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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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บทที ่5  ตลาดการเงนิ และตราสารการลงทุน                  นช. 2 
                  (1 ช่ัวโมง) 
เร่ืองที ่
 5.1  ตลาดการเงิน 
 5.2  ตราสารการลงทนุ  
 5.3  องค์กรก ากับสถาบนัการเงินและสมาคมที่เก่ียวข้อง 
 
แนวคดิ  
 1.  ตลาดการเงินเกิดขึ้นเมื่อเงินจากผู้ที่มีเงินทุนเหลือถูกเปลี่ยนมือไปยังผู้ต้องการเงินทุนโดยผ่านการซื้อขาย

ตราสารทางการเงินหรือกู้ยืมเงินระหว่างกัน ส าหรับประเทศไทย ได้มีการแบ่งตลาดการเงิน ออกเป็น 3 
ตลาดคือ 1) ตลาดเงิน 2) ตลาดทุน และ 3) ตลาดอนุพันธ์ โดยในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ ได้มีการ
จัดตั้งตลาดรองหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนมือในตราสารทางการเงินระหว่าง     
นักลงทุนขึ้นด้วย  

 2.  ตราสารการลงทุน หรือตราสารทางการเงิน ก็คือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดการเงิน ซึ่งมีหลายชนิด 
ซ่ึงหากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารต่าง ๆ ก็จะพบว่าอาจให้ผลตอบแทนแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ของตราสารแต่ละชนิด  โดยตราสารที่มีความเสี่ยงต่ าก็จะให้
ผลตอบแทนต่ า ขณะที่ตราสารที่มีความเสี่ยงสูงกว่าก็จะให้ผลตอบแทนสูงกว่า ซึ่งหากมองในมุมของ      
ผู้ลงทุน ตราสารทางการเงินก็เป็นทางเลือกในการลงทุนที่ผู้ลงทุนจะตัดสินใจว่าจะลงทุนในตราสารใด จึง
จะท าให้การบริหารสินทรัพย์ของผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนมากที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

 3.  การด าเนินงานของสถาบันการเงินเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะ
กระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาก ากับ ดูแลและส่งเสริมการด าเนินงาน
ของสถาบันการเงิน ซึ่งได้แก่ 1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) 2) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 3) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย นอกจากนี้ยังมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยที่ควรทราบอีก 5 สมาคม 
ได้แก่ 1) สมาคมประกันชีวิตไทย 2) สมาคมประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) 
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และ 5) สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศ
ไทย 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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บทที ่5  ตลาดการเงนิ และตราสารการลงทุน                  นช. 2 
                  (1 ช่ัวโมง) 
เร่ืองที ่
 5.1  ตลาดการเงิน 
 5.2  ตราสารการลงทนุ  
 5.3  องค์กรก ากับสถาบนัการเงินและสมาคมที่เก่ียวข้อง 
 
แนวคดิ  
 1.  ตลาดการเงินเกิดขึ้นเมื่อเงินจากผู้ที่มีเงินทุนเหลือถูกเปลี่ยนมือไปยังผู้ต้องการเงินทุนโดยผ่านการซื้อขาย

ตราสารทางการเงินหรือกู้ยืมเงินระหว่างกัน ส าหรับประเทศไทย ได้มีการแบ่งตลาดการเงิน ออกเป็น 3 
ตลาดคือ 1) ตลาดเงิน 2) ตลาดทุน และ 3) ตลาดอนุพันธ์ โดยในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ ได้มีการ
จัดตั้งตลาดรองหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนมือในตราสารทางการเงินระหว่าง     
นักลงทุนขึ้นด้วย  

 2.  ตราสารการลงทุน หรือตราสารทางการเงิน ก็คือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดการเงิน ซึ่งมีหลายชนิด 
ซึ่งหากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารต่าง ๆ ก็จะพบว่าอาจให้ผลตอบแทนแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ของตราสารแต่ละชนิด  โดยตราสารที่มีความเสี่ยงต่ าก็จะให้
ผลตอบแทนต่ า ขณะที่ตราสารที่มีความเสี่ยงสูงกว่าก็จะให้ผลตอบแทนสูงกว่า ซึ่งหากมองในมุมของ      
ผู้ลงทุน ตราสารทางการเงินก็เป็นทางเลือกในการลงทุนที่ผู้ลงทุนจะตัดสินใจว่าจะลงทุนในตราสารใด จึง
จะท าให้การบริหารสินทรัพย์ของผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนมากที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

 3.  การด าเนินงานของสถาบันการเงินเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะ
กระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาก ากับ ดูแลและส่งเสริมการด าเนินงาน
ของสถาบันการเงิน ซึ่งได้แก่ 1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) 2) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 3) ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย นอกจากนี้ยังมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยที่ควรทราบอีก 5 สมาคม 
ได้แก่ 1) สมาคมประกันชีวิตไทย 2) สมาคมประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) 
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และ 5) สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศ
ไทย 
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วตัถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1.  อธิบายลักษณะและบทบาทของตลาดการเงินได ้
 2.  อธิบายลักษณะของตราสารการลงทุนได ้
 3.  อธิบายวัตถุประสงค์และหน้าทีข่ององค์กรก ากับสถาบันการเงนิและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันชีวติ

ได ้
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่5.1  
ตลาดการเงนิ 
 
 
 โดยที่หน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของนายหน้าประกันชีวิตก็คือ การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน ดังนั้นนายหน้า
ประกันชีวิต จึงจ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับตลาดการเงิน และตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี ตลอดจนควรต้องทราบ
ถึงองค์กรที่ก ากับสถาบันการเงินและสมาคมที่เก่ียวข้องด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้สามารถแนะน าผู้เอาประกันภัยให้สามารถ
จัดการด้านการเงินของตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งในเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงตลาดการเงิน ส่วนตราสาร
ทางการเงิน และองค์กรที่ก ากับสถาบันการเงินและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย จะได้กล่าวถึงในเร่ืองต่อ ๆ ไป 
 
1.  ความหมายของตลาดการเงนิ  
 ตลาดการเงิน (Financial Market) หมายถึง ศูนย์กลางหรือสถานที่ที่เกิดกิจกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือ
ตราสารทางการเงินจากบุคคล (หรือหน่วยงาน) หนึ่งไปยังอีกบุคคล (หรือหน่วยงาน) หนึ่ง ซึ่งในตลาดการเงินจะมีการ
ก าหนดราคาหรือค านวณมูลค่า ขั้นตอนการซื้อขาย การส่งมอบ และการช าระราคาระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะอ านวย
ความสะดวกในการเปลี่ยนมือด้านเงินทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินของผู้ต้องการเงินทุน 
ขณะเดียวกันก็เพิ่มช่องทางและทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้มีเงินทุนเหลือ (ผู้ออมหรือผู้ลงทุน) ด้วย 
 ตลาดการเงินเกิดขึ้นเมื่อผู้ต้องการเงินทุน กับผู้มีเงินทุนเหลือ (ผู้ออมหรือผู้ลงทุน) พบกันเพื่อท าการซื้อขาย
ตราสารทางการเงินหรือกู้ยืมเงินระหว่างกัน โดยการกู้ยืมดังกล่าวอาจเป็นการกู้ยืมโดยตรง การท ารายการผ่านตลาด
การเงินหรือผ่านสถาบันการเงินก็ได้  โดยที่ผู้ต้องการเงินทุนและผู้ลงทุน อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หน่วยงาน
ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการเงิน ก็ได้ 
 
2.  ประเภทของตลาดการเงนิ 
 ตลาดการเงินสามารถจ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ก าหนด ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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เร่ืองที ่5.1  
ตลาดการเงนิ 
 
 
 โดยที่หน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของนายหน้าประกันชีวิตก็คือ การเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน ดังนั้นนายหน้า
ประกันชีวิต จึงจ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับตลาดการเงิน และตราสารทางการเงินเป็นอย่างดี ตลอดจนควรต้องทราบ
ถึงองค์กรที่ก ากับสถาบันการเงินและสมาคมที่เก่ียวข้องด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้สามารถแนะน าผู้เอาประกันภัยให้สามารถ
จัดการด้านการเงินของตนเองได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งในเรื่องนี้จะได้กล่าวถึงตลาดการเงิน ส่วนตราสาร
ทางการเงิน และองค์กรที่ก ากับสถาบันการเงินและสมาคมที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย จะได้กล่าวถึงในเร่ืองต่อ ๆ ไป 
 
1.  ความหมายของตลาดการเงนิ  
 ตลาดการเงิน (Financial Market) หมายถึง ศูนย์กลางหรือสถานที่ที่เกิดกิจกรรมการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือ
ตราสารทางการเงินจากบุคคล (หรือหน่วยงาน) หนึ่งไปยังอีกบุคคล (หรือหน่วยงาน) หนึ่ง ซึ่งในตลาดการเงินจะมีการ
ก าหนดราคาหรือค านวณมูลค่า ขั้นตอนการซื้อขาย การส่งมอบ และการช าระราคาระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะอ านวย
ความสะดวกในการเปลี่ยนมือด้านเงินทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินของผู้ต้องการเงินทุน 
ขณะเดียวกันก็เพิ่มช่องทางและทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้มีเงินทุนเหลือ (ผู้ออมหรือผู้ลงทุน) ด้วย 
 ตลาดการเงินเกิดขึ้นเมื่อผู้ต้องการเงินทุน กับผู้มีเงินทุนเหลือ (ผู้ออมหรือผู้ลงทุน) พบกันเพื่อท าการซื้อขาย
ตราสารทางการเงินหรือกู้ยืมเงินระหว่างกัน โดยการกู้ยืมดังกล่าวอาจเป็นการกู้ยืมโดยตรง การท ารายการผ่านตลาด
การเงินหรือผ่านสถาบันการเงินก็ได้  โดยที่ผู้ต้องการเงินทุนและผู้ลงทุน อาจจะเป็นบุคคลธรรมดา หน่วยงาน
ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ หรือสถาบันการเงิน ก็ได้ 
 
2.  ประเภทของตลาดการเงนิ 
 ตลาดการเงินสามารถจ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ก าหนด ดังปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที ่5.1 การจ าแนกประเภทของตลาดการเงนิตามเกณฑ์ต่าง ๆ  
 

เกณฑ์ทีก่ าหนด การจ าแนกประเภทของตลาดการเงนิ 
แบ่งตามระยะเวลาหรืออายุตราสาร    
ทางการเงิน 

1.  ตลาดเงิน (Money Market) เป็นตลาดท่ีท าการซื้อขายตราสารทางการเงิน
หรือกู้ยืมเงินระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 

2.  ตลาดทุน (Capital Market) เป็นตลาดท่ีท าการซื้อขายตราสารทางการเงิน
หรือกู้ยืมเงินระยะยาว ที่มีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป  

แบ่งตามลักษณะการเปลีย่นมือของ    
ตราสารทางการเงิน 

1.  ตลาดแรก (Primary Market) เป็นตลาดที่ผู้ออกตราสารน าตราสารทาง
การเงินของตนออกขายให้แก่ผู้ลงทุนเป็นครั้งแรก ซึ่งอาจเรียกได้อีกอย่าง
หนึ่งว่า “ตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuing Market)” 

2.  ตลาดรอง (Secondary Market) เป็นตลาดที่ท าหน้าที่ซื้อขายตราสารทาง
การเงินที่ยังไม่ครบก าหนดไถ่ถอนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เคยออกขายกันในครั้ง
แรกมาแล้ว โดยน ามาซื้อขายกันในระหว่างผู้ลงทุนด้วยกัน ซึ่งอาจเรียกได้อีก
อย่างหนึ่งว่า “ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Market)” 

