลย
 จนแล้วจนรอด ประเด็นส�าคัญของเคล็ดลับของการบริหาร
สมองมันอยู่ที่การท�าให้เป็นนิสัย ถ้าอยากเก่งเลข ฝึกเลข ฝึกฝนสมอง 
ก็จะต้องอยู่อย่างเป็นธรรมชาติกับตัวเลข เพราะตัวเลขอยู่รอบตัวเรา 
อยู่แล้ว 
 อย่างนิสัยประจ�าที่ผมติดมาก็คือ การบวกลบเลขในใจ โดย
เฉพาะทีเ่มือ่เวลารถตดิแล้วเราไม่รูจ้ะมองอะไร มองไปทางไหนกเ็จอแต่
รถ รถยนต์ รถเมล์ รถมอเตอร์ไซค์ ที่ติดอยู่ทุกหนทุกแห่ง ตัวเลขที่ผม
มองหาบนท้องถนนได้ก็คงจะมีเพียงแต่ “เลขทะเบียนรถ” เท่านั้น 
 แรก ๆ ก็บอกว่าเรามันก็บ้าอยู่เหมือนกัน ที่มาน่ังบวกเลข 
แบบนี ้แต่อาจเพราะตอนนัน้มนัเบือ่รถตดิ ไม่รู้จะท�าอะไร กเ็ลยสร้างเกม
ที่เล่นไว้ในใจ (เมื่อก่อนไม่มีเกมบนมือถือให้เล่น) ขึ้นมาเล่นอย่างลับ ๆ 
ด้วยตัวเอง
 จึงเป็นที่มาของการที่ผมชอบบวกเลขทะเบียนรถ เวลารถติด 
และมนักก็ลายพนัธุจ์นมาเป็นเวลารถวิง่ผ่านเราเมือ่ไร เราท้าทายกบัตวั
เองไว้ว่าจะต้องบวกเลขได้ค�าตอบให้ทนัก่อนรถวิง่พ้นสายตาไปให้ได้ จน
หลัง ๆ  มันเริ่มคลอ่งขึน้ รถวิง่ผ่านตา มันก็บวกเลขได้ค�าตอบของมนัเอง 
ใครจะเอาไปใช้เล่นก็ได้นะครับ ถ้าอยากให้ท้าทายหน่อยก็จากบวกเลข
ทะเบียนรถกันธรรมดาก็เริ่มมีการคูณเข้ามาบ้างก็ได้ 

 เทคนิคทะเบียนรถนี้ ก็ยังเอาไปใช้ประยุกต์กับอย่างอื่นไดเ้ช่น
กันครับ เช่น ฝึกอ่านเลขในใจเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยแรก ๆ ก็
อ่านได้แค่ 2 เลขท้าย แต่ต่อมาพอฝึกคล่องขึ้นก็กลายเป็น 3 เลขท้าย
และมากขึน้ตามล�าดบั เพราะผมกเ็คยเป็นหนึง่ในคนทีอ่่านภาษาองักฤษ
ไม่คล่อง ต้องคอยแปลจากภาษาไทยไปก่อนแล้วค่อยแปลงเป็นภาษา
อังกฤษอีกที 
 และเพือ่ก้าวข้ามก�าแพงนีไ้ปให้ได้ ผมจงึแปลงเทคนคินีเ้พือ่ให้
อ่านตัวเลขออกมาเป็นภาษาอังกฤษให้ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งมันก็ได้ผลดี
จนเข็มขัดสั้นเกินไปเลยครับ (เข็มขัดสั้น คาดไม่ถึง) เพราะมันเริ่มท�าให้
เราเข้าใจการท�างานของสมองตัวเอง และจากนั้นการเรียนรู้การใช้ 
ภาษาอังกฤษของผมกับค�าศัพท์อื่น ๆ ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเรา
เริ่มจับจุดได้แล้ว โดยถ้าจะฝึกภาษาอังกฤษก็ต้องส่ังตรงจากสมอง 
ของเราเป็นภาษาอังกฤษเลย การจะมาแปลจากภาษาไทยไปเป็น 
ภาษาองักฤษนัน้จะท�าให้มปัีญหาตามมาทหีลงั หลงัจากนัน้การท่องศพัท์
ภาษาอังกฤษของผมจึงไม่มีปัญาอีกเลย เพราะผมจะไม่ท่องศัพท์จาก
ไทยไปเป็นองักฤษอกีต่อไป แต่จะใช้เทคนคิจ�าเป็นประโยคภาษาอังกฤษ
และนึกเป็นภาพพร้อมบริบทของมันออกมา ซึ่งมันได้ผลมากครับ
 ที่กล่าวมานั้น เพื่อจะบอกว่า พอเราเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้แล้ว  
มนัท�าให้ตระหนกัถงึจดุ ๆ  หนึง่เลยกค็อื วชิาคณติศาสตร์นัน้ กคื็อภาษา
ชนิดหนึ่งน่ันเอง มันใช้สมองซีกเดียวกัน (คือสมองด้านซ้าย) กับการ 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ เพียงแต่ไวยากรณ์ของภาษา
คณิตศาสตร์นั้นจะมีลักษณะเฉพาะ เป็นตรรกะ เป็นสมการ และ 
ต้องอาศัยการฝึกฝน เพียงแค่เรารู้จักไวยากรณ์หรือ grammar ของมัน 
มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป
 สรุปแล้ว การคิดเลขในใจนั้น ฝึกเราได้หลาย ๆ อย่างครับ  
ดีกว่าน่ังเล่นเกมมือถือบนรถ แถมเวลาเราคิดเลขในใจ มันก็ฝึกให้เรา 
คิดนอกใจใครไม่เป็นนะครับ 
 สุดท้ายน้ี การทดเลขไปด้วย ว่ิงไปด้วย น้ันไม่แนะน�าครับ  
จะเป็นอันตรายมากถึงชีวิต... เพราะมันท�าให้ชีวิต “รัน (run) ทด”
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พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ม. 28

