ต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของรถยนต์นั่ง
แยกประเภทการซ่อม
สำนักงำนอัตรำเบี้ยประกันวินำศภัย
ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สำทร
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎำคม 2561

1

2

ปัจจัยที่ใช้ในกำร
คำนวณต้นทุนควำม
เสียหำยอ้ำงอิง

4

แผนกำรดำเนินงำน
กรณีได้รับข้อมูลตำม
โครงสร้ำง IBS

โปรแกรมคำนวณต้นทุน
ควำมเสียหำยอ้ำงอิง

3

แผนกำรดำเนินงำน
สำหรับปี 2561

2

โปรแกรมคำนวณต้นทุนควำมเสียหำยอ้ำงอิง

งำนต้นทุนควำมเสียหำยอ้ำงอิงกำรประกันภัยรถยนต์ จัดทำโดย IPRB
ครั้งที่ 1
ปี 2553

ใช้ฐำนข้อมูล
ปี 2545-2549

ครั้งที่ 2
ปี 2555

ครั้งที่ 3
ปี 2560

ปรับปรุงฐำนข้อมูล
และกำรคำนวณ
(ไม่ได้เผยแพร่)

แยกประเภทกำรซ่อม

ใช้ฐำนข้อมูล
ปี 2550-2554

ใช้ฐำนข้อมูล
ปี 2555-2560
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โปรแกรมคำนวณต้นทุนควำมเสียหำยอ้ำงอิง
เปลีย
่ นภาษา
ดูช่องทางการติดตอ
่
ใส่ขอมู
นภัย,
้ ลผูเอาประกั
้ ลรถยนต,์ ขอมู
้
ขอมู
้ ลกรมธรรม ์ และ ประมาณการ
คาใช
าไร ให้ครบทุกช่อง
่
้จายและก
่
บันทึกขอมู
ล
ที
ก
่
รอกในปั
จจุบน
ั ไวเพื
่ ใช้เมือ
่
้
้ อ
ตองการ
้
เรียกแสดงผลขอมู
้ ลทีไ่ ดบั
้ นทึกไว้

เรียกแสดงผลขอมู
่ านักงานอัตรา
้ ลบางคาที
่ ส
เบีย
้ ประกันวินาศภัยไดตั
้ ง้ ไว้
แสดงตนทุ
้ ประกันภัยทีแ
่ นะนา,
้ นคาดหวัง, เบีย
เบีย
้ พืน
้ ฐานตาม คปภ. และ เบีย
้ ประกันภัยที่
คิ
ดมาจากเบีย
้ พืย
้ ทีฐานนั
้น นตางๆ
แสดงตารางเบี
้น
ท
่ น
ุ ประกั
ในหน้า
่
Premium
Table
แสดงตัวคูณ
ตางๆที
ใ่ ช้ในการคานวณ ใน
่
หน้า Calculation P'Car
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ปัจจัยที่ใช้ในกำรคำนวณต้นทุนควำมเสียหำยอ้ำงอิง
ตำรำงสรุปปัจจัยที่ใช้ในกำรคำนวณต้นทุนควำมเสียหำยอ้ำงอิง สำหรับกรมธรรม์ประเภท 1
ประเภทของตัวแปร