แบ่งตามเวลาการส่งมอบสินค้าหรอื
สินทรัพย์ทางการเงิน 

1.  ตลาดทันที (Spot Market) เป็นตลาดที่ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าหรือสินทรัพย์
ทางการเงิน ตกลงซื้อขายกันในปัจจุบัน และมีการส่งมอบและจ่ายเงินกัน
ทันทีหรือไม่เกิน 2 วันท าการ  

2.  ตลาดล่วงหน้าหรือตลาดอนุพันธ์ (Derivatives Market) เป็นตลาดที่ผู้ซื้อ
และผู้ขายสินค้าหรือสินทรัพย์ทางการเงิน ตกลงราคาซื้อขายกันในปัจจุบัน 
แต่จะมีการส่งมอบและจ่ายเงินกันในอนาคต (ตามที่ระบุไว้ในสัญญา) ซึ่งจะ
เกิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้น 

แบ่งตามประเภทของตราสารทางการเงิน
หรือลักษณะของสิทธิเรยีกร้อง 

1.  ตลาดตราสารหนี้ (Debt Instrument Market) เป็นตลาดที่ท าการซื้อขาย
ตราสารทางการเงินประเภทตราสารหนี้ โดยผู้ซื้อตราสารหนี้จะมีสถานะเป็น
เจ้าหนี้เงินกู้ ซึ่งมีสิทธิเหนือผู้ซื้อตราสารทุนในการเรียกร้องให้ช าระได้ก่อน 

2.  ตลาดตราสารทุน (Equity Instrument Market) เป็นตลาดที่ท าการซื้อขาย
ตราสารทางการเงินประเภทตราสารทุน โดยผู้ซื้อตราสารทุนจะมีสถานะเป็น
เจ้าของในกิจการของผู้ออกตราสารทุนนั้น 

 
3.  ตลาดการเงนิในประเทศไทย  
 ส าหรับประเทศไทย ได้มีการแบ่งตลาดการเงิน ออกเป็น 3 ตลาดคือ 1) ตลาดเงิน 2) ตลาดทุน และ 3) ตลาด
อนุพันธ์ โดยในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ ได้มีการจัดตั้งตลาดรองหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Market) 
ขึ้น โดยแบ่งตามประเภทของตราสารทางการเงิน สรุปได้ดังภาพต่อไปนี้  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ตลาดการเงิน 
  

            ตลาดเงิน                     ตลาดทุน             ตลาดอนุพันธ ์
      

 
                 ตลาด     ตลาด         ตลาดล่วงหน้า     ตลาดล่วงหน้า 
                        ตราสารหนี้       ตราสารทุน       สินค้าเกษตร นอกจากสินค้าเกษตร  
           (BEX)         (SET, mai)          (AFET)1           (TFEX)  
 

ภาพที ่5.1 การแบ่งตลาดการเงนิในประเทศไทย 

3.1 ตลาดเงิน (Money Market) เกิดขึ้นจากการที่ผู้มีเงินออมหรือผู้ลงทุน มีความประสงค์ที่จะน าเงินออมที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ชั่วคราวไปลงทุนในตราสารทางการเงิน  (หลักทรัพย์) ที่มีสภาพคล่องสูง (Liquid Asset) ซึ่งออก
โดยผู้ที่ต้องการเงินทุนระยะสั้นเป็นการชั่วคราว ตลาดเงินจึงน าทั้งสองกลุ่มมาพบกันเพื่อให้การกู้ยืมเงินระยะสั้นเกิดขึ้น
ได้ ตลาดเงินดังกล่าวไม่มีสถานที่หรือสถาบันจัดตั้งขึ้นไว้โดยเฉพาะ ส่วนมากการกู้ยืมจะด าเนินการผ่านข่ายงานของ
สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ วิธีการคือผู้มีเงินออมซึ่งต้องการจะซื้อตราสาร
ทางการเงินระยะสั้น บอกธนาคารพาณิชย์ให้ช่วยจัดซื้อให้ ด้วยวิธีการดังกล่าวจึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดเงินมีกระจายอยู่
ทั่วไป 
 ในการออกตราสารทางการเงินระยะสั้นขายในตลาดเงินนั้น ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถที่จะออก
ตราสารขายได้เองเมื่อมีความต้องการใช้เงิน ส่วนผู้ซื้อหรือผู้ลงทุนนั้นอาจเป็นบุคคลทั่วไป ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ 
จะซื้อก็ต่อเมื่อมีเงินออมถืออยู่ชั่วคราว ส าหรับบทบาทของสถาบันการเงินนั้นอาจจะท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการซื้อ
ขายตราสารระยะสั้น หรืออาจจะเป็นผู้ซื้อเพื่อการลงทุนของตนเองก็ได้ 
 ส าหรับคุณลักษณะพิเศษที่เหมือนกันของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดเงิน ก็คือ มีสภาพคล่อง
สูง (Liquidity) และผลตอบแทนที่ต่ ากว่าตราสารในตลาดทุน นอกจากนี้หากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารท่ี
แตกต่างกันในตลาดเงิน ก็จะพบว่าแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของตราสารแต่ละชนิด โดยตราสารที่มี
ความเสี่ยงต่ าก็จะให้ผลตอบแทนต่ า ขณะที่ตราสารที่มีความเสี่ยงสูงกว่าก็จะให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
 ตัวอย่างของตราสารทางการเงินซึ่งใช้เป็นเครื่องมือหลักเพื่อการกู้ยืมเงินระยะสั้นในตลาดเงิน เช่น ตั๋วเงินคลัง 
(Treasury Bills)  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง (Banker’s Acceptances) ตราสารพาณิชย์หรือเอกสารการค้า 
(Commercial Paper) ใบรับฝากเงินที่เปลี่ยนมือได้ (Negotiable Certificates of Deposit: NCD)  

3.2 ตลาดทุน (Capital Market) เกิดจากผู้ที่ต้องการเงินทุนระยะยาวท าการออกตราสารทางการเงิน 
(หลักทรัพย์) จ าหน่ายให้กับผู้มีเงินออมที่ประสงค์จะน าเงินมาลงทุนระยะยาว ผู้ออกตราสารทางการเงินอาจเป็นได้ทั้ง
ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงิน การระดมเงินทุนระยะยาวที่กล่าวถึงนี้มีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโต 

 

1 ขณะนี้ (มิ.ย. 2558) อยู่ระหว่างการด าเนินการรวมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) กับบริษัทตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (TFEX) ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ตลาดการเงิน 
  

            ตลาดเงิน                     ตลาดทุน             ตลาดอนุพันธ ์
      

 
                 ตลาด     ตลาด         ตลาดล่วงหน้า     ตลาดล่วงหน้า 
                        ตราสารหนี้       ตราสารทุน       สินค้าเกษตร นอกจากสินค้าเกษตร  
           (BEX)         (SET, mai)          (AFET)1           (TFEX)  
 

ภาพที ่5.1 การแบ่งตลาดการเงนิในประเทศไทย 

3.1 ตลาดเงิน (Money Market) เกิดขึ้นจากการที่ผู้มีเงินออมหรือผู้ลงทุน มีความประสงค์ที่จะน าเงินออมที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ชั่วคราวไปลงทุนในตราสารทางการเงิน  (หลักทรัพย์) ที่มีสภาพคล่องสูง (Liquid Asset) ซึ่งออก
โดยผู้ที่ต้องการเงินทุนระยะสั้นเป็นการชั่วคราว ตลาดเงินจึงน าทั้งสองกลุ่มมาพบกันเพื่อให้การกู้ยืมเงินระยะสั้นเกิดขึ้น
ได้ ตลาดเงินดังกล่าวไม่มีสถานที่หรือสถาบันจัดตั้งขึ้นไว้โดยเฉพาะ ส่วนมากการกู้ยืมจะด าเนินการผ่านข่ายงานของ
สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ วิธีการคือผู้มีเงินออมซึ่งต้องการจะซื้อตราสาร
ทางการเงินระยะสั้น บอกธนาคารพาณิชย์ให้ช่วยจัดซื้อให้ ด้วยวิธีการดังกล่าวจึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดเงินมีกระจายอยู่
ทั่วไป 
 ในการออกตราสารทางการเงินระยะสั้นขายในตลาดเงินนั้น ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถที่จะออก
ตราสารขายได้เองเมื่อมีความต้องการใช้เงิน ส่วนผู้ซื้อหรือผู้ลงทุนนั้นอาจเป็นบุคคลทั่วไป ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ 
จะซื้อก็ต่อเมื่อมีเงินออมถืออยู่ชั่วคราว ส าหรับบทบาทของสถาบันการเงินนั้นอาจจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อ
ขายตราสารระยะสั้น หรืออาจจะเป็นผู้ซื้อเพื่อการลงทุนของตนเองก็ได้ 
 ส าหรับคุณลักษณะพิเศษที่เหมือนกันของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดเงิน ก็คือ มีสภาพคล่อง
สูง (Liquidity) และผลตอบแทนที่ต่ ากว่าตราสารในตลาดทุน นอกจากนี้หากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารท่ี
แตกต่างกันในตลาดเงิน ก็จะพบว่าแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของตราสารแต่ละชนิด โดยตราสารที่มี
ความเสี่ยงต่ าก็จะให้ผลตอบแทนต่ า ขณะที่ตราสารที่มีความเสี่ยงสูงกว่าก็จะให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
 ตัวอย่างของตราสารทางการเงินซึ่งใช้เป็นเครื่องมือหลักเพื่อการกู้ยืมเงินระยะสั้นในตลาดเงิน เช่น ตั๋วเงินคลัง 
(Treasury Bills)  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง (Banker’s Acceptances) ตราสารพาณิชย์หรือเอกสารการค้า 
(Commercial Paper) ใบรับฝากเงินที่เปลี่ยนมือได้ (Negotiable Certificates of Deposit: NCD)  

3.2 ตลาดทุน (Capital Market) เกิดจากผู้ที่ต้องการเงินทุนระยะยาวท าการออกตราสารทางการเงิน 
(หลักทรัพย์) จ าหน่ายให้กับผู้มีเงินออมที่ประสงค์จะน าเงินมาลงทุนระยะยาว ผู้ออกตราสารทางการเงินอาจเป็นได้ทั้ง
ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงิน การระดมเงินทุนระยะยาวที่กล่าวถึงนี้มีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโต 

 