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ม. 40

ฎีกาย่อ

 ค�าเสนอข้อพิพาทฉบับที่ 3 ที่ผู้คัดค้านทั้งสองขอให้ผู้ร้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์โดยสารคันเดียวกัน ซ่ึงผู้ร้องรับประกัน
ภัยค�้าจุนตามกรมธรรม์เดียวกัน เกิดเหตุเฉี่ยวชนกรณีเดียวกัน ท�าให้ 
ผู้คัดค้านทั้งสองได้รับบาดเจ็บอันเดียวกันกับที่ผู้คัดค้านทั้งสองเสนอ 
ข้อพิพาทไว้ตามค�าเสนอข้อพิพาท ฉบับที่ 1 และที่ 2 ดังนั้น ค�าเสนอ 
ข้อพิพาทฉบบัที ่3 เฉพาะส่วนทีเ่รยีกร้องให้ผู้ร้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
แก่ผู้คัดค้านทั้งสอง จึงซ้อนกับค�าเสนอข้อพิพาท ฉบับที่ 1 และที่ 2
 บริษัท บ. ท�าสัญญาประกันภัยรถยนต์โดยสารไว้กับผู้ร้องเป็น
ผู้รับประกันภัยค�้าจุนคนแรก และบริษัท ส. ประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัย
ค�้าจุนคนที่สอง ดังนั้น ผู้ร้องต้องรับผิดเพื่อความวินาศภัยก่อน ตาม 
ป.พ.พ. มาตรา 870 วรรคสาม เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้น ผู้รับประโยชน์ชอบ
ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพียงเสมอจ�านวนวินาศจริง ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 870 วรรคหนึ่ง แม้บริษัท ส. ประกันภัย จะต้องจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ. 2535 มาตรา 28 แต่ก็ปรากฏว่าผู้คัดค้านท้ังสองท�าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกับบรษิทั ส. โดยไม่ปรากฏว่าบรษิทั ส. ประกนั
ภัย ยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นจ�านวนเท่าใด 
อย่างไรก็ด ีการทีผู่ค้ดัค้านทัง้สองซึง่เป็นผูร้บัประโยชน์ยอมสละสิทธอินั
มีต่อผู้รับประกันภัยรายหน่ึง ย่อมไม่กระทบกระท่ังถึงสิทธิและหน้าที่
ของผูร้บัประกนัภยัรายอืน่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 871 เมือ่อนญุาโตตลุาการ
ใช้ดลุพินจิก�าหนดค่าเสยีหายท่ีแท้จรงิแก่ผูค้ดัค้านทัง้สองคนละ 25,000 
บาท แต่ช้ีขาดให้ผูร้้องเพยีงรายเดยีวต้องช�าระค่าสนิไหมทดแทนจ�านวน
ดงักล่าวโดยไม่ได้ค�านงึว่าผูคั้ดค้านทัง้สองได้รบัชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
จากบริษัท ส. ประกันภัย แล้วจ�านวนเท่าใด ท�าให้ผู้คัดค้านทั้งสองจะ
ได้รบัค่าสนิไหมทดแทนเกนิกว่าจ�านวนวนิาศจรงิ จงึเป็นค�าชีข้าดทีฝ่่าฝืน
ต่อกฎหมาย การยอมรับหรือการบังคับตามค�าชี้ขาดจะเป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลย่อมมีอ�านาจ
เพิกถอนค�าชี้ขาดได้ตาม พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 
40 วรรคสาม (2) (ข)
 ผูร้้องยืน่ค�าร้องขอให้มีค�าสัง่เพกิถอนค�าชีข้าดขออนุญาโตตลุาการ
 ผูค้ดัค้านทัง้สองคดัค้านว่า ผูร้้องไม่ได้ยืน่ค�าร้องขอเพกิถอนค�า
ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการภายในเวลา 90 วัน ตามพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง และ
การยื่นค�าร้องดังกล่าวมีลักษณะเป็นการประวิงคดี แต่ต่อมาผู้คัดค้าน

