
   

     

  

ยัภนักะรปจกิรุธะวาภ

...าขลเกาจาลเงอืรเ     “ผมอยากใหประชาชนเห็นความสำคัญของการประกันภัยวาการประกันภัยเปนเครื่องมือ

ในการบริหารความเสี่ยง และชวยแบงเบาภาระความเดือดรอน หากมีการทำประกันภัยไวจะชวยใหเกิดความมั่นใจไดวา 

เมื่อเกิดภัยขึ้นจะไดรับความคุมครองตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยที่ไดระบุไว โดยไมตองเปนหวงหรือเปนกังวลใน

ทรัพยสินที่เสียหายหรือทายาทคนขางหลัง”

5552 นยายนัก - มคาฎกรกนอืดเ 3 ทีบับฉ 1 ทีป ).ภปค( ยัภนักะรปจิกรุธบอกะรปรากมิรสเงสะลแบักำกรากมรรกะณคนางกันำส

 การสรางความเชื่อมั่น และสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทยเปนหนึ่ง
ในมาตรการสำคัญของสำนักงาน คปภ. ที่มุ งเนนการเสริมสรางความรู ความเขาใจใหระบบ
ประกันภัยเปนที่ยอมรับ และใหเขาถึงประชาชนไดทุกระดับทั่วประเทศ ดังนั้น จึงกำหนดให
เดือนกันยายนเปนเดือนแหงการประกันภัย โดยรวมกับภาคธุรกิจจัดงานวันประกันภัย และงาน
สัปดาหประกันภัยขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป  เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี ่ยวของไดแสดง

ยัภนักะรปำทรากงอขนชยโะรปะลแ าคณุคงึถกันหะรตนชาชะรปหใมิรสเงสรากนในักมวรณมรานตจเ
รวมถึงเปนการเสริมสรางภาพลักษณ สรางความเชื่อมั่น และแสดงศักยภาพของธุรกิจประกันภัย

นชณราธาสอตษกัจะรปีทนปเหใ

...นักะรปวาขาลเกอบ

  5552 นยายนัก - มคารกมนอืดเงวชยัภนักะรปจิกรุธ

 202,604 นสิงทัมวรยัภนักะรปยบีเีม งอนืเอตงายอวัตยายข

นักวยีดเงวชบักบยีทเอมืเ 80.91 ะลยอรวัตยายข ทาบนาล

นปเงบแยดโ นอกปงอข

 ธุรกิจประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 

รวมทั้งสิ้น 277,180 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 16.38 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเบี้ยประกันภัยรับ

933,232 นวนำจ ญัมาสทภเะรปติวีชนักะรปราก อืค ดุสงูส  

ลานบาท ขยายตัวรอยละ 16.30 รองลงมาการประกันชีวิต

ประเภทกลุม จำนวน 34,581 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 

22.64 และการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล จำนวน 

4,066 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 8.49

  ยัภศานิวนักะรปจิกรุธ งรตยดโบัรยัภนักะรปยบีเีม

บยีทเอมืเ 33.52 ะลยอรวัตยายข ทาบนาล 220,921 นสิงทัมวร

กับชวงเดียวกันของปกอน โดยเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด 

คือการประกันภัยรถ จำนวน 75,765 ลานบาท ขยายตัว

รอยละ 21.50 รองลงมาการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน 

41,878 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 35.70 และการประกัน

อัคคีภัย จำนวน 7,556 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 22.03

 ปจจุบันธุรกิจประกันภัยมีการขยายตัวดีอยาง

ยัภนักะรปมรรธมรกีม 5552 ปงอขกรแนอืดเ 9 หใลผงส งอนืเอต

วัตยายข มรรธมรก 819,988,93 นวนำจนสิงทัมวรมหใยาร

จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 11.50 เปนจำนวนเงิน

เอาประกันภัย 53,203,561 ลานบาท โดยเปนกรมธรรม

315,869,3 นวนำจนสิงทัมวร ติวีชนักะรปจิกรุธงอขมหใยาร

ทาบนาล 297,337,2 ยัภนักะรปาอเนิงเนวนำจนปเ มรรธมรก

และเปนกรมธรรมรายใหมของธุรกิจประกันวินาศภัย

รวมทั้งสิ้นจำนวน 35,921,405 กรมธรรม เปนจำนวนเงิน

เอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น 50,469,769 ลานบาท

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ธุรกิจประกันภัย

มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 2,287,739 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 37.73 เปนสินทรัพยของ
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ความคืบหนาการรับประกันภัยพิบัติ
 ปจจุบัน มีบริษัทประกันภัยวินาศภัย 