1 ขณะนี้ (มิ.ย. 2558) อยู่ระหว่างการด าเนินการรวมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) กับบริษัทตลาดสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (TFEX) ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซ้ือขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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  5) ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์หมายถึง บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
จ าหน่ายหลักทรัพย์จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้จัดจ าหน่ายจะรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจาก
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปเสนอขายต่อประชาชน หรือเข้าร่วมการประมูลหลักทรัพย์ และน าเสนอขายต่อประชาชนใน
ภายหลังก็ได้ 
  6) นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ 
ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอ่ืนเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทน
อ่ืนเป็นการตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย 
  7) ผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์หมายถึง ผู้ที่ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ 
จ าน า และเบิกถอนจ าน าหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
  8) ส านักหักบัญชี หมายถึง ผู้ที่ให้บริการด้านช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขาย ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด  
  9) นายทะเบียน หมายถึง ผู้ที่ให้บริการจัดท าทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และด าเนินการจัดสรรสิทธิประโยชน์ เช่นจ่ายเงินปันผล จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้กับ   
ผู้ถือหลักทรัพย์ โดยน าเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรง ซึ่งนายทะเบียนของพันธบัตรก็คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วน   
นายทะเบียนของหุ้นกู้ ก็คือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ส าหรับกระบวนการซื้อขายตราสารหนี้ผ่านตลาดตราสารหนี้ ท าได้โดยผู้ลงทุนหรือผู้ค้าตราสารหนี้ส่ง ค าสั่ง
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  (Broker) ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อส่งความต้องการซื้อหรือขาย ซึ่งหากมีรายการซื้อขายเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่การตลาดจะมีการแจ้งยืนยันรายการนั้น ๆ 
ให้กับผู้ลงทุน เพื่อเตรียมช าระเงินหรือรับมอบหลักทรัพย์ ซึ่งการส่งมอบและช าระราคาจะกระท าโดยผ่านตัวกลาง 
ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนการรับฝากและจัดท าทะเบียนหลักทรัพย์จะกระท าโดยบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการซื้อขายตราสารหนี้มักจะมีมูลค่าสูง ผู้ลงทุนรายบุคคลที่จะเข้าถึงจึงมีจ านวนไม่
มากนัก ส่วนผู้ลงทุนสถาบันกับผูค้้าตราสารหนี้ก็ยังนิยมวิธีการซื้อขายแบบ Over The Counter (OTC2) ดังนั้นการซื้อ
ขายตราสารหนี้ส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้กระท าผ่าน BEX แต่ยังคงเป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ค้าและผู้ลงทุนรายใหญ่
ในวงจ ากัดเท่านั้น 
  3.2.2 ตลาดตราสารทุน นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารทุนที่ภาคเอกชนเป็นผู้ออก  เช่น หุ้นสามัญ 
(Common Stock) หรือหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock ) เป็นต้น ในประเทศไทยมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น 
 
 
 
 
 2 OTC คือ การซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของ
นักลงทุนน้อยกว่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่มีทางการก ากับดูแล  
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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  5) ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์หมายถึง บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
จ าหน่ายหลักทรัพย์จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยผู้จัดจ าหน่ายจะรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจาก
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ไปเสนอขายต่อประชาชน หรือเข้าร่วมการประมูลหลักทรัพย์ และน าเสนอขายต่อประชาชนใน
ภายหลังก็ได้ 
  6) นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ 
ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอ่ืนเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทน
อ่ืนเป็นการตอบแทน ซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย 
  7) ผูรั้บฝากหลกัทรัพย ์หมายถึง ผู้ที่ให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ ถอนหลักทรัพย์ โอนหลักทรัพย์ 
จ าน า และเบิกถอนจ าน าหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
  8) ส านักหักบัญชี หมายถึง ผู้ที่ให้บริการด้านช าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขาย ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด  
  9) นายทะเบียน หมายถึง ผู้ที่ให้บริการจัดท าทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และด าเนินการจัดสรรสิทธิประโยชน์ เช่นจ่ายเงินปันผล จากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้กับ   
ผู้ถือหลักทรัพย์ โดยน าเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรง ซึ่งนายทะเบียนของพันธบัตรก็คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วน   
นายทะเบียนของหุ้นกู้ ก็คือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ส าหรับกระบวนการซื้อขายตราสารหนี้ผ่านตลาดตราสารหนี้ ท าได้โดยผู้ลงทุนหรือผู้ค้าตราสารหนี้ส่ง ค าสั่ง
ซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  (Broker) ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อส่งความต้องการซื้อหรือขาย ซึ่งหากมีรายการซื้อขายเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่การตลาดจะมีการแจ้งยืนยันรายการนั้น ๆ 
ให้กับผู้ลงทุน เพื่อเตรียมช าระเงินหรือรับมอบหลักทรัพย์ ซึ่งการส่งมอบและช าระราคาจะกระท าโดยผ่านตัวกลาง 
ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนการรับฝากและจัดท าทะเบียนหลักทรัพย์จะกระท าโดยบริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการซื้อขายตราสารหนี้มักจะมีมูลค่าสูง ผู้ลงทุนรายบุคคลที่จะเข้าถึงจึงมีจ านวนไม่
มากนัก ส่วนผู้ลงทุนสถาบันกับผูค้้าตราสารหนี้ก็ยังนิยมวิธีการซื้อขายแบบ Over The Counter (OTC2) ดังนั้นการซื้อ
ขายตราสารหนี้ส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้กระท าผ่าน BEX แต่ยังคงเป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ค้าและผู้ลงทุนรายใหญ่
ในวงจ ากัดเท่านั้น 
  3.2.2 ตลาดตราสารทุน นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารทุนที่ภาคเอกชนเป็นผู้ออก  เช่น หุ้นสามัญ 
(Common Stock) หรือหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock ) เป็นต้น ในประเทศไทยมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ที่เป็น 
 
 
 
 
 2 OTC คือ การซ้ือขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของ
นักลงทุนน้อยกว่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่มีทางการก ากับดูแล  
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ทางการอยู่ 2 แห่งคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: mai) ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความต้องการ
ของบริษัทจดทะเบียนว่าจะเลือกเข้ามาระดมทุนและจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดใด ดังนี้ 
   1) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ SET จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2517 เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการระดมทุนและพัฒนาตลาดทุนในประเทศซึ่งรวมไปถึงการ
ควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ มีการจัดสถานที่เพื่อเป็นศูนย์กลางของการซื้อขาย
หลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ที่ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯจะต้องเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนขึ้นบัญชี
หลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Listed Companies) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก าหนดไว้ (โดย
บริษัทที่จดทะเบียนจะต้องมีทุนช าระแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 300 ล้านบาท) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  และเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ
ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความมั่นคงและสามารถได้รับผลตอบแทนตามสมควร ขณะเดียวกันก็มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสนับสนุนบริษัทที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจให้สามารถหาเงินทุนเพื่อการด าเนินกิจการให้ประสบผลส าเร็จ 
   2) ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ หรือ mai ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 และได้เปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2542 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (โดยบริษัทที่จด
ทะเบียนจะต้องมีทุนช าระแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมส่งออก 
อุตสาหกรรมที่รัฐบาลมุ่งให้การส่งเสริมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ หรืออุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี การ
เกิดขึ้นของตลาดหลักทรัพย์ mai ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาตลาดทุนของประเทศอีกระดับหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการช่วย
สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจที่ก าลังเติบโตและมีอนาคตซึ่งมีอยู่อีกเป็นจ านวนมาก ให้ขยายปริมาณธุรกิจออกไป
ได้ 

  ผู้ที่เก่ียวข้องในตลาดตราสารทุนที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารทุน ผู้ลงทุน นายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี นายทะเบียน ซึ่งจะอธิบายเฉพาะที่แตกต่าง
จากที่กล่าวมาแล้ว ดังนี้ 

   (1) ผู้ออกตราสารทุน หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการระดมเงินทุน ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จด
ทะเบียนขึ้นบัญชีหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ  (Listed Companies) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก าหนดไว้ 

   (2) ผู้ลงทุน หมายถึง ผู้ที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอาจเป็นบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน 

ส าหรับกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อและผู้ขายหลักทรัพย์ส่งค าสั่งซื้อ
และค าสั่งขายหลักทรัพย์ที่ต้องการให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์  
(Broker) ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว Broker ก็จะด าเนินการส่งค าสั่งของลูกค้าเข้าสู่ระบบการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเมื่อค าสั่งซื้อและขายสามารถจับคู่กันได้ในระบบซื้อขายแล้ว เจ้าหน้าที่การตลาด
จะท าการแจ้งยืนยันรายการนั้น ๆ ให้กับผู้ลงทุน เพื่อเตรียมช าระเงินหรือรับมอบหลักทรัพย์ ซึ่งการส่งมอบและช าระ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ราคาจะกระท าโดยผ่านตัวกลาง ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนการรับฝากและจัดท าทะเบียน
หลักทรัพย์จะกระท าโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

3.3 ตลาดอนุพันธ์ (Derivatives Market) มีบทบาทส าคัญในการสร้างเสถียรภาพในตลาดการเงินและระบบ
เศรษฐกิจ เนื่องจากอนุพันธ์สามารถน ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการต้องเผชิญได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อนุพันธ์สามารถอ้างอิงกับราคา หรือดัชนีราคาของสินค้าหรือสินทรัพย์ทางการเงินต่าง  ๆ ที่มี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย ราคาพันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาน้ ามัน ราคาทองค า เป็นต้น ด้วยความหลากหลายของสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) นี้ ท าให้อนุพันธ์
สามารถใช้จัดการกับปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว เช่น ในภาคการผลิต ผู้ผลิตสามารถใช้อนุพันธ์ที่อ้างอิง
กับสินค้าต่าง ๆ ในการควบคุมราคาต้นทุนสินค้าทั้งทางด้านต้นทุนราคาวัตถุดิบและต้นทุนด้านการผลิต สามารถใช้
ควบคุมราคาจัดจ าหน่ายสินค้ารวมถึงสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ภายนอก เช่น ควบคุมราคาอัตราแลกเปลี่ยน 
เป็นต้น 

ในภาคการเงินก็เช่นกัน ผู้ลงทุนหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่ต้องเผชิญความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ การใช้
อนุพันธ์ทางการเงินจะช่วยให้ผู้ลงทุน และผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ของตลาดอนุพันธ์อีกประการหนึ่ง คือ เป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
อนุพันธ์ทางการเงินนั้นสามารถน ามาซื้อขายเพื่อท าก าไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือท าก าไรจากทิศทางทั้งการ
ขึ้นและลงของตัวแปรทางการเงินต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน ยิ่ง
ไปกว่านั้น อนุพันธ์ยังมีจุดเด่นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบกลยุทธ์จัดการการลงทุนในแบบที่หลากหลายและ
คล่องตัว ช่วยให้การบริหารการลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ 
 นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้ในตลาดอนุพันธ์ 2 แห่งคือ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย  (The Agricultural Futures Exchange of Thailand: AFET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Thailand Futures Exchange: TFEX) ดังนี้ 
  3.3.1  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย  (AFET) เป็นองค์กรที่ ถูกจัดตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าปี พ.ศ. 2542 และเป็นตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพียงตลาดเดียว มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลอิสระ โดยภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าท าหน้าที่ในการเป็น
ศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจน และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย
ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และเพื่อให้การจัดตั้งตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้าบรรลุวัตถุประสงค์คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ให้น าเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจ านวน 600 ล้านบาทเพื่อใช้ใน
การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ได้เร่ิมเปิดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2547  
  3.3.2 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX หรือบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ด าเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อ -ขาย 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-7 
 

 

และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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ราคาจะกระท าโดยผ่านตัวกลาง ได้แก่ บริษัทส านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ ากัด ส่วนการรับฝากและจัดท าทะเบียน
หลักทรัพย์จะกระท าโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

