The Insurance Premium Rating Bureau

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546

To build a strong and
sustainable foundation for the
general insurance industry in
Thailand through accurate
information and fair ratemaking
services.

สร้างรากฐานธุรกิจประกันวินาศภัยให้
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยบริการ
ด้านข้อมูลและการคานวณต้นทุนความ
เสียหายอ้างอิงที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม

To prepare reference loss costs for
general insurance products, and
provide information and research as
a basis for the operation and
supervision as well as the
development of the general
insurance industry.

จัดทาต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของ
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย บริการข้อมูล
สารสนเทศและงานวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การดาเนินงาน การกากับดูแล และสนับสนุน
การพัฒนาของธุรกิจประกันวินาศภัย

2

ตัวอย่างรายงานปัจจุบัน
Business Analysis --> 20 รายงาน
• ใช้ข้อมูลรายงานช่องทางการขาย และข้อมูล
งบการเงินรายไตรมาส จากคปภ.

Motor Voluntary --> 31 รายงาน
• ใช้ข้อมูลราย transaction จาก TID

Motor Compulsory --> 7 รายงาน
• ใช้ข้อมูลราย transaction จาก TID

Property --> 10 รายงาน
• ใช้ข้อมูลราย transaction จาก Thai Re
• มีขอ้ มูลปี 2006 – 2010 หลังจากนั้นข้อมูลไม่
มีความสมบูรณ์ เนื่องจากยกเลิก Market
Agreement หลังเหตุการณ์น้าท่วมในปี 2011
(บริษัทที่ไม่ส่งข้อมูลให้ Thai Re มีมากกว่า
50%)

Market Ranking

Premium Portfolio
Key Industry Performance
Indicators
Financial Highlights
Actuarial Study on
Top 100 Passenger
Underwriting
Total Loss
Car Models
results classified
Underwriting Results Classified by
by vehicle types
Registered Provinces
Deductible
Claim Payments
Band
Classified by
Claim Analysis Classified
Coverage Types
by Locations
Underwriting Results
Underwriting Results Classified by
Classified by
Range of Sum Insured
Risk Types

บริษัท 10 อันดับแรก ที่ใช้งานสูงสุดในแต่ละหมวด
ระหว่าง เดือน กรกฎาคม 2560 – มิถุนายน 2561
ลำดับที่

Business Analysis

Motor Voluntary

1

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย

2,440 บริษัท เมืองไทยประกันภัย

2

บริษัท ไทยศรีประกันภัย

1,716 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย

3

บริษัท ทิพยประกันภัย

1,627

4

Motor Compulsory
15,482 บริษัท นำสินประกันภัย

Property
323 บริษัท นวกิจประกันภัย
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
(ประเทศไทย)

190

5,683 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย

226

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย
(ประเทศไทย)

2,947 บริษัท ทิพยประกันภัย

167 บริษัท ไทยศรีประกันภัย

135

บริษัท แอกซ่ำประกันภัย

1,077 บริษัท แอกซ่ำประกันภัย

2,691 บริษัท วิริยะประกันภัย

157 บริษัท ธนชำตประกันภัย

125

5

บริษัท เมืองไทยประกันภัย

1,046 บริษัท ธนชำตประกันภัย

1,928

128 บริษัท แอกซ่ำประกันภัย

113

6

บริษัท อลิอนั ซ์ ประกันภัย

809

107 บริษัท ทิพยประกันภัย

65

7

บริษัท วิริยะประกันภัย

761 บริษัท นำสินประกันภัย

1,700 บริษัท ศรีอยุธยำ เจนเนอรัล ประกันภัย

96 บริษัท อำคเนย์ประกันภัย

38

8

บริษัท กรุงเทพประกันภัย

712 บริษัท วิริยะประกันภัย

1,582 บริษัท อลิอนั ซ์ ประกันภัย

96 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย

37

613 บริษัท ไทยประกันภัย

1,555 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950

93 บริษัท วิริยะประกันภัย

36

567 บริษัท อินทรประกันภัย

1,555 บริษัท ไทยศรีประกันภัย

92 บริษัท เมืองไทยประกันภัย

35

บริษัท เจนเนอรำลี่ ประกันภัย
(ไทยแลนด์)
บริษัท โตเกียวมำรีนประกันภัย
10
(ประเทศไทย)
9

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
(ประเทศไทย)

บริษัท เจนเนอรำลี่ ประกันภัย
(ไทยแลนด์)

1,910 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย

หมายเหตุ: นับจานวนการ submit คาสั่งเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลใหม่แต่ละครั้ง ไม่ใช่จานวนการ login

139

 เว็บไซต์ระบบบริการสารสนเทศสมาคมประกันวินาศภัยไทย
https://info.tgia.org/logon/

5

รายงานที่ออกแบบ เพื่อเตรียมรองรับข้อมูล IBS

Motor Voluntary
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dashboard Report
รายงานอัตราการต่ออายุของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Renewal Report)
รายงานการเปลี่ยนแปลงประเภทกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
รายงานจานวนกรมธรรม์ใหม่ กรมธรรม์ยกเลิก และกรมธรรม์ที่ไม่ต่ออายุ (Transaction Type of Policy Report)
รายงานอัตราการเติบโตของจานวนกรมธรรม์และเบี้ยประกันภัย และอัตราส่วนคอมมิชชั่น (Motor Insurance Production
Report)
รายงานต้นทุนความเสียหาย และอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Cost and Loss Ratio Report)
รายงาน ตาบล อาเภอ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด (Accident Location Report)
รายงานรถยนต์สูญหาย (Theft of Vehicle Report)
รายงานการแจกแจงสินไหมทดแทน (Claim Distribution Report)
รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน (Allocated Loss Adjustment Expense Report)
รายงานมูลค่าสินไหมทดแทนเฉลีย่ ก่อน-หลังปิดรายการสินไหม (Average Claims Before – After Closed Claim)
รายงานค่าซ่อมและค่าอะไหล่ (Loss for Repair and Spare Part)
รายงานอัตราสินไหมทดแทนค้างจ่าย อัตราการจ่ายสินไหมทดแทน และอัตราการรับคืนสินไหมทดแทน (Outstanding
Payment and Recovery Ratio)
รายงานอัตราการปิดเรื่องสินไหม และอัตราการเปิดเรื่องใหม่ (Closed Claim Ratio and Reopen Claim Ratio)

ระบบรายงาน: COGNOS

ระยะเวลาทารายงาน: ประมาณ 10-12 เดือน

THANK YOU