บัรมอรพะลแรากงรคโมวราขเที ทัษิรบ 64 นวนำจ
ยัภนักะรปบัรรากมวรดอยีมยดโ วลแิตับิพยัภนักะรป
นสิงทันวนำจนปเ 5552 นยายนัก 12 ทีนัว ณ ดุสาล  

186,771 ฉบับ โดยมีทุนประกันภัยรวม 19,958 
ลานบาท และมีเบี้ยประกันภัยรวม 137 ลานบาท รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

     

  

ทาบนาล 757,63 ณามะรป )IB( กังะชดุยหจิกรุธยัภนักะรปรากมวรมไ )RAI( นิสยพัรทยัภงยสีเรากยัภนักะรปรากงอขยาหยีสเมาวค : ุตหเยามห

      ยัภนักะรปาอเผีูม าวดไปุรสงาราตกาจ
066,98 นสิงทันวนำจยาหยีสเมาวคงอรกยีรเที  

ราย คิดเปนมูลคาความเสียหายทั ้งสิ ้น 
มหไนิสาคยาจรากีม นีงทั ทาบนาล 601,234

ทดแทนแลวกวา 301,510 ลานบาท คิดเปน
นทแดทมหไนิสาคนวนำจงอข 87.96 ะลยอร

ทั ้งหมด โดยการประกันภัยรถยนต และ
งอรคมคุมาวคหใที ยัศาอยูอทียัภีคคัอนักะรป

ภัยน้ำทวม ไดดำเนินการจายคาสินไหม
ทดแทนแลวกวารอยละ 90 ของจำนวน
ผูเอาประกันภัยที่เรียกรองความเสียหาย

มหไนิสาคยาจรากีม EMS จิกรุธคาภบัรหำส

ทดแทนแลวกวา 5,615 ลานบาท สวนภาคอุตสาหกรรม (สำนักงาน คปภ. ไดปรับเปลี่ยนการคำนวณคาเสียหายใหมโดยหักจำนวน
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (BI) เนื่องจากขั้นตอนในการประเมินนั้นมีลักษณะซับซอน) โดยไดมีการจายคาสินไหมทดแทนแลวกวา

41.07 ะลยอรนปเดิค ทาบนาล 349,882

ธุรกิจประกันชีวิตจำนวน 1,654,901 ลานบาทเพิ ่มขึ ้น
จากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 17.19 และเปนสินทรัพย
ของธุรกิจประกันวินาศภัยจำนวน 632,838 ลานบาท 
เพิ ่มขึ ้นจากชวงเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 154.34 
จากการบันทึกรายการสำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืน
จากการประกันภัยตอในรายการสินทรัพยอื่น สงผลให
รายการสินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอน
เปนจำนวน 321,702 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 497.65
 นวนำจีมยัภนักะรปจิกรุธงอขนุทงลยพัรทนิสยดโ
1,753,798 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ 16.63 คิดเปนสัดสวนรอยละ 76.66 ของสินทรัพยรวม เปนสินทรัพยลงทุนของธุรกิจประกันชีวิตจำนวน 1,571,377 ลานบาท  
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 17.03 คิดเปนสัดสวนรอยละ 94.95 ของสินทรัพยรวมของธุรกิจประกันชีวิต และเปน
สินทรัพยลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัยจำนวน 182,421 ลานบาท ขยายตัวจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 13.26 คิดเปน
สัดสวนรอยละ 28.83 ของสินทรัพยรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งนี้เปนผลจากสินทรัพยรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยสูงขึ้น
จากการบันทึกรายการสำรองประกันภัยสวนที่เรียกคืนจากการประกันภัยตอในรายการสินทรัพยอื่น