3.3 ตลาดอนุพันธ์ (Derivatives Market) มีบทบาทส าคัญในการสร้างเสถียรภาพในตลาดการเงินและระบบ
เศรษฐกิจ เนื่องจากอนุพันธ์สามารถน ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการต้องเผชิญได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อนุพันธ์สามารถอ้างอิงกับราคา หรือดัชนีราคาของสินค้าหรือสินทรัพย์ทางการเงินต่าง  ๆ ที่มี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย ราคาพันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาน้ ามัน ราคาทองค า เป็นต้น ด้วยความหลากหลายของสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) นี้ ท าให้อนุพันธ์
สามารถใช้จัดการกับปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว เช่น ในภาคการผลิต ผู้ผลิตสามารถใช้อนุพันธ์ที่อ้างอิง
กับสินค้าต่าง ๆ ในการควบคุมราคาต้นทุนสินค้าทั้งทางด้านต้นทุนราคาวัตถุดิบและต้นทุนด้านการผลิต สามารถใช้
ควบคุมราคาจัดจ าหน่ายสินค้ารวมถึงสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ภายนอก เช่น ควบคุมราคาอัตราแลกเปลี่ยน 
เป็นต้น 

ในภาคการเงินก็เช่นกัน ผู้ลงทุนหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่ต้องเผชิญความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความ
เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ การใช้
อนุพันธ์ทางการเงินจะช่วยให้ผู้ลงทุน และผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ของตลาดอนุพันธ์อีกประการหนึ่ง คือ เป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน 
อนุพันธ์ทางการเงินนั้นสามารถน ามาซื้อขายเพื่อท าก าไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือท าก าไรจากทิศทางทั้งการ
ขึ้นและลงของตัวแปรทางการเงินต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน ยิ่ง
ไปกว่านั้น อนุพันธ์ยังมีจุดเด่นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบกลยุทธ์จัดการการลงทุนในแบบที่หลากหลายและ
คล่องตัว ช่วยให้การบริหารการลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ 
 นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารอนุพันธ์ได้ในตลาดอนุพันธ์ 2 แห่งคือ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย  (The Agricultural Futures Exchange of Thailand: AFET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Thailand Futures Exchange: TFEX) ดังนี้ 
  3.3.1  ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ าแห่งประเทศไทย  (AFET) เป็นองค์กรที่ ถูกจัดตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าปี พ.ศ. 2542 และเป็นตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพียงตลาดเดียว มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลอิสระ โดยภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าท าหน้าที่ในการเป็น
ศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจน และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย
ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า และเพื่อให้การจัดตั้งตลาดที่มีการซื้อขายล่วงหน้าบรรลุวัตถุประสงค์คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ให้น าเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจ านวน 600 ล้านบาทเพื่อใช้ใน
การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง
ประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ได้เร่ิมเปิดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2547  
  3.3.2 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX หรือบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีหน้าที่ด าเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อ -ขาย 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-11 
 

 

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 
โดยมีเงินทุนประกอบการเริ่มต้นที่ 100 ล้านบาท เพื่อด าเนินการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ
อนุพันธ์ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็น
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
  บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ 
และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าเกษตรกรรม โดยอนุพันธ์ที่ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
สามารถจัดให้มีการซื้อขายภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ได้แก่ ฟิวเจอร์ส (Futures)   
ออปชัน (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารอนุพันธ์ที่ส าคัญ ประกอบด้วยผู้ค้าในตลาดตราสารอนุพันธ์  นายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ส านักหักบัญชี ซึ่งจะอธิบายเฉพาะที่แตกต่างจากที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งก็คือผู้ค้าในตลาดตราสารอนุพันธ์ 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ค้า 3 ประเภท ได้แก่ 
    1) ผูถ้วัความเส่ียง (Hedger) หมายถึง ผู้ที่ต้องการก าหนดราคาซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงไว้ก่อนที่
การซื้อขายจริงจะเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นผู้ที่มีสถานะต้องเผชิญความเสี่ยงจากการที่ราคาสินค้าอ้างอิงมีความไม่แน่นอน 
โดยผู้ถัวความเสี่ยงจะเข้ามาซื้อหรือขายล่วงหน้า หรือถือออปชัน เพื่อจ ากัดผลขาดทุนอันเกิดจากความผันผวนของ
ราคาสินค้าอ้างอิงดังกล่าว 
   2) นกัเกง็ก าไร (Speculator) หมายถึง ผู้ที่เข้ามาซื้อหรือขายตราสารอนุพันธ์ โดยต้องการท าก าไร
จากความผันผวนของราคาตราสารอนุพันธ์หรือสินค้าอ้างอิง ทั้งในกรณีที่ราคาปรับสูงขึ้นหรือลดลงก็ตาม  
    3) นักคา้ก าไร (Arbitrageur) หมายถึง ผู้ที่เข้ามาซื้อหรือขายตราสารอนุพันธ์เพื่อแสวงหารายได้
จากความแตกต่างระหว่างราคาสินค้าอ้างอิงที่เป็น “ราคาปัจจุบัน” กับ “ราคาในตลาดอนุพันธ์” ซึ่งเคลื่อนไหว       
ไม่สมดุลกัน โดยนักค้าก าไรจะซื้อสินค้าหรือตราสารในตลาดที่มีราคาต่ า พร้อมกับท าการขายสินค้าหรือตราสารใน
ตลาดที่มีราคาสูง ซึ่งถือเป็นการท าก าไรโดยที่ไม่มีความเสี่ยง 

ส าหรับกระบวนการการซื้อขายตราสารอนุพันธ์มีขั้นตอนที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
กล่าวคือผู้ลุงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายในตลาดอนุพันธ์ท าการสั่งซื้อหรือขายผ่าน Broker ที่ต้องเป็นสมาชิกของตลาด
อนุพันธ์ เมื่อผู้ลงทุนส่งค าสั่งซื้อขายผ่าน Broker แล้ว Broker ก็จะส่งค าสั่งซื้อ ขายมายังระบบซื้อขายของตลาด
อนุพันธ์ และเมื่อระบบท าการจับคู่ค าสั่งซื้อขายแล้ว ระบบจะส่งรายละเอียดของรายการซื้อหรือขายนั้นผ่านไปยัง
ส านักหักบัญชีเพื่อท าหน้าที่ในการช าระราคา หรือคิดก าไรขาดทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และดูแลการรับและจ่ายเงิน  

ส านักหักบัญชีนอกจากจะดูแลการช าระราคาแล้ว ยังสร้างความน่าเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อขาย โดยเข้ามาเป็น
คู่สัญญาให้กับ Broker และเป็นผู้รับประกันการช าระราคาตามจ านวนและเวลาที่ก าหนดไว้ และเพื่อเป็นการลดความ
เสียหายที่อาจเกิดจากการเข้าไปรับความเสี่ยงจากคู่สัญญา ส านักหักบัญชีจะก าหนดให้ Broker ต้องวางเงิน
หลักประกัน (Margin) กับส านักหักบัญชีเพื่อลดความเสียหายจากการผิดสัญญา ในขณะที่  Broker ก็จะก าหนดให้
ลูกค้าต้องวางเงินประกันไว้กับ Broker อีกต่อหนึ่งด้วย  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่5.2  
ตราสารการลงทุน 
 
 
 โดยที่ ตราสารการลงทุน หรือตราสารทางการเงิน ก็คือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดการเงิน  มีอยู่หลาย
ชนิด ซึ่งหากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารต่าง ๆ ก็จะพบว่าอาจให้ผลตอบแทนแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงของตราสารแต่ละชนิด ดังนั้นการที่นักลงทุนจะเลือกลงทุนในตราสารใดนั้น จึงควรต้องพิจารณาทั้งอัตรา
ผลตอบแทน และความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 
1.  อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

1.1 อัตราผลตอบแทน (Yields) หมายถึง ผลตอบแทนที่จะได้จากการถือตราสาร ซึ่งอาจมีรูปแบบที่แตกต่าง
กัน เช่นหากลงทุนในตราสารหนี้จะได้รับเป็นดอกเบี้ย และก าไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารหนี้ แต่หากลงทุนใน
ตราสารทุนจะได้รับเป็นเงินปันผล และก าไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุน อย่างไรก็ตามการคิดอัตราผลตอบแทน
ที่ได้รับจากการลงทุนก็ควรคิดเป็นร้อยละต่อปี และยังควรคิดเป็นอัตราผลตอบแทนหลังหักภาษีด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
ตราสารบางประเภทผู้ถือจะต้องจ่ายภาษีส าหรับผลประโยชน์ท่ีได้รับ ขณะท่ีตราสารบางประเภทจะได้รับการยกเว้น
ภาษี เช่น ก าไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เป็นต้น  

1.2 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) สามารถแบ่งออกได้ดังนี ้
   1) ความเส่ียงทางเครดิต (Credit Risk หรือ Default Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้กู้ยืม (ผู้ออกตรา-สาร) 
จะไม่สามารถช าระดอกเบี้ย หรือเงินต้นได้ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งโดยปกติตราสารที่ออกโดยรัฐบาล  (พันธบัตรรัฐบาล 
ตั๋วเงินคลัง) จะไม่มีความเสี่ยงชนิดนี้ ขณะที่ตราสารที่ออกโดยธุรกิจเอกชน (หุ้นกู้) จะมีความเสี่ยงชนิดนี้เกิดขึ้นโดยที่
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจไม่เท่ากันในแต่ละตราสาร ซึ่งผู้ลงทุนอาจป้องกันได้โดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
(Credit Rating) ที่ได้รับการประเมินจากสถาบันจัดล าดับความน่าเชื่อถือ 
    2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนไม่สามารถขายตราสารต่อ
ให้กับนักลงทุนรายอ่ืนได้ในระยะเวลาอันสั้น และในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล 
เป็นตราสารที่สามารถขายได้ในจังหวะเวลาและในราคาท่ีต้องการ เนื่องจากมีตลาดรองรับอยู่ตลอดและมีปริมาณซื้อ
ขายต่อวันสูง ก็จะถือว่าพันธบัตรรัฐบาลมีความคล่องตัวในการซื้อขายสูงหรืออีกนัยหนึ่งก็คือมีความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องต่ า ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตไม่สูงมากจะพบว่าไม่ค่อยมีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หากจะขายต้องลดราคาลงมากเพื่อจูงใจผู้ซื้อก็จะถือว่าหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงด้านสภาพคล่อง  

 3) ความเส่ียงด้านราคา  (Price Risk หรือ Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ราคาตราสารหรือ
หลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงโดยปกติราคาตรา
สารระยะยาวจะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่าตราสารระยะสั้น ซึ่งหมายถึงว่า ตราสารระยะ
ยาวจะมีความเสี่ยงชนิดนี้มากกว่าตราสารระยะสั้น เช่น พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีจะมีความเสี่ยงมากกว่าตั๋วเงินคลัง
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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เร่ืองที ่5.2  
ตราสารการลงทุน 
 
 
 โดยที่ ตราสารการลงทุน หรือตราสารทางการเงิน ก็คือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดการเงิน  มีอยู่หลาย
ชนิด ซ่ึงหากเปรียบเทียบผลตอบแทนของตราสารต่าง ๆ ก็จะพบว่าอาจให้ผลตอบแทนแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงของตราสารแต่ละชนิด ดังนั้นการที่นักลงทุนจะเลือกลงทุนในตราสารใดนั้น จึงควรต้องพิจารณาทั้งอัตรา
ผลตอบแทน และความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 
1.  อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง 