ทั้งสองขอถอนค�าคัดค้าน ศาลอนุญาต
 ระหว่างพจิารณาผูร้้องและผูค้ดัค้านทัง้สองแถลงรบัข้อเท็จจริง
ตามค�าร้องและเอกสารแนบท้ายค�าร้อง ต่างไม่ติดใจสืบพยาน
 ศาลชัน้ต้นพพิากษาให้ยกค�าร้อง ค่าฤชาธรรมเนยีมให้เป็นพบั
 ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นรับฟังได้ว่า ผู้ร้องเป็น
ผู้รับประกันภัยค�้าจุนรถยนต์โดยสาร หมายเลขทะเบียน 14-8109 
กรุงเทพมหานคร และบริษัท ส. ประกันภัย เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์
คนัดงักล่าวตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 
ระหว่างทีก่รมธรรม์ประกนัภยัทัง้สองฉบบัดงักล่าวยงัมผีลบงัคบั เมือ่วนั
ที่ 10 ตุลาคม 2554 นายสุดชัย ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปเฉี่ยวชนกับรถ
จักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ฬบข กรุงเทพมหานคร 242 และเสีย
หลักไปชนเสาไฟฟ้าข้างทางเป็นเหตใุห้ผู้คดัค้านทัง้สองซึง่นัง่โดยสารมา
ได้รับบาดเจ็บ ต่อมาวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นเสนอ
ข้อพิพาทต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธรุกจิประกนัภัย (คปภ.) เป็นค�าเสนอข้อพิพาทหมายเลขด�าที ่143/2554 
ระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 ผู้เสนอข้อพิพาท กับผู้ร้อง คู่กรณี และค�าเสนอ
ข้อพิพาทหมายเลขด�าที่ 144/2554 ระหว่างผู้คัดค้านที่ 2 ผู้เสนอข้อ
พิพาท กับผู้ร้อง คู่กรณีโดยขอให้ผู้ร้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา 
ผู ้ คัดค้านทั้งสองได้ยื่นค�าเสนอข้อพิพาทขอให้ผู ้ร ้องและบริษัท 
ส. ประกันภัย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในเรื่องเดียวกันเป็นค�าเสนอข้อ
พพิาทหมายเลขด�าที ่93/2555 อนญุาโตตลุาการมคี�าสัง่ให้รวมข้อพพิาท
หมายเลขด�าที่ 143/2554 กับ 144/2554 และ 93/2555 เข้าด้วยกัน
แล้วมีค�าชี้ขาดให้ผู้ร้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้คัดค้านทั้งสองคนละ 
25,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 
ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นค�าเสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ
 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องประการแรกว่า 
ค�าเสนอข้อพิพาทหมายเลขด�าท่ี 93/2555 ซ้อนกับค�าเสนอข้อพิพาท
หมายเลขด�าที่ 143/2554 และ 144/2554 หรือไม่ เห็นว่า ค�าเสนอข้อ
พิพาทหมายเลขด�าที่ 143/2554 และ 144/2554 ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 
2 ตามล�าดบั เสนอข้อพพิาทให้ผูร้้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนกรณรีถยนต์
โดยสารท่ีผู้ร้องรับประกันภัยค�้าจุนเกิดเหตุเฉ่ียวชนท�าให้ผู้คัดค้านทั้ง
สองได้รับบาดเจ็บ ส่วนค�าเสนอข้อพิพาทหมายเลขด�าท่ี 93/2555  
ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้เสนอข้อพิพาทที่ 1 และที่ 3 ให้ผู้ร้องกับ

วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 14434

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ



บริษัท ส. ประกันภัย คู่กรณีที่ 1 และที่ 2 ตามล�าดับ ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนกรณีรถยนต์โดยสารคันเดียวกัน ซ่ึงผู้ร้องรับประกันภัยค�้าจุน
ตามกรมธรรม์เดียวกัน เกิดเหตุเฉี่ยวชนกรณีเดียวกัน ท�าให้ผู้คัดค้านที่ 
1 และที่ 2 ได้รับบาดเจ็บอันเดียวกันกับที่ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 เสนอ
ข้อพิพาทหมายเลขด�าที่ 143/2554 และ 144/2554 ดังนั้น ค�าเสนอ
ข้อพิพาทหมายเลขด�าที่ 93/2555 เฉพาะส่วนที่เรียกร้องให้ผู้ร้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู ้คัดค้านท้ังสองจึงซ้อนกับค�าเสนอข้อพิพาท
หมายเลขด�าที ่143/2554 และ 144/2554 ค�าชีข้าดของอนญุาโตตุลาการ
และค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นส่วนนี้ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย 
อุทธรณ์ของผู้ร้องข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องประการสุดท้าย
มว่ีา ค�าชีข้าดของอนญุาโตตุลาการทีใ่ห้ผูร้้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่
ผู้คัดค้านทั้งสองคนละ 25,000 บาท ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า 
บรษิทัเกลยีวเวลิด์ จ�ากดั ท�าสญัญาประกนัภยัรถยนต์โดยสาร หมายเลข
ทะเบียน 14-8109 กรุงเทพมหานคร เป็นสองรายเพื่อความวินาศภัย
อนัเดยีวกนั โดยท�าสญัญาประกนัภยัค�า้จนุกบัผูร้้องวนัที ่18 พฤษภาคม 
2554 ตามส�าเนากรมธรรม์และท�าสญัญาประกนัภยัตามพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กับบริษัท ส. ประกันภัย วันที่ 
15 กรกฎาคม 2554 เมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นผู้รับประโยชน์ชอบที่จะได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนเพียงเสมอจ�านวนวินาศจริง ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870 วรรคหนึ่ง แม้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับประกัน
ภยัคนแรกต้องรบัผดิเพือ่ความวนิาศภยัก่อน ตามมาตรา 870 วรรคสาม 
หรือแม้บริษัท ส. ประกันภัย ต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบ
ภัยจากรถ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
มาตรา 20 แต่คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้คัดค้านท้ังสองท�าสัญญา

ประนีประนอมยอมความกับบริษัท ส. ประกันภัย โดยไม่ปรากฏว่า
บริษัท ส. ประกันภัย ยอมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้คัดค้านทั้งสอง
เป็นจ�านวนเท่าใด อย่างไรกด็ ีการทีผู้่รบัประโยชน์ยอมสละสทิธอัินมต่ีอ
ผู้รับประกันภัยรายหนึ่ง ย่อมไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้รับประกันภัยรายอื่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
871 เมื่ออนุญาโตตุลาการใช้ดุลพินิจก�าหนดค่าเสียหายที่แท้จริงแก ่
ผู้คัดค้านทั้งสองคนละ 25,000 บาท แต่ชี้ขาดให้ผู้ร้องเพียงรายเดียว
ต้องช�าระค่าสินไหมทดแทนเต็มจ�านวนแก่ผู ้คัดค้านทั้งสองคนละ 
25,000 บาท โดยไม่ได้ค�านึงว่าผู้คัดค้านทั้งสองได้รับชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษัท ส. ประกันภัย แล้วจ�านวนเท่าใด ท�าให้ผู้คัดค้านทั้ง
สองจะได้รบัค่าสินไหมทดแทนเกนิกว่าจ�านวนวนิาศจรงิ จงึเป็นค�าชีข้าด
ทีฝ่่าฝืนต่อกฎหมาย การยอมรบัหรอืการบังคบัตามค�าชีข้าดจะเป็นการ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลย่อม 
มอี�านาจเพกิถอนค�าชีข้าดได้ตามพระราชบญัญติัอนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 
2545 มาตรา 40 วรรคสาม (2) (ข) ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ข้ออ้างตาม
ค�าร้องส่วนนี้เป็นการโต้เถียงดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของ
อนุญาโตตุลาการ จึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของ 
ผู้ร้องฟังขึ้นในส่วนผล
 พิพากษากลับ ให้เพิกถอนค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย 
(คปภ.) ข้อพิพาทหมายเลขด�าที่ 143-145/2554 และ 93/2555 ข้อ
พิพาทหมายเลขแดงที่ 63-65/2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 ค่าฤชา
ธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