ที่มา : ฝายวิเคราะหธุรกิจและสถิติ

ความคืบหนาการจายคาสินไหมทดแทนผูประสบอุทกภัย 
 สำนักงาน คปภ. ไดจัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามเรงรัดการชดใชคาสินไหมทดแทน ใหเปนไปตามนโยบายของภาครัฐที่กำหนด
รวมทั้งติดตามการรายงานขอมูลของบริษัทใหมีความรวดเร็ว ถูกตองครบถวน และเปนปจจุบัน ทั้งนี้ จากรายงานความเสียหาย
และการจายคาสินไหมทดแทนจากสถานการณอุทกภัยของบริษัทประกันวินาศภัย  57 บริษัท ลาสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
สรุปไดดังนี้

ที่มา : สายกำกับผลิตภัณฑประกันภัย

ที่มา : สายคุมครองสิทธิประโยชน
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ยัภนักะรปกลโดปเ

อตยัภนักะรป )าษกึรปีท( านหยานงาจดัจรากงรคโ
 คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ ไดมีมติเห็นชอบโครงการจัดจางนายหนา (ที่ปรึกษา) ประกันภัยตอ

และไดคัดเลือก บริษัทนายหนาประกันภัยตอ จำนวน 2 ราย คือ บริษัท Aon (Aon Benfield) และบริษัท Marsh (Guy Carpenter) 

ลโวทับัรมอยทีนปเงยีสเอชีืม ญาชวยชีเมาวคีมทีทัษิรบนปเงซึ นักะรปรากราหิรบนผแำทดัจะลแ งยสีเมาวคหะารคเิวาษกึรปทีนปเาม ก ยัภ อต

ของกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ 

ยัภนักะรปงาตานห

 ยัภนักะรปจิกรุธบอกะรปรากมิรสเงสะลแบักำกรากมรรกะณคนางกันำส

(คปภ.) เดินหนารณรงคสงเสริมใหประชาชนทั่วทุกภูมิภาคไดรับความรู และ

จรากงาทวนแะลแ ิตับิพยัภนักะรปมรรธมรก ยัภนักะรปรากงอรืเจใาขเ ายชดเชย

คารักษาพยาบาลผูปวยฉุกเฉินจากกองทุนทดแทนผูประสบภัย โดยเนนใหเห็น

ความสำคัญ และทำประกันภัยมากขึ้น ณ จังหวัด นครสวรรค สุราษฎรธานี 

ขอนแกน เชียงใหม ชลบุรี พิษณุโลก และนครปฐม ระหวางเดือนกรกฎาคม - 

5552 นยายนัก

 นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. ใหเกียรติเปนประธาน เปดงานวันประกันชีวิตแหงชาติ  ครั้งที่ 13 ภายใต

นักะรป ติวีชนักะรป“ ดิคมาวควนแ

นุนสบันสะลแมิรสเงสอืพเ ”ตคานอ

ใหประชาชนเห็นคุณคา ของการ

รากีมนางนใยาภงซึ  ติวีชนักะรปำท

ธูบกออราก รูมาวคหใรากศรรทินดัจ

ของบริษัทประกันชีวิตตางๆ และ

กิจกรรมความบันเทิงมากมาย ณ 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

5552 มคาฎกรก 92 - 82 ทีงาวหะร



 

 

  .ภปค รากิธาขลเ ลุกิธทิสจาองอ ชวเะรปยาน
ใหเกียรติเปนประธานเปดโครงการหลักสูตรวิทยาการ

อพืเคงสะรปุถตัวีมงซึ 2 ทีนรุ ).สปว( งูสบัดะรยัภนักะรป
สรางความสัมพันธและสรางเครือขายสังคมผูนำ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนกำลังสำคัญในการผลักดัน

 บัดะรกุทนชาชะรปงึถาขเหใยัภนักะรปจิกรุธานฒัพราก
รากายทิวนับาถสราคาอ ณ 5552 มคาหงิส 1 ทีนัวอมืเ

