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ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ของธุรกิจประกันภัย

โดย ปิยพัทธ์ นิ่มกุลรัตน์

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

 หากพูดถึงวงการธุรกิจประกันภัยแล้ว โดยทั่วไปก็จะนึกถึงประกันภัยรถยนต์ อัคคีภัย และสุขภาพเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว

ประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่านั้นมากมาย ในคอลัมน์วิชาการ IPRB ฉบับนี้ผู้เขียนขอน�าผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาเสนอ

ต่อท่านผู้อ่าน โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่น�ามาเสนอนั้นบางผลิตภัณฑ์อาจมีมานานแล้วแต่ยังไม่เคยมีการขายกรมธรรม์หรือยังไม่ค่อยแพร่หลาย

นักในประเทศไทย

(Designed by Freepik)

ประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Insurance)

 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอีกสิ่งหน่ึงท่ีมีคุณค่าต่อธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในปัจจุบันการรักษาผลประโยชน์ในด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญาเป็นไปอย่างเข้มข้นขึ้นจากเมื่อก่อนมาก นอกจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ธุรกิจที่ก�าลังจะเริ่มต้นหรือ

เปลี่ยนไปอยู่ในอุตสาหกรรมใหม่ ก็มีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือแม้กระทั่งกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จะใช้นั้นมีลิขสิทธิ์อยู่ตั้งแต่ต้นแล้ว 

หรือในทางกลับกันหากธุรกิจสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเข้าไปตีตลาดได้ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่คู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นก่อนแล้วจะ

ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญาจึงเหมาะกับบริษัทที่ใหม่ต่ออุตสาหกรรมด้วย 

 ปัจจุบัน Social Media มีบทบาทส�าคัญอย่างมากในด้านการตลาดของภาคธุรกิจ ทั้งคลิปวีดิโอ ภาพ และเนื้อหาต่าง ๆ  ถูกเผยแพร่ทาง

อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว น่ันย่อมหมายถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดได้ง่ายขึ้น การประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญาจึงนับได้ว่าน่า

จับตามองเป็นอย่างมาก

วิชาการ IPRB
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ความคุ้มครอง :   ชดเชยค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคดเีมือ่ถกูละเมดิลขิสทิธิ ์(ทัง้นี ้บรษิทัประกนัภยัอาจพจิารณาระงบัการชดเชยค่า 

 ด�าเนินคดีเพิ่มเติม หากผู้เอาประกันภัยไม่รับค่าประนีประนอมจากคู่กรณี)

   ชดเชยค่าใช้จ่ายในการต่อสูค้ดเีมือ่ถกูฟ้องร้องในคดลีะเมดิลขิสทิธิ ์(การชดเชยค่าเสยีหายทีถ่กูเรยีกร้องให้กบัคู่ 

 กรณีหากแพ้คดี หรือค่าชดเชยเพื่อการประนีประนอม สามารถซื้อเพิ่มเติมได้)

   ชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดการการละเมิดข้อตกลงในลิขสิทธิ์

   ชดเชยค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีเรียกร้องความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 

  กรมธรรม์มีความคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าผู้เอา

ประกนัภยัจะเป็นผูล้ะเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา หรอืเป็นผูถ้กูละเมดิกต็าม (โดยบรษิทัประกนัภยัอาจพจิารณาระงบั

ความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเพื่อด�าเนินคดี หากผู้เอาประกันภัยปฏิเสธข้อเสนอค่าประนีนอมจากคู่กรณี) 

เงื่อนไข/ข้อยกเว้นทั่วไป :   ค่าชดเชยความเสยีหาย และค่าชดเชยในการประนปีระนอมยอมความ (ผูเ้อาประกนัภยัสามารถซือ้ความคุม้ครอง

ส่วนนี้เพิ่มเติมได้)

ตัวอย่างสถานการณ์ :   ส�านักพิมพ์แห่งหนึ่งน�าภาพที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ประกอบบทความในหนังสือพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าของภาพ

เห็นภาพในหนังสือพิมพ์นั้นและตัดสินใจฟ้องร้องด�าเนินคดี

ความคุ้มครองอื่น ๆ :   นอกจากค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีแล้ว บริษัทประกันภัยบางแห่งยังเสนอความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่าย

ในการเรียกร้องความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินที่ถูกละเมิด