(จิรนิติ หะวานนท์-พิศิฏฐ์ สุดลาภา-กฤษณี เยพิทักษ์)

ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่

เรื่อง 

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า

4603/2561

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภาคสมัครใจ 

(ค่าเสียหายเบื้องต้น คู่ความร่วม)

คู่กรณีและคู่กรณีร่วมต้องรับผิดต่อความเสียหาย

ตามค�าเสนอข้อพิพาทเพียงใด                               

ย่อค�าชี้ขาด

 ข้อเท็จจริงในข้อพิพาทน้ีมีว่า เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2558  
รถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน กธค 994 สระแก้ว คันที่ผู้เสนอ
ข้อพิพาทรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้ถูกรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 
บท 3353 สระแก้ว คันที่คู่กรณีรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. ขับโดย
ประมาทเฉีย่วชน เป็นเหตใุห้ผูข้บัรถคนัทีผู่เ้สนอข้อพพิาทรบัประกนัภัย
ได้รบับาดเจบ็ต้องเข้ารกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล ผูเ้สนอข้อพพิาทได้จ่ายค่า
รักษาพยาบาลอันเป็นค่าเสียหายเบ้ืองต้นตามกฎหมายให้กับโรง
พยาบาลแทนผู้ประสบภัยไปแล้วเป็นเงินจ�านวน 29,309 บาท จึงขอใช้
สิทธิไล่เบี้ยจากคู่กรณี ขอให้ชี้ขาดให้คู่กรณีช�าระเงินจ�านวนดังกล่าว
พร้อมด้วยดอกเบี้ย

 ระหว่างนัดประชุมข้อพิพาท คู่กรณีเรียก บริษัท น. เข้ามาเป็น
คู่กรณีร่วม
 คูก่รณยีืน่ค�าคดัค้านว่า คูก่รณไีด้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผูป้ระสบ
ภัยไปแล้วจ�านวน 30,621 บาท เหลือวงเงินคุ้มครองตาม พ.ร.บ. เพียง
จ�านวน 19,379 บาท และรถยนต์คนัท่ีคูก่รณีรบัประกนัภยัมปีระกนัภยั
ภาคสมคัรใจกบัคูก่รณร่ีวม คูก่รณร่ีวมต้องจ่ายค่าเสยีหายในส่วนทีเ่หลอื
เป็นเงิน 9,930 บาท ให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทเนื่องจากเกินเงินคุ้มครอง
ของคู่กรณี ตามที่ท�าบันทึกไว้กับพนักงานสอบสวน
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 คู่กรณีร่วมยื่นค�าคัดค้านว่า คู่กรณีร่วมไม่ต้องรับผิดตามที่ 
ผู ้เสนอข้อพิพาทเรียกร้องมา เน่ืองจากคู่กรณีร่วมรับประกันภัยใน 
ภาคสมัครใจเท่านั้น ดังน้ัน จึงเป็นเรื่องระหว่างผู้เสนอข้อพิพาทกับ 
คู่กรณีเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. ไม่เกี่ยวกับคู่กรณี และ
คู่กรณีจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นตาม พ.ร.บ. ไม่ถูกต้อง จ่ายไปโดย 
ไม่สอบถามไปยังผู้เสนอข้อพิพาท คู่กรณีจึงต้องรับผิดในเงินจ�านวน 
29,309 บาทแต่เพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งคู่กรณีไม่มีเหตุที่จะเรียกคู่กรณี
ร่วมเข้ามาในข้อพิพาทนี้
 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ค�าสั่งของเลขาธิการท่ีให้เรียก 
บริษัท น. เข้าเป็นคู่ความร่วม เลขาธิการต้องสั่งในค�าร้องของคู่กรณีว่า 
ส�าเนาให้ผู้เสนอข้อพิพาท จากนั้นเป็นเรื่องที่อนุญาโตตุลาการจะใช้
ดุลยพินิจเป็นผู้สั่ง แต่เมื่อพิจารณาค�าร้องของคู่กรณีที่ให้เรียกบริษัท น. 
เข้ามาเป็นคู่กรณีร่วม เห็นว่า เม่ือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 57 (3) (ก) ระบุไว้ว่าตามค�าร้องของคู่กรณีแสดงเหตุว่าตน
อาจฟ้องหรือถูกคู่ความฟ้องตนได้ จึงเห็นสมควรสั่งให้เรียก บริษัท น. 
เข้ามาเป็นคู่ความร่วม
 ส�าหรับปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปได้แก่ประเด็นข้อเดียวที่ว่า คู่
กรณแีละคูก่รณร่ีวมต้องรบัผดิตามค�าเสนอข้อพพิาทหรอืไม่เพยีงใดนัน้ 
เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เบื้องต้นว่าเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2558 รถ
จักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน กธค 994 สระแก้ว คันที่ผู้เสนอข้อ
พพิาทรบัประกนัภยัตาม พ.ร.บ. ได้ถกูรถยนต์คนัหมายเลขทะเบยีน บท 
3353 สระแก้ว คนัทีคู่ก่รณรีบัประกนัภยัตาม พ.ร.บ. และคู่กรณร่ีวมรบั
ประกันภัยภาคสมัครใจขับโดยประมาทเฉี่ยวชน เป็นเหตุให้ผู้ขับรถคัน
ที่ผู้เสนอข้อพิพาทรับประกันภัยได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุพนักงาน
สอบสวนได้ออกตรวจที่เกิดเหตุและลงบันทึกประจ�าวันไว้ ต่อมาได้
พจิารณาแล้วเป็นความประมาทของผูขั้บขีร่ถคูก่รณแีละคู่กรณร่ีวม โดย
ผู้ขับขี่รถคู่กรณีและคู่กรณีร่วมยอมรับสารภาพ หลังจากนั้นมีบันทึก
ตกลงค่าเสียหายระหว่างตัวแทนผู้ขับขี่รถคันท่ีผู ้เสนอข้อพิพาทรับ
ประกันภัย ผู้ขับรถคู่กรณี ตัวแทนคู่กรณี และตัวแทนคู่กรณีร่วม โดย
พนักงานสอบสวนได้ท�าบันทึกไว้ว่า ค่าซ่อมรถจ�านวน 4,000 บาท คู่
กรณีร่วมเป็นผูร้บัผิด ส่วนค่ารกัษาพยาบาล คูก่รณยีอมจ่ายให้ตามความ
เป็นจริงและหากเกินวงเงินคู่กรณีร่วมจะรับผิดต่อไป โดยตัวแทนของคู่