งูสบัดะรยัภนักะรป

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) จัดพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเดนครบวงจร (Prime 
Minister’s Insurance Awards) ประจำป 2554 เพื่อเสริมสรางแบบอยาง
ที่ดีใหกับผูประกอบการธุรกิจประกันภัย และบุคลากรดานการประกันภัย
ใหมีการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการ การใหบริการที่ดีเปนที่
เชื ่อมั ่น และไดรับความไววางใจจากประชาชน โดยมอบรางวัลใหแก 
บริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันภัย นายหนาประกันภัย อาสาสมัคร

าวครพแยผเรากนาดงายอวัตลคคุบมลุกะลแ ยัภนักะรปนชวุย ยัภนักะรป  รูม
ใหเกิดการพัฒนาการบริหารงานและการใหบริการแกประชาชน โดยได
รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

3 ทีนัวอมืเ ลัวงารบอมีธิพนในาธะรปนปเ )งอนะร ณ นตัริตติกยาน( นยายนัก 
ิติกิริสิตาชงหแมุชะรปรากยนูศ มูรลอบงอห ณ 5552

 ภันักะรปหาดปัส“ นางดัจ ยัภนักะรปจิกรุธคาภบักมวร .ภปค นางกันำส ”งวหยาห จในมั ยัภนักะรป“ ดิควนแตใยาภ ”4 ทีงรัค ย  
เงสรากนในักมวรณมรานตจเงดสแดไงอขวยกีเทีนวสคาภกุทหใอพืเ ยัภนักะรปำทรากงอขนชยโะรปะลแ าคณุคงึถกันหะรตนชาชะรปหใมิรส

เนตบักหในิสยพัรทะลแ ติวีชนใงคงมัมาวคนักะรปกัลหงารสถรามาสที มิรสเงารสรากนปเงึถมวร นุทงลรากะลแ าครากจิกรุธ วัรคบอรค งอ
ภาพลักษณ สรางความเชื ่อมั ่นตอระบบ

มรรกตัวนบพนางนใยาภยดโ ยทไยัภนักะรป
ใหม ๆ ผล ิตภ ัณฑประก ันภ ัยราคาถ ูก  
หมวกกันน็อค ราคาพิเศษ 85 บาท เฉพาะ

ยามกามงิทเนับมาวคมรรกจิกงทัมวร นางนใ  
ยนูศ ณ 5552 นยายนัก 03 - 82 ีทนัวอืมเ

ิติกิริสิตาชงหแมุชะรปราก
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ราสกอเมาต นักะลแนักงซึยาหยีสเาคงอรกยีรเิธทิสะลสาญญัส“ มานงลีธิพดัจ ยัภศานิวนักะรปมคามสบักมวร .ภปค  นางกันำส 
)20.ย.ร( ลาบายพาษกัราคยัภนักะรปรากมิตเมพิเงอรคมคุมาวคยาทบนแ ทาพิพอขดลอพืเ ทัษิรบ 24 นวนำจ ยัภศานิวนักะรปทัษิรบงาวหะร ”
ทัษิรบะลแ  นักงาวหะรยาหยีสเาคงอรกยีรเรากนใยัภนักะรปทัษิรบงอข ยัภนักะรปาอเผูหในทแดทมหไนิสาคชใดชถรามาสยัภศานิวนักะรป

  ไดอยางรวดเร็ว โดยไมตอง
  รอพิสูจนถูกผิด เมื่อวันที่ 10 
  มุชะรปงอห ณ 5552 นยายนัก
  รากายทิวนับาถสราคาอ 2 นชั
   นางกันำส งูสบัดะรยัภนักะรป
  คปภ. 

 :ธิทิสนวงสมาวคอข รปจิกรุธลูมอขรพแยผเรากนใงาลกอสืนปเ นีบับฉ elcriC ecnarusnI นชณราธาสกแรูมาวคะลแนชยโะรปงารสอพืเ ยัภนักะ
นีงทั .ภปค นางกันำสบักยามหฎกงาทนัพกูผลผีมมไนีฏการปทีลูมอข หะารคเิวราก น็หเดิคมาวคบอชดิผบัรมไธิทิสนวงสอข .ภปค นางกันำส 

นิสงัท ๆดใปุรสอขอืรห