1.1 อัตราผลตอบแทน (Yields) หมายถึง ผลตอบแทนที่จะได้จากการถือตราสาร ซึ่งอาจมีรูปแบบที่แตกต่าง
กัน เช่นหากลงทุนในตราสารหนี้จะได้รับเป็นดอกเบี้ย และก าไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารหนี้ แต่หากลงทุนใน
ตราสารทุนจะได้รับเป็นเงินปันผล และก าไร (ขาดทุน) จากการขายตราสารทุน อย่างไรก็ตามการคิดอัตราผลตอบแทน
ที่ได้รับจากการลงทุนก็ควรคิดเป็นร้อยละต่อปี และยังควรคิดเป็นอัตราผลตอบแทนหลังหักภาษีด้วย ทั้งนี้ เนื่องจาก
ตราสารบางประเภทผู้ถือจะต้องจ่ายภาษีส าหรับผลประโยชน์ท่ีได้รับ ขณะที่ตราสารบางประเภทจะได้รับการยกเว้น
ภาษี เช่น ก าไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เป็นต้น  

1.2 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) สามารถแบ่งออกได้ดังนี ้
   1) ความเส่ียงทางเครดิต (Credit Risk หรือ Default Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้กู้ยืม (ผู้ออกตรา-สาร) 
จะไม่สามารถช าระดอกเบี้ย หรือเงินต้นได้ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งโดยปกติตราสารที่ออกโดยรัฐบาล  (พันธบัตรรัฐบาล 
ตั๋วเงินคลัง) จะไม่มีความเสี่ยงชนิดนี้ ขณะที่ตราสารที่ออกโดยธุรกิจเอกชน (หุ้นกู้) จะมีความเสี่ยงชนิดนี้เกิดขึ้นโดยที่
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจไม่เท่ากันในแต่ละตราสาร ซึ่งผู้ลงทุนอาจป้องกันได้โดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ  
(Credit Rating) ที่ได้รับการประเมินจากสถาบันจัดล าดับความน่าเชื่อถือ 
    2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนไม่สามารถขายตราสารต่อ
ให้กับนักลงทุนรายอ่ืนได้ในระยะเวลาอันสั้น และในราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาล 
เป็นตราสารที่สามารถขายได้ในจังหวะเวลาและในราคาท่ีต้องการ เนื่องจากมีตลาดรองรับอยู่ตลอดและมีปริมาณซื้อ
ขายต่อวันสูง ก็จะถือว่าพันธบัตรรัฐบาลมีความคล่องตัวในการซื้อขายสูงหรืออีกนัยหนึ่งก็คือมีความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องต่ า ซึ่งหากเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตไม่สูงมากจะพบว่าไม่ค่อยมีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หากจะขายต้องลดราคาลงมากเพื่อจูงใจผู้ซื้อก็จะถือว่าหุ้นกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงด้านสภาพคล่อง  

 3) ความเส่ียงด้านราคา  (Price Risk หรือ Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ราคาตราสารหรือ
หลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งโดยปกติราคาตรา
สารระยะยาวจะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากกว่าตราสารระยะสั้น ซึ่งหมายถึงว่า ตราสารระยะ
ยาวจะมีความเสี่ยงชนิดนี้มากกว่าตราสารระยะสั้น เช่น พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีจะมีความเสี่ยงมากกว่าตั๋วเงินคลัง
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-13 
 

 

อายุ 60 วัน นอกจากนี้ตราสารทุนก็มักจะมีความเสี่ยงด้านราคามากกว่าตราสารหนี้ ทั้งนี้เนื่องจากความผันผวนของ
ราคาตราสารทุนมีมากกว่าตราสารหนี้ นั่นเอง 
  4) ความเส่ียงจากเงินเฟ้อหรืออ านาจซ้ือ (Inflation Risk หรือ Purchasing Power Risk) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารมีค่าลดลง อันเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ ทั้งนี้เพราะเมื่อ
เกิดเงินเฟ้อขึ้นอ านาจซื้อของเงินจะลดลง ตัวอย่างที่ชัดเจนคืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบันที่อยู่ที่ประมาณ 2% ต่อ
ปี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 3% ต่อปี ดังนั้น จึงถือได้ว่าผลตอบแทนสุทธิจากเงินลงทุนนี้ติดลบ นอกจากนี้ ผู้
ลงทุนในตราสารที่จ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่ จะมีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อมากกว่าการลงทุนในตราสารที่ได้
ผลตอบแทนลอยตัว เพราะถึงแม้ว่า การก าหนดอัตราผลตอบแทนในตราสารต่าง ๆ จะได้ค านึงถึงความเสี่ยงจากเงิน
เฟ้อไว้แล้วก็ตาม แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต อาจมากกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ผู้ออกตรา
สารคาดคะเนไว้ก็เป็นได้  
  5) ความเส่ียงจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด (Event Risk) ในบางโอกาสมีความเป็นไปได้ที่ธุรกิจผู้ออกตรา
สาร อาจพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนหรือช าระคืนเงินต้น
ให้กับผู้ลงทุนตามที่สัญญาไว้ได้ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ การถูกครอบง ากิจการ การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จ านวนมาก เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไป จะพบว่าตราสารระยะยาวจะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายนี้ได้มากกว่า
ตราสารระยะสั้น 
  6) ความเส่ียงอ่ืน ๆ หมายถึง ความเสี่ยงที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งอาจมีในการลงทุนในตรา
สารบางชนิด เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุน (Legal Risk) หรือความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในตราสารหนี้  (Option-embedded Risk) 
เป็นต้น 

ดังนั้น ในการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน ผู้ลงทุนควรท าการเปรียบเทียบระหว่างอัตราผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะได้รับกับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วย ซึ่งโดยทั่วไป มักนิยมพิจารณาเปรียบเทียบ
อ้างอิงกับการลงทุนในตราสารที่ออกโดยรัฐบาล เนื่องจากมีความเสี่ยงและผลตอบแทนต่ าที่สุด  (เพราะตราสารที่
รัฐบาลเป็นผู้ออกจะไม่มีความเสี่ยงทางเครดิต และมักมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ า) ในขณะที่หลักทรัพย์ที่ออกโดย
ธุรกิจเอกชนจะมีความเสี่ยงต่าง ๆ มากกว่า ดังนั้น โดยทั่วไปผู้ที่จะลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยธุรกิจเอกชน จึงต้องการ
อัตราผลตอบแทนมาชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ท าให้ต้องการผลตอบแทนมากกว่าอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตร
รัฐบาล ที่มีอายุครบก าหนดเท่า ๆ กัน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายก็อาจมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แตกต่างกัน 
ดังนั้นในการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน จึงเลือกทางเลือกในการลงทุนที่แตกต่างกันไป 
 
2.  ตราสารทางการเงนิ  

ตราสารทางการเงินส าคัญ ๆ ที่ซื้อขายกันในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Market) ของประเทศไทย 
แบ่งออกเป็นตราสารทางการเงินในตลาดเงิน ตราสารทางการเงินในตลาดทุน และตราสารทางการเงินในตลาดอนุพันธ์ 
ดังนี้ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 2.1 ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน  
  1) ตั๋วเงินคลัง  
  2) ตราสารพาณิชย ์ 
  3) ใบรับฝากเงินหรือบัตรเงินฝาก  
 2.2 ตราสารทางการเงินในตลาดทุน  
  1) ตราสารหนี ้
   (1) พันธบตัรรัฐบาล  
   (2) พันธบตัรองค์กรภาครัฐ 
   (3) หุ้นกู้เอกชน 
  2) ตราสารทนุ  
   (1) หุ้นสามัญ  
   (2) หุ้นบุริมสิทธ ิ 
   (3) ใบส าคัญแสดงสทิธิ ์ 
  3) หน่วยลงทนุ  
   (1) หน่วยลงทนุของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ  
 2.3 ตราสารทางการเงินในตลาดอนพุนัธ์ 
  1) สัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
  2) ออปชัน 
  3) สัญญาสวอป 
 
 2.1 ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน โดยทั่วไปจะเป็นหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง  (Liquidity) 
ความเสี่ยงต่ า ให้ผลตอบแทนต่ า อย่างไรก็ตาม ตราสารแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงและผลตอบแทนแตกต่างกันไปบา้ง 
ดังนั้นนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนจึงควรต้องเข้าใจและรู้จักลักษณะของตราสารประเภทนี้ ที่ส าคัญ ๆ มีดังนี้ 
  1) ตั๋วเงินคลงั (Treasury Bill) เป็นหลักทรัพย์ระยะสั้น ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ที่รัฐบาลเป็นผู้ออก โดยใช้วิธี
ประมูลแบบหักราคาส่วนลด (Discount Price) ดังนั้นผู้ลงทุนที่ซื้อตั๋วเงินคลังจึงได้รับผลตอบแทนเป็นเงินส่วนลดตาม
อัตราที่ระบุไว้ในตั๋วเงินคลัง 
  2) ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ออกโดย
บริษัทหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงทางการค้า และฐานะทางการเงินเป็นท่ีน่าเชื่อถือ เพื่อกู้ยืมเงินจากผู้ลงทุน ไม่
เกิน 1 ปี ซึ่งบริษัทที่ออกจะเสียต้นทุนที่ต่ ากว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
  3) บัตรเงินฝาก (Certificate of Deposits) เป็นตราสารซึ่งเปลี่ยนมือได้ที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้แก่ผู้ฝาก
เงินเป็นหลักฐานการรับฝากเงินนั้น ๆ และเพื่อแสดงสิทธิ์ของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ โดยจะมีการก าหนดดอกเบี้ยไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่ 25 มิถุนายน 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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  1) ตราสารหนี ้
   (1) พันธบตัรรัฐบาล  
   (2) พันธบตัรองค์กรภาครัฐ 
   (3) หุ้นกู้เอกชน 
  2) ตราสารทนุ  
   (1) หุ้นสามัญ  
   (2) หุ้นบุริมสิทธ ิ 
   (3) ใบส าคัญแสดงสทิธิ ์ 
  3) หน่วยลงทนุ  
   (1) หน่วยลงทนุของกองทุนรวมประเภทต่าง ๆ  
 2.3 ตราสารทางการเงินในตลาดอนพุนัธ์ 
  1) สัญญาซื้อขายลว่งหน้า 
  2) ออปชัน 
  3) สัญญาสวอป 
 
 2.1 ตราสารทางการเงินในตลาดเงิน โดยทั่วไปจะเป็นหลักทรัพย์ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง  (Liquidity) 
ความเสี่ยงต่ า ให้ผลตอบแทนต่ า อย่างไรก็ตาม ตราสารแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงและผลตอบแทนแตกต่างกันไปบา้ง 
ดังนั้นนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนจึงควรต้องเข้าใจและรู้จักลักษณะของตราสารประเภทนี้ ที่ส าคัญ ๆ มีดังนี้ 
  1) ตั๋วเงินคลงั (Treasury Bill) เป็นหลักทรัพย์ระยะสั้น ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ที่รัฐบาลเป็นผู้ออก โดยใช้วิธี
ประมูลแบบหักราคาส่วนลด (Discount Price) ดังนั้นผู้ลงทุนที่ซื้อตั๋วเงินคลังจึงได้รับผลตอบแทนเป็นเงินส่วนลดตาม
อัตราที่ระบุไว้ในตั๋วเงินคลัง 
  2) ตราสารพาณิชย์ (Commercial Paper) เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ออกโดย
บริษัทหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงทางการค้า และฐานะทางการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อกู้ยืมเงินจากผู้ลงทุน ไม่
เกิน 1 ปี ซึ่งบริษัทที่ออกจะเสียต้นทุนที่ต่ ากว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
  3) บัตรเงินฝาก (Certificate of Deposits) เป็นตราสารซึ่งเปลี่ยนมือได้ที่ธนาคารพาณิชย์ออกให้แก่ผู้ฝาก
เงินเป็นหลักฐานการรับฝากเงินนั้น ๆ และเพื่อแสดงสิทธิ์ของผู้ทรงตราสารที่จะได้รับเงินฝากคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ โดยจะมีการก าหนดดอกเบี้ยไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยลงวันที่ 25 มิถุนายน 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-15 
 