กรณแีละคูก่รณร่ีวมลงลายมอืชือ่เป็นพยาน ส�าหรบัประเดน็ตามปัญหา
ดงักล่าว เหน็ว่าพยานผู้เชีย่วชาญกลุม่งานกฎหมายของส�านกังาน คปภ. 
ให้ความเห็นว่า การที่คู่กรณีรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. ส่วนคู่กรณีร่วม
รับประกันภัยรถคันเดียวกันกับรถฝ่ายคู่กรณีโดยประกันภัยภาคสมัคร
ใจชนรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาท ท�าให้ผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทได้รับ
บาดเจบ็เข้ารกัษาพยาบาล 29,309 บาท ผูเ้สนอข้อพพิาทได้จ่ายค่ารักษา
พยาบาลส่วนนี้ให้แก่โรงพยาบาลไปแล้ว แต่ผู้ขับรถผู้เสนอข้อพิพาทมี
การเรยีกร้องค่าอนามัยกบัค่ารกัษาพยาบาลบางส่วนต่อคูก่รณ ีเป็นเงิน 
30,621 บาท โดยก่อนที่คู่กรณีจะจ่ายเงินจ�านวนดังกล่าวคู่กรณีกับคู่
กรณีร่วมตกลงกันตามบันทึก ค.2 เมื่อคู่กรณีตกลงจ่ายแก่ผู้ขับรถฝ่ายผู้
เสนอข้อพิพาทไปตามจ�านวนเงินดังกล่าวเป็นเงิน 30,621 บาท คู่กรณี
จงึขอให้คู่กรณร่ีวมจ่ายส่วนเกนิแก่ผู้เสนอข้อพพิาทเป็นเงนิ 9,930 บาท 
เมือ่รถคูก่รณแีละคูก่รณร่ีวมก่อละเมดิประกนัภยั พ.ร.บ. และภาคสมคัร
ใจซึง่ให้ความคุ้มครองรบัผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกนัภยัต่อบคุคล
ภายนอก จึงให้ความคุ้มครองความเสียหายที่แท้จริง อนุญาโตตุลาการ
เห็นพ้องด้วย ดังนั้น การที่ผู้เสนอข้อพิพาทมาเรียกร้องจากคู่กรณีตาม
ทีผู่เ้สนอข้อพพิาทจ่ายไปแล้วเป็นเงนิ 29,309 บาท หากคูก่รณต้ีองจ่าย
คนืแก่ผูเ้สนอข้อพพิาทตามจ�านวนดงักล่าว รวมกบัส่วนทีคู่ก่รณจ่ีายบาง
ส่วนไปแล้วเป็นเงิน 30,621 บาท ก็จะเกินวงเงินคุ้มครองตาม พ.ร.บ. 
ทีคู่่กรณรีบัผิดไม่เกนิ 50,000 บาท เช่นนีคู่้กรณร่ีวมทีร่บัประกนัภยัภาค
สมัครใจจะต้องรับผิดจ่ายส่วนที่เกิน 50,000 บาท เป็นเงิน 9,930 บาท 
แก่ผู้เสนอข้อพิพาท ตามที่เจ้าหน้าที่ส�านักงาน คปภ. มาให้การ ดังนั้น 
ตามข้อพิพาทนี้คู่กรณีจะรับผิดใช้เงินคืนแก่ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นเงิน 
19,379 บาท ส่วนคู่กรณีร่วมจะต้องจ่ายเงินส่วนที่เกิน 50,000 บาท 
เป็นเงิน 9,930 บาท แก่ผู้เสนอข้อพิพาท
 อนญุาโตตลุาการชีข้าดให้คูก่รณชี�าระเงนิจ�านวน 19,379 บาท 
และคู่กรณีร่วมช�าระเงินจ�านวน 9,930 บาท พร้อมดอกเบี้ยกับให้ใช้ค่า
ธรรมเนียมแทนผู้เสนอข้อพิพาท