ประกันภัยจากข้อผิดพลาด (Errors and Omissions Insurance)

 ไม่มีใครต้องการให้เกิดข้อผิดพลาดกับงานของตัวเอง โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของผู้อื่น อาชีพเหล่านั้นมีให้เห็นมากมาย เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ที่ปรึกษาด้านไอที เป็นต้น อาชีพเหล่านี้ล้วนแบกรับความเสี่ยง

ต่อความผิดพลาดที่จะส่งผลต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ของผู้อื่นเอาไว้ ในบางกรณีความเสียหายเหล่าน้ันอาจมากเกินกว่าที่จะรับผิดชอบ 

ได้โดยบุคคล และยิ่งหากเป็นบริษัทท่ีปรึกษาท่ีต้องให้ค�าแนะน�าแก่บริษัทอื่นเพื่อการน�าไปใช้ทั้งบริษัทแล้ว ความผิดพลาดย่อมหมายถึง 

ความเสียหายมหาศาล การประกันภัยจากข้อผิดพลาดจะช่วยในการบริหารความเสี่ยงส�าหรับเรื่องนี้ได้อย่างมาก

 ในหน่วยงานบางแห่ง การประกันภัยประเภทนี้กลายเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ในเขตอัลเบอร์ตา แคนาดา ก�าหนดให ้

นายหน้าที่ดินต้องมีประกันภัยประเภทนี้ไว้ ในรัฐแคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา ก็ก�าหนดให้นายหน้าขายประกันภัยต้องจัดหาหลักประกันส�าหรับ

ความผิดพลาดจ�าพวกนี้ไว้ ถึงแม้ไม่ได้เป็นการบังคับโดยตรง แต่ประกันภัยประเภทนี้ก็เหมาะสมและตอบโจทย์ข้อกฏหมายนี้ได้ดีที่สุด

ความคุ้มครอง :   กรมธรรม์มีความคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการกระท�าของผู้เอา 

 ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระท�าดังกล่าว

เงื่อนไข/ข้อยกเว้นทั่วไป :   ความคุ้มครองไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกาย ยกเว้นเป็นประกันเฉพาะของกลุ่ม 

 วิชาชีพแพทย์

   หากผู้เอาประกันภัยปฏิเสธการประนีประนอมยอมความที่ผู้รับประกันภัยเสนอให้ ผู้รับประกันภัยจะให้ความ 

 คุ้มครองต่อไปไม่เกินจ�านวนเงินที่เสนอในการประนีประนอมนั้น

ตัวอย่างสถานการณ์ :   บริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งออกผลิตภัณฑ์ Risk Modelling และมีลูกค้าน�าไปใช้ ต่อมาบริษัทลูกค้าแห่งนั้น 

 ล้มละลายเพราะเชื่อการตัดสินใจตามซอฟต์แวร์นั้น ๆ ท�าให้เกิดการฟ้องร้องต่อบริษัทซอฟต์แวร์แห่งนั้น 
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ประกันภัยเรียกค่าไถ่และข่มขู่ (Kidnap and Ransom Insurance)

 การลักพาตัวเรียกค่าไถ่และข่มขู่อาจฟังดูไกลตัว แต่ส�าหรับการท�าธุรกิจข้ามชาติแล้ว บางครั้งการติดต่อประสานงานกับต�ารวจท้องที่

และจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นเรื่องยาก การท�าประกันภัยประเภทน้ีจึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการ

เพิม่ความเชือ่มัน่ต่อธรุกจิข้ามชาตทิีเ่ข้ามาลงทนุในไทยรวมทัง้ธรุกจิไทยในต่างประเทศด้วย นอกจากคุม้ครองการลกัพาตวัเรยีกค่าไถ่แล้ว สิง่ท่ีน่า

สนใจกว่านั้นคือบริษัทประกันภัยบางแห่งครอบคลุมความคุ้มครองต่อการถูกข่มขู่อีกด้วย

 กรมธรรม์ประกันภัยลักพาตัวเรียกค่าไถ่และข่มขู่นี้ไม่ได้เน้นไปที่การจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหาย แต่จะเน้นไปที่การจัดการต่อเหตุการณ์

เฉพาะหน้าโดยส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแล และหากสถานการณ์ออกนอกการควบคุมแล้ว จ�าเป็นต้องส่งมอบค่าไถ่หรือสิ่งตอบแทน บริษัทประกัน

ภัยจึงรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

ความคุ้มครอง :   ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการรับมือกับสถานการณ์ไม่ปกติ รวมถึงคุ้มครองค่าใช้จ่ายใน 

 การรักษาร่างกายและจิตใจตัวประกัน เงินค่าไถ่ ทั้งนี้ ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับลักษณะเหตุการณ์ด้วย

เงื่อนไข/ข้อยกเว้นทั่วไป :   ในกรณีเป็นการท�าประกันภัยลักพาตัวเรียกค่าไถ่แบบหมู่ กรมธรรม์อาจไม่คุ้มครองหากผู้รับความคุ้มครองรู้ว่า 

 ตัวเองมีประกันภัยประเภทนี้ไว้

   เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีเ่ข้าข่ายลักพาตวัหรอืข่มขูเ่รยีกค่าไถ่ ต้องแจ้งบรษิทัผู้รบัประกนัภัยเพือ่จดัการกบัเหตกุารณ์ 

 นั้นตามวิธีของผู้รับประกันภัย ไม่เช่นนั้นอาจไม่ได้รับความคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างสถานการณ์ :   บริษัทแห่งหน่ึงส่งพนักงานฝ่ายบริหารไปท�างานที่ต่างประเทศ ต่อมาพนักงานคนนั้นถูกลักพาตัวและเรียก 

 ค่าไถ่ บริษัทจึงต้องเสียค่าไถ่ตัวพนักงานคนนั้น

   ชายคนหนึง่ได้รบัโทรศพัท์ข่มขูใ่ห้เลิกกจิการ ไม่เช่นนัน้จะท�าร้ายลูกของเขา บรษิทัผู้รบัประกนัภยัจงึส่งผูเ้ชีย่วชาญ 

 เข้าไปให้ค�าแนะน�า และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

ประกันภัยอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

 นอกจากการประกนัภยัข้างต้นทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ยงัมปีระกนัภยัประเภทอืน่ ๆ  ทีน่่าสนใจทีผู่เ้ขยีนอยากยกมาให้เหน็พอเป็นตวัอย่างของ

ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมประกันภัย เช่น
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ประกันภัยงานวิวาห์ (Wedding Insurance)

 เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหนึ่งของโลก นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งชอบและเลือกที่จะกลับมาใช้สถานที่ใน

ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ อย่างไรก็ตาม การจัดงานวิวาห์ในต่างประเทศนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่ตั้งอยู่บนความเสี่ยง หากเราสามารถ

ให้การประกันภัยงานวิวาห์ได้อย่างในต่างประเทศ ก็จะช่วยดึงดูดความสนใจจากกลุ่มคู่บ่าวสาวทั้งไทยและเทศได้อีกมาก

 ในสหรฐัอเมรกิา สถานทีจ่ดังานววิาห์หลายแห่งก�าหนดข้อตกลงในการเช่าสถานทีใ่ห้คู่บ่าวสาวต้องมปีระกนัภัยงานววิาห์เอาไว้ด้วย เป็น

สิ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและความนิยมในกรมธรรม์ประเภทนี้เป็นอย่างมาก

ความคุ้มครอง :    ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยกเลิกหรือเลื่อนงานวิวาห์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

   ชดเชยค่าใช้จ่ายจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการ

   ชดเชยค่าเสียหายจากการสูญหาย หรือเสียหาย ของแหวนแต่งงาน 

  กรมธรรม์มีคุ้มครองต่อค่าใช้จ่ายในการจัดการเพื่อความราบรื่นของงานวิวาห์ ให้สามารถด�าเนินการจัดงานวิวาห์

ได้ภายในวนัทีก่�าหนดไว้ เช่น ค่าใช้จ่ายเพือ่การจดัเตรยีม เค้ก/ตากล้อง/ชุดแต่งงาน อย่างกะทนัหนั ในกรณทีีค่วาม

ผิดพลาดเกิดขึ้นจากผู้ให้บริการเอง 

เงื่อนไข/ข้อยกเว้นทั่วไป :   กรณีท่ีเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเลือกที่จะไม่เข้าร่วมพิธีด้วยตนเอง ถือเป็นความสมัครใจ กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง 