 

2535 ก าหนดจ านวนเงินในบัตรเงินฝากแต่ละฉบับ ไม่ต ่ากว่าห้าแสนบาท และธนาคารพาณิชย์จะออกบัตรเงินฝาก 
เพื่อรับฝากเงินต ่ากว่า 3 เดือนหรือเกินกว่า 3 ปีไม่ได้ 
  2.2 ตราสารทางการเงินในตลาดทุน แบ่งออกได้เป็น ตราสารหนี้ และตราสารทนุ ดังต่อไปนี้ 
  1) ตราสารหนี้ คือ ตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็นหนี้ระหว่างกัน โดยลักษณะของการเป็นตรา
สารเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนมือได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งตราสารหนี้ก็คือ การกู้ยืมเงินชนิดหนึ่งที่มีความเป็นมาตรฐาน ผู้ออก
ตราสารเป็นผู้กู้หรือลูกหนี้ ในขณะที่ผู้ให้กู้เป็นผู้ซื้อหรือเจ้าหนี้ โดยทั้งสองฝ่ายมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะได้รับช าระ
เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เช่น ดอกเบี้ย เงินต้น ตามเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ตราสารหนี้มีคุณสมบัติที่สามารถแบ่งเป็น
หน่วยย่อย ๆ ที่เท่า ๆ กันโดยได้ผลประโยชน์หรืออัตราผลตอบแทนเท่ากันทุกหน่วย และมีคุณสมบัติที่สามารถซื้อขาย
เปลี่ยนมือกันได้จนกว่าจะหมดอายุของตราสารนั้น ส าหรับการเรียกชื่อตราสารหนี้ มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่าง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยทั่วไปในต่างประเทศใช้ค าว่า Bond ส าหรับตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
(Secured Bond) และใช้ค าว่า Debenture ส าหรับตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน  (Unsecured Bond) 
ส าหรับในประเทศไทยนิยมเรียกตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐว่า พันธบัตร (Bond) ส่วนตราสารหนี้ที่
ออกโดยภาคเอกชนจะเรียกว่า หุ้นกู้ (Debenture)  
  ผู้ออกตราสารหนี้สามารถออกตราสารหนี้ระยะยาวได้ในหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการเงินทุนและความสามารถในการช าระหนี้ในอนาคตของตน ในขณะเดียวกันรูปแบบของตราสารนั้นก็ตอบสนอง
ต่อความต้องการที่แตกต่างกันของนักลงทุนแต่ละประเภท ตราสารหนี้สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ โดยอาจแบ่งตาม
ประเภทของผู้ออกตราสาร แบ่งตามสิทธิการเรียกร้อง แบ่งตามสินทรัพย์ที่น ามาค้ าประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  แบ่งตามประเภทของผู้ออกตราสารหนี ้
   (1) พันธบัตรรัฐบาล  (Government Bond) เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังตาม
ระเบียบและวิธีการที่กฎหมายก าหนด โดยเป็นการระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้จ่ายในกิจการ
ของรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอุดหนุนภาระขาดดุลงบประมาณ ตราสารหนี้ชนิดนี้ผู้ลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้รัฐบาล
โดยตรง รัฐบาลจะจ่ายผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยแก่นักลงทุนตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด และจะจ่ายเงินต้นคืน
ตามราคาที่ตราไว้เมื่อครบก าหนดไถ่ถอน ตราสารชนิดนี้ถือว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดช าระดอกเบี้ ยและเงินต้น 
(Default Free) เนื่องจากมีรัฐบาลเป็นลูกหนี้ แต่ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของราคาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาดยังคงมีอยู่ 
   (2) พนัธบตัรองค์กรภาครัฐ เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐซึ่งมีชื่อเรียกตามองค์กรที่
ออกตราสาร เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรการไฟฟ้านครหลวง พันธบัตรดังกล่าวเป็นการกู้เงิน
โดยตรงขององค์กรภาครัฐนั้น ๆ ซึ่งจะมีหน้าที่และภาระในการช าระหนี้ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ก าหนดไว้ 
ความสามารถในการช าระหนี้และฐานะทางการเงินขององค์กรจึงเป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนต้องพิจารณา อย่างไรก็ตาม 
พันธบัตรเหล่านี้มักได้รับการค้ าประกันจากรัฐบาลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและระดมทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง 
   (3) หุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate Bond หรือ Debenture) เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคธุรกิจ
เอกชนเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการของตน ตราสารหนี้เหล่านี้มักจะมีการ
ออกแบบในรูปลักษณะต่าง ๆ กัน และจะมีความเสี่ยงของการที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดในการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นอยู่ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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ซึ่งจะแสดงให้เห็นเป็นอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้นั้น ๆ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ นักลงทุน
จะต้องค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความมั่นคงและฐานะทางการ
เงินของบริษัทผู้ออก ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นกู้จะมีความเสี่ยงสูงเสมอไป เนื่องจากบริษัทเอกชนบางรายนั้นอาจมี
สถานะทางการเงินดีมาก แต่โดยทั่วไป อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้เอกชนมักจะสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลที่มีลักษณะและอายุเท่ากัน ซึ่งส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นนี้เรียกว่า Credit Spread หรือ Risk Premium ซึ่งก็คือ
ค่าชดเชยค่าความเสี่ยงทางเครดิตนั่นเอง 
  แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้อง 
   (1) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ (Senior Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญ
รายอ่ืน ๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์ทดแทน ซึ่งสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญ
ตามล าดับ การแบ่งประเภทตามสิทธิการเรียกร้องของหุ้นกู้ จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีการเฉลี่ยทรัพย์หรือการช าระ
บัญชีบริษัท เนื่องจากบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการช าระบัญชีเพื่อเลิก
กิจการ แต่ถ้าไม่มีกรณีดังกล่าว การช าระดอกเบี้ยและเงินต้นในระหว่างงวดหรือเมื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะเป็นไป
ตามปกติที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

  (2) หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (Subordinate Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิในอันดับที่ด้อยกว่า
เจ้าหนี้สามัญรายอ่ืน ๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกแต่จะสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญซึ่ งจะมีสิทธิ
เป็นอันดับสุดท้าย  
  แบ่งตามการใช้สินทรัพย์ค า้ประกนั 
   (1) หุ้นกูมี้หลกัประกนั (Secured Bond) หมายถึง การที่ผู้ออกหุ้นกู้น าสินทรัพย์ตามที่ก าหนดมา
ค้ าประกันการออกหุ้นกู้นั้นและผู้ถือหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเต็มที่เหนือสินทรัพย์นั้น หรือเป็นการค้ าประกันจากสถาบันอ่ืนก็
ได้ โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ได้ก าหนดให้การออกหุ้นกู้ชนิดนี้ต้องมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  (Bondholder’s 
Representative) ซึ่งในต่างประเทศอาจเรียกว่าผู้ดูแลสินทรัพย์ (Trustee) เพื่อท าหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการรับ
จ านอง รับจ าน า หรือรับหลักประกันอย่างอื่น และเพื่อการใช้สิทธิบังคับหลักประกัน รวมทั้งการตรวจสอบสถานะของ
สินทรัพย์ที่น ามาค้ าประกัน  
   (2) หุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั (Unsecured Bond) หมายถึง หุ้นกู้นั้นไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ ค้ าประกัน 
โดยผู้ถือหุ้นกู้ชนิดนี้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ทั่วไปของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถช าระหนี้หรืออยู่ใน
สถานะล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการช าระหนี้โดยการเฉลี่ยสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ ตามสิทธิและสัดส่วน 
  แบ่งตามชนิดของสิทธิแฝง  
  ถ้าแบ่งตราสารหนี้ตามสิทธิแฝง (Embedded Option) ที่ติดมากับหุ้นกู้ จะแบง่ได้ดงันี ้ 
   (1) หุ้นกู้ท่ีจ่ายดอกเบ้ียคงท่ีและปราศจากสิทธิแฝงอ่ืน (Straight/Fixed Rate and Option Free 
Bond) เป็นหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่ก าหนดและตามระยะเวลาของอายุตราสารหนี้ โดยพันธบัตรภาครัฐ
และหุ้นกู้ของเอกชนในตลาดส่วนใหญ่มีลักษณะการจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ 
   (2) หุ้นกู้จ่ายดอกเบ้ียแบบลอยตัว (Floating Rate Bond) หมายถึง เป็นหุ้นกู้ที่ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่จ่ายในลักษณะลอยตัวที่ผันแปรไปตามอัตราอ้างอิงหรือดัชนีที่ก าหนดไว้ 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-16   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

ซึ่งจะแสดงให้เห็นเป็นอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้นั้น ๆ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ นักลงทุน
จะต้องค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการผิดนัดช าระดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความมั่นคงและฐานะทางการ
เงินของบริษัทผู้ออก ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นกู้จะมีความเสี่ยงสูงเสมอไป เนื่องจากบริษัทเอกชนบางรายนั้นอาจมี
สถานะทางการเงินดีมาก แต่โดยทั่วไป อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้เอกชนมักจะสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลที่มีลักษณะและอายุเท่ากัน ซึ่งส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นนี้เรียกว่า Credit Spread หรือ Risk Premium ซึ่งก็คือ
ค่าชดเชยค่าความเสี่ยงทางเครดิตนั่นเอง 
  แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้อง 
   (1) หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ (Senior Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิทัดเทียมกับเจ้าหนี้สามัญ
รายอ่ืน ๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์ทดแทน ซึ่งสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญ
ตามล าดับ การแบ่งประเภทตามสิทธิการเรียกร้องของหุ้นกู้ จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่มีการเฉลี่ยทรัพย์หรือการช าระ
บัญชีบริษัท เนื่องจากบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการช าระบัญชีเพื่อเลิก
กิจการ แต่ถ้าไม่มีกรณีดังกล่าว การช าระดอกเบี้ยและเงินต้นในระหว่างงวดหรือเมื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะเป็นไป
ตามปกติที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 