 หมายเหต:ุ ขณะเกดิเหตคุ่ารกัษาพยาบาลเบือ้งต้นคุ้มครองเป็น
เงิน 50,000 บาท ปัจจุบัน 80,000 บาท
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รายชื่อบริษัทสมาชิก
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

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

1

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

2

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

3

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

4

บรษิทั เคเอสเค ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2022 1111
โทรสาร: 0 2022 1122-3
URL: www.kskinsurance.co.th
E-mail: info.thailand@kskgroup.com

6

บรษิทั เจนเนอราลีป่ระกนัภัย (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2685 3828 Call Center: 0 2612 9888
โทรสาร: 0 2685 3830
URL: www.generali.co.th
E-mail: info@generalithailand.com

8

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

10

บรษิทั คงิ ไว ประกันภยั จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2624 1000
โทรสาร: 0 2238 0836
URL: www.kwgi.co.th
E-mail: info.thailand@kwgi.com

5

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

7

บรษิทั เจพ ีประกันภยั จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2290 0555
โทรสาร: 0 2246 2357
URL:  www.jpinsurance.co.th
E-mail: info@jpinsurance.co.th

9

บรษิทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2119 3000
โทรสาร: 0 2636 2340-1
URL: www.sompo.co.th
E-mail: info@sompo.co.th

12

บรษิทั โตเกยีวมารนีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2686 8888
โทรสาร: 0 2686 8601-2
URL: www.tokiomarine.com/th
E-mail: info@tokiomarine.co.th

14

บริษัท ทูนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2078 5656 สายด่วน: 1183
โทรสาร:  0 2078 5601-3
URL: www.tuneinsurance.co.th
E-mail: info@tuneinsurance.com

16

บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2613 0100 Claim Hotline: 1309
โทรสาร: 0 2652 2873
URL: www.thaiins.com
E-mail: tic@thaiins.com

18

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

20

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2651 5995 Call Center: 1758
โทรสาร: 0 2650 9600, 0 2650 9720
URL: www.cigna.co.th
E-mail: executiveth@cigna.com

13

บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2239 2200 Call Center: 1736
โทรสาร: 0 2239 2049
URL: www.dhipaya.co.th
E-mail: nongluxi@dhipaya.co.th

15

บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2670 4444 สายด่วน: 1291
โทรสาร: 0 2629 1080
URL: www.deves.co.th
E-mail: callcenter@deves.co.th

17

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

19

บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2261 3680
โทรสาร: 0 2259 1402, 0 2261 3690
URL: www.chinains.co.th
E-mail: chinainsure36.69@gmail.com

11 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2246 9635
โทรสาร: 0 2246 9660-1
URL: www.thaipaiboon.com
E-mail: communic@thaipaiboon.com,
          generaladmin@thaipaiboon.com

21

บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จ�ากัด (สาขาประเทศไทย)
โทรศัพท์: 0 2245 9988
โทรสาร: 0 2248 7109
URL: www.newindia.co.in
E-mail: newindia@loxinfo.co.th, 
          secretary@newindia-bkk.com