พิกัดปี 2548

ปัจจัยที่ใช้

1. ข้อมูลกรมธรรม์

ประเภทของตัวแปร

พิกัดปี 2548

ปัจจัยที่ใช้

3. ข้อมูลลักษณะของผู้เอำประกันภัย

1.1. ทุนประกันภัย OD&FT





3.1. เพศและอายุของผู้ขับขี่คนที่1 ***





1.2. ทุนประกันภัย TPPD *





3.2. เพศและอายุของผู้ขับขี่คนที่2 ***





1.3. ทุนประกันภัย TPBI ต่อคน *





3.3. ประเภทผู้เอาประกันภัย ****





1.4. ทุนประกันภัย TPBI ต่อครั้ง *





4.1. ปริมาตรกระบอกสูบ





4.2. จังหวัดจดทะเบียน ****





2. ข้อมูลส่วนลดเบี้ยประกันภัย

4. ข้อมูลลักษณะของตัวรถยนต์

2.1. ส่วนลดกลุ่ม





4.3. อายุรถ





2.2. ส่วนลดประวัติดี





4.4. ประเภทการใช้รถ





2.3. ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก OD **





4.5. ประเภทรถ ***





2.4. ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก PD **





4.6. ยี่ห้อรถ ***





หมำยเหตุ: * ใช้ตัวคูณตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ปี 2548 เนื่องจากข้อมูลมีการกระจุกตัวอยู่ที่ความคุม้ ครองใดความคุ้มครองหนึ่งเป็นหลัก
** ใช้ส่วนลดตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ปี 2548 เนื่องจาก คปภ. กาหนดให้บริษัทต้องให้ส่วนลดตามพิกัดฯ
*** ตัวแปรที่มีอยู่ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ปี 2548 แต่ถูกปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบใหม่ เช่น ตัวแปร ประเภทรถ มีการจัดกลุ่มเพิ่มเติมโดยพิจารณา
จากลักษณะรถยนต์เป็นหลัก เช่น กลุ่มรถ (SUV, SEDAN, …), กรณีอายุผู้เอาประกันภัย (มีการเพิ่มเพศในการจาแนกความเสีย่ งภัย)
**** ตัวแปรที่ไม่มีอยู่ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ปี 2548

5

แผนกำรดำเนินกำรสำหรับปี 2561
Phase 1 : รถยนต์นั่ง เผยแพร่ผ่ำน website แล้วในวันที่ 1
มิถุนำยน 2561
SUV

CROSSOVER

HATCHBACK

SEDAN

Phase 2 : รถยนต์บรรทุกขนำดเล็ก (รถกระบะ) คำดว่ำจะ
สำมำรถเผยแพร่ได้ภำยเดือน กันยำยน 2561
PICKUP

Phase 3 : รถยนต์โดยสำรขนำดเล็ก (รถตู้) คำดว่ำจะ
สำมำรถเผยแพร่ได้ภำยเดือน ธันวำคม 2561
MPV

MINI MPV

VAN
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แผนกำรดำเนินงำนกรณีได้รับข้อมูลตำมโครงสร้ำง IBS
หำกได้รับข้อมูลภำยใต้ระบบฐำนข้อมูลกำรประกันภัย (Insurance Bureau System, IBS) สำนัก
งำนฯ มีแผนกำรศึกษำเพิ่มเติม ดังนี้
1.

ใช้ข้อมูลหมำยเลขตัวถัง และเลขทะเบียนรถยนต์ เพื่อศึกษำ
• ส่วนลดประวัติดีที่เหมำะสม (National No Claims Bonus) ตำมประวัติกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนที่
แท้จริงของรถยนต์คันเอำประกันภัย (เชื่อมโยงกับบริกำรค้นหำประวัติเคลมรถยนต์ภำคสมัครใจ)
• ควำมแตกต่ำงของต้นทุนควำมเสียหำยระหว่ำง ผูเ้ อำประกันภัยที่ต่ออำยุกับบริษัทประกันภัยเดิม (Renewal
Business) กับผู้เอำประกันภัยรำยใหม่ (New Business)
• อัตรำกำรขำดอำยุกรมธรรม์ (Lapse Rate)
• อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงบริษัทประกันภัย (Company Switching Rate)

2.

ใช้ข้อมูลช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย เพื่อศึกษำ
• ควำมแตกต่ำงของต้นทุนควำมเสียหำยระหว่ำง กรมธรรม์ที่ขำยผ่ำนทำงช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยต่ำงๆ
(Distribution Channel Impact to Loss Cost)
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