 การยกเลิกงานแต่งงานในกรณีนี้ แต่หากเป็นการย้ายสถานที่จัดงานเนื่องจากถูกเลื่อนหรือยกเลิกกะทันหัน  

 นับเป็นปัจจัยจากภายนอก กรมธรรม์จะให้ผลคุ้มครอง

ตัวอย่างสถานการณ์ :   ในวันงานจริงเค้กแต่งงานไม่สามารถมาส่งได้ตามที่นัดหมาย ท�าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อเค้กจากแหล่งอื่น 

 เพิ่มในทันที

   ช่างภาพท่ีจ้างไว้ไม่มาในวันงานจริง บริษัทผู้รับประกันภัยจึงจ่ายค่าชดเชยในการจ้างช่างภาพใหม่และจ�าลอง 

 พิธีวิวาห์เพื่อการถ่ายภาพ
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ประกันภัยประมง (Aquaculture Insurance)

 ภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความต่ืนตัวต่อการท�าประกันภัยมากขึ้นเรื่อย ๆ การประกันภัยพืชผลก็ก�าลังเป็นที่สนใจในภาค

เกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม ภาคประมงของประเทศไทยเองก็ถือว่าอยู่ในอันดับต้น ๆ  ของโลก การประกันภัยประมงจึงนับว่าอยู่ในกลุ่มที่น่าจับตา

มอง การประกันภัยประมงนั้นมีความหมายที่กว้างไม่เฉพาะครอบคลุมแต่เพียงสัตว์น�้าที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มปิด แต่ยังรวมถึงการท�าฟาร์มประมง

ทั้งน�้าจืดและในทะเล ในแหล่งธรรมชาติ นอกจากน้ี ปัจจุบันปรากฎการณ์เอลนีโญสร้างความแปรปรวนในระบบนิเวศมากขึ้นกว่าเดิม การท�า

ประกันภัยจึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการกระจายความเสี่ยง

ความคุ้มครอง :  ประกันภัยประมงให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่าง ๆ จากหลากหลายสาเหตุ

   ความเสียหายจากเหตุปนเปื้อน และโรคระบาด

   ความเสียหายจากสัตว์นักล่า

   ความเสียหายจากพายุ

   ความเสียหายจากการกระท�าประสงค์ร้าย

   ความเสียหายจากสภาวะแพลงค์ตอนบลูม

   ความเสียหายจากน�้าท่วม น�า้แล้ง

เงื่อนไข/ข้อยกเว้นทั่วไป :    การให้ความคุ ้มครองต่อฟาร์มประมงโดยทั่วไปจะถูกจ�ากัดอยู ่ในกลุ่มสัตว์น�้าเศรษฐกิจที่ส�าคัญเท่านั้น  

 ตัวอย่างเช่น บังคลาเทศจะมีเพียงสัตว์จ�าพวกกุ้งเท่านั้นที่ท�าประกันภัยได้ ขณะเดียวกัน ที่ญี่ปุ่นแม้กระทั่ง 

 ฟาร์มสาหร่ายและฟาร์มหอยมุกก็สามารถท�าประกันภัยประเภทนี้ได้ 

ตัวอย่างสถานการณ์ :    ฟาร์มกุ้งน�้าจืดได้รับความเสียหายจากเหตุเรือบรรทุกน�้าตาลล่ม เกิดการปนเปื้อนในแหล่งเพาะพันธุ์ท�าให้เกิด 

 ความเสียหาย

 รายละเอยีดของการประกนัภยัข้างต้นเป็นแค่ตวัอย่างพอให้เหน็ภาพในสาระส�าคญัหลักของประกนัภัยประเภทต่าง ๆ  ทีก่ล่าวไปเท่านัน้ 

ในความเป็นจรงิกรมธรรม์อาจมคีวามแตกต่างกนัไปตามข้อตกลง สาระส�าคญัคอืการเปลีย่นแปลงและการพฒันาของสงัคมโลกทีท่�าให้เกดิผลติภณัฑ์

ใหม่ ๆ ขึ้นในวงการประกันภัย บางกรมธรรม์ที่เคยถูกมองว่าแปลกก็กลับกลายเป็นเรื่องธรรมดา หรืออาจเป็นเรื่องจ�าเป็นขึ้นมาก็เป็นได้ ขึ้นอยู่

กับว่าเสียงตอบรับและความคิดเห็นของผู้บริโภคเป็นอย่างไร
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