  (2) หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ (Subordinate Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิในอันดับที่ด้อยกว่า
เจ้าหนี้สามัญรายอ่ืน ๆ ในการเรียกร้องสินทรัพย์จากผู้ออกแต่จะสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญซึ่ งจะมีสิทธิ
เป็นอันดับสุดท้าย  
  แบ่งตามการใช้สินทรัพย์ค า้ประกนั 
   (1) หุ้นกูมี้หลกัประกนั (Secured Bond) หมายถึง การที่ผู้ออกหุ้นกู้น าสินทรัพย์ตามที่ก าหนดมา
ค้ าประกันการออกหุ้นกู้นั้นและผู้ถือหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเต็มที่เหนือสินทรัพย์นั้น หรือเป็นการค้ าประกันจากสถาบันอ่ืนก็
ได้ โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ได้ก าหนดให้การออกหุ้นกู้ชนิดนี้ต้องมีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  (Bondholder’s 
Representative) ซึ่งในต่างประเทศอาจเรียกว่าผู้ดูแลสินทรัพย์ (Trustee) เพื่อท าหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการรับ
จ านอง รับจ าน า หรือรับหลักประกันอย่างอื่น และเพื่อการใช้สิทธิบังคับหลักประกัน รวมทั้งการตรวจสอบสถานะของ
สินทรัพย์ที่น ามาค้ าประกัน  
   (2) หุ้นกูไ้ม่มีหลกัประกนั (Unsecured Bond) หมายถึง หุ้นกู้นั้นไม่มีสินทรัพย์ใด ๆ ค้ าประกัน 
โดยผู้ถือหุ้นกู้ชนิดนี้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ทั่วไปของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถช าระหนี้หรืออยู่ใน
สถานะล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการช าระหนี้โดยการเฉลี่ยสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ ตามสิทธิและสัดส่วน 
  แบ่งตามชนิดของสิทธิแฝง  
  ถ้าแบ่งตราสารหนี้ตามสิทธิแฝง (Embedded Option) ที่ติดมากับหุ้นกู้ จะแบง่ได้ดงันี ้ 
   (1) หุ้นกู้ท่ีจ่ายดอกเบ้ียคงท่ีและปราศจากสิทธิแฝงอ่ืน (Straight/Fixed Rate and Option Free 
Bond) เป็นหุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่ก าหนดและตามระยะเวลาของอายุตราสารหนี้ โดยพันธบัตรภาครัฐ
และหุ้นกู้ของเอกชนในตลาดส่วนใหญ่มีลักษณะการจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ 
   (2) หุ้นกู้จ่ายดอกเบ้ียแบบลอยตัว (Floating Rate Bond) หมายถึง เป็นหุ้นกู้ที่ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่จ่ายในลักษณะลอยตัวที่ผันแปรไปตามอัตราอ้างอิงหรือดัชนีที่ก าหนดไว้ 
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   (3) หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (Convertible Bond) หมายถึง หุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงสภาพจาก
การถือหุ้นกู้ไปเป็นการถือหุ้นสามัญตามอัตรา ราคา และเวลาที่ก าหนด  ซึ่งก็คือเกิดการเปลี่ยนสภาพจากการเป็น
เจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารไปเป็นเจ้าของ นั่นเอง 
   (4) หุ้นกูป้ระเภททยอยจ่ายคืนเงินตน้ (Amortizing Bond) หมายถึง หุ้นกู้ประเภทที่ผู้ออกหุ้นกู้
ทยอยจ่ายคืนเงินต้นคืนแก่ผู้ถือในแต่ละงวด แทนที่จะเป็นการจ่ายคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดอายุดังเช่น     
ตราสารหนี้ปกติ 
   (5) หุ้นกูท่ี้ผูอ้อกมีสิทธิเรียกคืนก่อนก าหนด (Callable Bond) หมายถึงหุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ออกใน
การเรียกคืนหรือไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นก่อนก าหนด ซึ่งก าหนดการไถ่ถอนจะต้องถูกระบุไว้ตั้งแต่ต้น โดยปกติผู้ออกจะเรียกคืน
หุ้นกู้ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงจนท าให้ต้นทุนของหุ้นกู้ที่มีอยู่นั้นสูงมากเกินควร หรืออาจเกิดจากการที่
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้สูงขึ้ น ท าให้สามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าเดิมได้ 
   (6) หุน้กูท่ี้ผูถื้อมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด (Puttable Bond) หมายถึง หุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด โดยรายละเอียดของเงื่อนไขและวิธีการจะก าหนดล่วงหน้าตั้งแต่วันออกตราสารนั้น ซึ่ง   
ผู้ออกสามารถเลือกที่จะไถ่ถอนหรือไม่ก็ได้ เช่น หากผู้ถือหุ้นกู้เห็นว่าอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกลดลง ผู้ถืออาจ
เลือกที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ชนิดนี้ 
   (7) หุ้นกูท่ี้เกิดจากการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย  ์(Securitization) หมายถึงหุ้นกู้ที่เกิดจาก
กระบวนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ โดยผู้ถือจะได้รับกระแสเงินสดจากตัวสินทรัพย์ที่น ามาแปลงนั้น โดย
ปกติหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากมีตัวหลักทรัพย์ที่น ามาแปลงนั้นค้ าประกัน หรือมี
กระบวนการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถืออ่ืน ๆ (Credit Enhancement) ตราสารหนี้ชนิดนี้มีความส าคัญเชิงเศรษฐกิจ
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้สินทรัพย์ซึ่งมีการเปลี่ยนมือได้ยากให้กลายเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อ
ขายเปลี่ยนมือได้ง่าย เป็นการเพิ่มสภาพคล่องและท าให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีสินทรัพย์เหล่านี้สามารถท าการแปลง
เป็นหลักทรัพย์เป็นการลดภาระในการด ารงเงินกองทุนและเพิ่มเงินสดเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินการ ดังนั้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตลาดตราสารหนี้ชนิดนี้จึงเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าตราสารหนี้ชนิดอื่น ๆ  
  2) ตราสารทุน คือตราสารท่ีกิจการออกให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือ   ตรา
สารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” รวมทั้งมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ และมีโอกาส
จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีข้อผูกพันว่ากิจการที่ออกตราสารทุนจะต้อง
จ่ายเงินปันผลเสมอไป ทั้งนี้ การตัดสินใจจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลก าไรและข้อตกลงของธุรกิจนั้น ๆ ตราสารทุนที่
ส าคัญ ๆ ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือวอแรนท์ (Warrant)  

 (1) หุน้สามญั ถือว่าเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ซึ่งผู้ลงทุนในหุ้นชนิดนี้จะมีสิทธิในการ
ควบคุมการด าเนินงานของกิจการ และถ้ากิจการประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับก็จะ
สูงตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นสามัญก็ต้องรับความเสี่ยงในการด าเนินงานของกิจการอย่างเต็มที่เช่นกัน 
กล่าวคือ ถ้าบริษัทขาดทุน ผู้ถือหุ้นสามัญจะต้องรับส่วนของการขาดทุนนั้นด้วย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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    หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ  โดยความเป็นเจ้าของจะถูกแบ่งตาม
จ านวนหุ้น ซึ่งหุ้นสามัญแต่ละหุ้นจะมีการก าหนดราคาที่ตราไว้ (Par value) หุ้นละเท่า ๆ กัน และอัตราส่วนการถือหุ้น
จะค านวณจากจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ถือเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
   การเป็นเจ้าของกิจการโดยการถือหุ้นสามัญนั้น ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ก าหนด ดังนี้ 
    (1) มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งผู้บริหาร 
การตัดสินใจเรื่องเงินปันผล และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น 
    (2) ได้รับส่วนแบ่งก าไรในรูปของเงินปันผล 
    (3) ได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินเมื่อมีการจ าหน่าย 
    (4) ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
   ในภาพรวมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่และจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล แต่จะได้รับสิทธิเป็นล าดับสุดท้าย นั่นคือ ภายหลังที่เจ้าหนี้ได้รับผลตอบแทนในรูป
ดอกเบี้ยและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่กิจการล้มละลาย ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิ
ได้รับส่วนแบ่งที่เหลือเฉพาะเมื่อบริษัทจ่ายภาระผูกพันที่มีต่อผู้เรียกร้องอื่น เช่น เจ้าหนี้ทั้งหมดแล้ว 
   (2) หุ้นบุริมสิทธิ เป็นตราสารที่มีลักษณะกึ่งหนี้สินและกึ่งทุน กล่าวคือ หุ้นบุริมสิทธิเหมือนหุ้น
สามัญตรงที่มีการจ่ายเงินปันผล และยังถูกจัดรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของของกิจการ แต่หุ้นบุริมสิทธิก็มีลักษณะเหมือน
หนี้ระยะยาวตรงที่ระบุจ่ายเงินปันผลในอัตราคงที่เหมือนหุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิโดยทั่วไปไม่มีก าหนดอายุไถ่ถอน จึงนับเป็น
เงินลงทุนระยะยาว ในกรณีที่เลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแม้จะได้สิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์ก่อนหุ้นสามัญแต่ก็หลงั
เจ้าหนี้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะสามารถเรียกร้องให้บริษัทช าระคืนทุนได้สูงสุดเท่ากับราคาที่ตราไว้  (Par Value) ของ
หุ้นบุริมสิทธินั้น ๆ แต่ถ้าหลังจากช าระหนี้สินแล้วไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่ ทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญก็จะต้องรับส่วน
ที่ขาดทุนนั้นไป นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นบุริมสิทธิบางประเภทยังอาจระงับไม่จ่ายเงินปันผลได้ หาก
บริษัทขาดทุนหรืออยู่ในภาวะการเงินที่ไม่ดี ซึ่งต่างจากหนี้สินที่บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างแน่นอน 
ไม่ว่าฐานะการเงินของบริษัทจะเป็นอย่างไร  

  ข้อก าหนดที่อาจมีของหุ้นบุริมสทิธิ 
    (1) สิทธิในการออกเสียง โดยปกติแล้วผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือก
กรรมการบริหารบริษัทเว้นแต่ในบางครั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถออกเสียงเลือกกรรมการบริหารบริษัทได้บางส่วนซึ่ง
มักเป็นส่วนน้อยเช่น 3 คน ใน 10 คนของคณะกรรมการการบริหารได้ เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เช่น ไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี เป็นต้น 
    (2) ข้อก าหนดในการเรียกหุ้นคืน  สิทธิในการเรียกหุ้นคืนนั้นเป็นของกิจการผู้ออกหุ้น
บุริมสิทธิที่จะใช้เรียกหุ้นบุริมสิทธิคืนได้เช่นเดียวกับหุ้นกู้  โดยกิจการอาจต้องจ่ายเงินแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสูงกว่าที่
ก าหนดไว้ในราคาหน้าหุ้น เช่น ถ้าราคาที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิเป็น 100 บาท เมื่อกิจการต้องการเรียกหุ้นคืนอาจต้อง
จ่าย 110 บาท เป็นต้น 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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    หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ  โดยความเป็นเจ้าของจะถูกแบ่งตาม
จ านวนหุ้น ซึ่งหุ้นสามัญแต่ละหุ้นจะมีการก าหนดราคาที่ตราไว้ (Par value) หุ้นละเท่า ๆ กัน และอัตราส่วนการถือหุ้น
จะค านวณจากจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ถือเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
   การเป็นเจ้าของกิจการโดยการถือหุ้นสามัญนั้น ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ก าหนด ดังนี้ 
    (1) มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งผู้บริหาร 
การตัดสินใจเรื่องเงินปันผล และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น 
    (2) ได้รับส่วนแบ่งก าไรในรูปของเงินปันผล 
    (3) ได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินเมื่อมีการจ าหน่าย 
    (4) ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
   ในภาพรวมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่และจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล แต่จะได้รับสิทธิเป็นล าดับสุดท้าย นั่นคือ ภายหลังที่เจ้าหนี้ได้รับผลตอบแทนในรูป
ดอกเบี้ยและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่กิจการล้มละลาย ผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิ
ได้รับส่วนแบ่งที่เหลือเฉพาะเมื่อบริษัทจ่ายภาระผูกพันที่มีต่อผู้เรียกร้องอื่น เช่น เจ้าหนี้ทั้งหมดแล้ว 
   (2) หุ้นบุริมสิทธิ เป็นตราสารที่มีลักษณะกึ่งหนี้สินและกึ่งทุน กล่าวคือ หุ้นบุริมสิทธิเหมือนหุ้น
สามัญตรงที่มีการจ่ายเงินปันผล และยังถูกจัดรวมอยู่ในส่วนของเจ้าของของกิจการ แต่หุ้นบุริมสิทธิก็มีลักษณะเหมือน
หนี้ระยะยาวตรงที่ระบุจ่ายเงินปันผลในอัตราคงที่เหมือนหุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิโดยทั่วไปไม่มีก าหนดอายุไถ่ถอน จึงนับเป็น
เงินลงทุนระยะยาว ในกรณีที่เลิกกิจการ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแม้จะได้สิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์ก่อนหุ้นสามัญแต่ก็หลงั
เจ้าหนี้ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะสามารถเรียกร้องให้บริษัทช าระคืนทุนได้สูงสุดเท่ากับราคาที่ตราไว้  (Par Value) ของ
หุ้นบุริมสิทธินั้น ๆ แต่ถ้าหลังจากช าระหนี้สินแล้วไม่มีทรัพย์สินเหลืออยู่ ทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญก็จะต้องรับส่วน
ที่ขาดทุนนั้นไป นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลส าหรับหุ้นบุริมสิทธิบางประเภทยังอาจระงับไม่จ่ายเงินปันผลได้ หาก
บริษัทขาดทุนหรืออยู่ในภาวะการเงินที่ไม่ดี ซึ่งต่างจากหนี้สินที่บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างแน่นอน 
ไม่ว่าฐานะการเงินของบริษัทจะเป็นอย่างไร  