28

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

27

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

29

22 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2660 6111, 0 2666 8088
โทรสาร: 0 2660 6100, 0 2666 8080
URL: www.thaire.co.th
E-mail: mailbox@thaire.co.th

25 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2308 9300 สายด่วน: 0 2662 8999
โทรสาร: 0 2308 9333
URL: www.thanachartinsurance.co.th
E-mail: mail.insure@thanachart.co.th 

23 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2878 7111
โทรสาร: 0 2439 4840
URL: www.thaisri.com
E-mail: info@thaisri.com

26 บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2664 7777 Call Center: 1748
โทรสาร: 0 2636 7999
URL: www.navakij.co.th
E-mail: marketing@navakij.co.th

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

30 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2233 6920-9 สายด่วน: 0 2233 1998-9
โทรสาร: 0 2237 1856, 0 2236 7861
URL: www.bui.co.th
E-mail: bui@bui.co.th
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บรษิทั เอม็ เอส ไอ จ ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2825 8888
โทรสาร: 0 2318 8550
URL: www.msig-thai.com

52

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

54

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

56

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2620 8000
โทรสาร: 0 2677 3979
URL: www.aioibkkins.co.th
E-mail: Pr@aioibkkins.co.th

58

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

53

บริษัท เอไอเอ จ�ากัด (ประกันวินาศภัย) 
โทรศัพท์: 0 2783 4888 Call Center: 0 2783 4884
โทรสาร: 0 2783 4889
URL: www.aianonlife.co.th
E-mail: thsc-nlc.os@aia.com

55

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2661 6000 Call Center: 1790
โทรสาร: 0 2665 2728
URL: www.lmginsurance.co.th

57

บริษัท สหมงคลประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2687 7777
โทรสาร: 0 2687 7700
URL: www.upp.co.th
E-mail: bkk_ram@upp.co.th, 
          uppinsbkk@hotmail.com

42

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2378 7000 Call Center: 1596
โทรสาร: 0 2377 3322
URL: www.smk.co.th
E-mail: hr@smk.co.th

44

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2631 1311 Call Center: 1726
โทรสาร: 0 2237 7409
URL: www.seic.co.th
E-mail: contact@segroup.co.th

46

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

48

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

50

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2792 5555, 0 2023 7522 สายด่วน: 1729
โทรสาร: 0 2541 5170
URL: www.asset.co.th
E-mail: praic@asset.co.th

43

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
โทรศัพท์: 0 2657 2555 สายด่วน: 1292
โทรสาร: 0 2657 2500
URL: gi.azay.co.th
E-mail: info@azay.co.th

45

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

47

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จ�ากัด 
สาขาประเทศไทย
โทรศัพท์: 0 2611 4040
โทรสาร: 0 2611 4310
URL: www.chubb.com/th
E-mail: customerservice.th@chubb.com

49

บรษิทั เอฟพจี ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2231 2640
โทรสาร: 0 2231 2653-4
URL: www1.fpgins.com

51

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 1231, 0 2695 0800
โทรสาร: 0 2695 0808
URL: www.thaivivat.co.th

32

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2105 4689
โทรสาร: 0 2911 0991-4
URL: www.phutthatham.com
E-mail: pti@phutthatham.com

34

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

36

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2665 4000, 0 2290 3333
โทรสาร: 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033
URL: www.muangthaiinsurance.com
E-mail: ccc@muangthaiinsurance.com

38

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2202 9500, 0 2760 9500
โทรสาร: 0 2202 9555
URL: www.siamcityinsurance.com
E-mail: siam.web@siamcityins.com

40

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2401 9189
โทรสาร: 0 2401 9187
URL: www.pacificcrosshealth.com
E-mail: contactus@th.pacificcrosshealth.com

33

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

35

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

37

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

39

บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2236 0049, 0 2236 1290, 0 2236 1231
โทรสาร: 0 2236 1300
URL: www.union-insurance.com
E-mail: info@union-insurance.com

41บริษัท ประกันคุ้มภัย จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 0 2257 8000
โทรสาร: 0 2253 3701, 0 2253 4222
URL: www.safety.co.th
E-mail: marketing@safety.co.th

31
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 ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในงานสัปดาห์

ประกันภัย ประจ�าปี 2562 “พลิกโฉมประกันสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีประกันภัย” ซึ่งสมาคมฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการพร้อมกิจกรรม 

เกมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้กับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ ฮอลล์ 5 

อิมแพค เมืองทองธานี

งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำาปี 2562งานสัปดาห์ประกันภัย ประจำาปี 2562
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