  ข้อก าหนดที่อาจมีของหุ้นบุริมสทิธิ 
    (1) สิทธิในการออกเสียง โดยปกติแล้วผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือก
กรรมการบริหารบริษัทเว้นแต่ในบางครั้งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถออกเสียงเลือกกรรมการบริหารบริษัทได้บางส่วนซึ่ง
มักเป็นส่วนน้อยเช่น 3 คน ใน 10 คนของคณะกรรมการการบริหารได้ เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เช่น ไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี เป็นต้น 
    (2) ข้อก าหนดในการเรียกหุ้นคืน  สิทธิในการเรียกหุ้นคืนนั้นเป็นของกิจการผู้ออกหุ้น
บุริมสิทธิที่จะใช้เรียกหุ้นบุริมสิทธิคืนได้เช่นเดียวกับหุ้นกู้  โดยกิจการอาจต้องจ่ายเงินแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสูงกว่าที่
ก าหนดไว้ในราคาหน้าหุ้น เช่น ถ้าราคาที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิเป็น 100 บาท เมื่อกิจการต้องการเรียกหุ้นคืนอาจต้อง
จ่าย 110 บาท เป็นต้น 
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    (3) การจัดสรรเงินกองทุน ในบางบริษัทอาจมีโครงการที่จะไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิคืน อาจเป็น
เพราะหมดความจ าเป็นที่จะใช้เงินดังกล่าว ซึ่งกิจการสามารถท าได้โดยการตั้งกองทุนเพื่อการไถ่ถอน (Sinking Fund) 
ขึ้นมา โดยเงินกองทุนดังกล่าวบริษัทจะสะสมมาจากก าไรหลังหักภาษีของกิจการ 
    (4) การแปลงสภาพ  บางครั้งหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 
ตัวอย่างเช่น หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ณ เวลาที่ก าหนดให้เวลาหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งสิทธิใน
การแปลงสภาพนี้จะต้องระบุไว้ตั้งแต่เริ่มออกหุ้นบุริมสิทธิ พร้อมกับเงื่อนไขอ่ืน ๆ ในการแปลงสภาพด้วย 
   3) ใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบส าคัญแสดงสิทธินั้น
อ้างอิงอยู่ (Underlying Asset) ตามราคาใช้สิทธิ ( Exercise Price) จ านวนที่ให้ใช้สิทธิ (นิยมใช้เป็นอัตราส่วน) และ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งหากบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงของตัวเองจะเรียกว่า 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ตัวอย่างเช่น ใบส าคัญแสดงสิทธิของ บริษัทดีคอนโปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น
สามัญเดิม รุ่นที่ 2 ซึ่งมีชื่อย่อของหลักทรัพย์ว่า DCON-W2 มีการก าหนดราคาใช้สิทธิไว้ที่ 0.481 บาท และอัตราใช้
สิทธิ เท่ากับ 1 : 1.04 และวันหมดอายุคือ 28 มกราคม 2560 อย่างไรก็ตามหากผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นบุคคลที่
สาม ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนผูอ้อกหลักทรัพย์อ้างอิง จะเรียกว่า ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
ซึ่งเรียกสั้น  ๆ ว่า DW โดย DW จะมีสัญลักษณ์ ในการซื้อขายเฉพาะ  (Ticker) เช่น IRPC13C1602A หมายถึง
หลักทรัพย์ IRPC ที่ออกโดยสมาชิกเลขที่ 13 ของตลาดฯ คือ KGI มีการก าหนดราคาใช้สิทธิไว้ที่ 3.850 บาท และ
อัตราใช้สิทธิ เท่ากับ 1 : 1.14999 และวันหมดอายุคือ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
  2.2.3 หน่วยลงทุน (Unit Trust) คือหลักทรัพย์ที่ออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุนเพื่อระดมเงินเข้า
กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งมีสภาพเป็นนิติบุคคล ที่แยกต่างหากจากบริษัทจัดการลงทุน กองทุนรวมจะจัดสรรเงินที่ได้
ระดมมาลงทุนในตลาดการเงินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีฐานะร่วมเป็นเจ้าของของ
กองทุนรวมนั้น ๆ และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลก าไรที่เกิดขึ้นจากการที่กองทุนรวมนั้น  ๆ ไปลงทุน (ซึ่งอาจ
ขาดทุนก็ได้)    
  กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน ส าหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะน าเงินมาลงทุนในตลาด
การเงิน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ เช่น มีทุนทรัพย์จ านวนจ ากัด  หรือไม่มีประสบการณ์ ความรู้ในการ
ลงทุน หรือไม่มีเวลาจะศึกษาและติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน ดังนั้นกองทุนรวมจึงเป็นเครื่องมือใน
การลงทุนทางอ้อมที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ 
  ด้วยกองทุนรวมเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องมือในการลงทุนของผู้ลงทุน ดังนั้น จึงต้องมีความหลากหลาย
เพื่อให้มีความเหมาะสมกับแต่ละลักษณะของผู้ลงทุน โดยทั่วไปกองทุนรวมสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้  
   แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน 
   1) กองทุนปิด (Closed-End Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนคงที่ ไม่เพิ่มขึ้นและไม่
ลดลง และเปิดให้มีการจองซื้อเพียงครั้งเดียวเมื่อจัดตั้งโครงการ มีก าหนดอายุโครงการแน่นอน และบริษัทจัดการไม่รับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อน ครบก าหนดอายุ
โครงการได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว อายุโครงการของกองทุนรวมในประเทศไทย จะมีก าหนด 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี และเพื่อ
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เพิ่มสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน าหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
รอง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือจัดให้มี ตัวแทนจัดการซื้อขาย (Market Maker)  
   2) กองทุนเปิด (Open-End Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่สามารถเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนได้ ไม่มี
ก าหนดอายุโครงการ และบริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น ทุกวัน  
ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน กองทุนเปิดจึงเป็นที่นิยมมากกว่ากองทุนปิด เพราะ
มีสภาพคล่องมากกว่า 
 

ตารางที ่5.2 เปรียบเทยีบกองทุนปิดและกองทุนเปิด 
 

  กองทุนปิด กองทุนเปิด 
1. จ านวนหน่วยลงทุน ก าหนดแน่นอน ไม่เพิ่ม ไม่ลด สามารถเพิ่มหรือลดลงได้ 
2. อายุโครงการ มีก าหนดแน่นอน ไม่มีก าหนด (evergreen)  
3. การซื้อหน่วยลงทุน เปิ ด ให้ จ อ งซื้ อ ค รั้ ง เดี ย ว เมื่ อ เริ่ ม

โครงการหากประสงค์ ซื้ อ เพิ่ ม ใน
ภายหลั ง ต้องเข้ าซื้ อ ในตลาดรอง 
(กรณีบริษัทจัดการน าหน่วยลงทุนเข้า
จดทะเบียนซื้อขาย) หรือแสดงความ
จ า น ง กั บ ตั ว แ ท น ข า ย  (market 
maker) ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง 

สามารถซื้อเพิ่มจ านวนหน่วยกับบริษัทจัดการ
โดยตรง หรือติดต่อผ่านตัวแทนสนับสนุนการขาย 
ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล เช่น ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่ง
จะท าหน้าท่ีส่งค าสั่งซื้อมายังบริษัทจัดการ 

4.  ก า ร ข า ย คื น ห น่ ว ย
ลงทุน 

บริษัทจัดการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จนกว่าจะครบอายุโครงการ หากผู้
ลงทุนมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ต้อง
ขายหน่วยลงทุนที่ถือไว้ในตลาดรองใน
ราคาตลาดให้แก่ผู้ประสงค์ซื้อ 

บ ริ ษั ท จั ด ก า ร รั บ ซื้ อ คื น ห น่ ว ย ล งทุ น ต า ม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน (รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน) ในราคาเท่ากับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  

5.  การจดทะเบียนซื้อขาย นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ไม่นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง 
เพราะสามารถซื้อขายผ่านตัวแทนสนับสนุนการ
ขายได้อยู่แล้ว 

  

 แบ่งตามนโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานของส านักงาน ก.ล.ต. 
   1) กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยทั่วไป
แล้ว กองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีความผันผวนในระยะสั้นสูงกว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารประเภทอ่ืน 
จึงเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง และควรลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เพิ่มสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจน าหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาด
รอง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือจัดให้มี ตัวแทนจัดการซื้อขาย (Market Maker)  
   2) กองทุนเปิด (Open-End Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่สามารถเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนได้ ไม่มี
ก าหนดอายุโครงการ และบริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น ทุกวัน  
ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน กองทุนเปิดจึงเป็นที่นิยมมากกว่ากองทุนปิด เพราะ
มีสภาพคล่องมากกว่า 
 

ตารางที ่5.2 เปรียบเทยีบกองทุนปิดและกองทุนเปิด 
 

  กองทุนปิด กองทุนเปิด 
1. จ านวนหน่วยลงทุน ก าหนดแน่นอน ไม่เพิ่ม ไม่ลด สามารถเพิ่มหรือลดลงได้ 
2. อายุโครงการ มีก าหนดแน่นอน ไม่มีก าหนด (evergreen)  
3. การซื้อหน่วยลงทุน เปิ ด ให้ จ อ งซื้ อ ค รั้ ง เดี ย ว เมื่ อ เริ่ ม

โครงการหากประสงค์ ซื้ อ เพิ่ ม ใน
ภายหลั ง ต้องเข้ าซื้ อ ในตลาดรอง 
(กรณีบริษัทจัดการน าหน่วยลงทุนเข้า
จดทะเบียนซื้อขาย) หรือแสดงความ
จ า น ง กั บ ตั ว แ ท น ข า ย  (market 
maker) ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง 

สามารถซื้อเพิ่มจ านวนหน่วยกับบริษัทจัดการ
โดยตรง หรือติดต่อผ่านตัวแทนสนับสนุนการขาย 
ที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล เช่น ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่ง
จะท าหน้าท่ีส่งค าสั่งซื้อมายังบริษัทจัดการ 

4.  ก า ร ข า ย คื น ห น่ ว ย
ลงทุน 

บริษัทจัดการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จนกว่าจะครบอายุโครงการ หากผู้
ลงทุนมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ต้อง
ขายหน่วยลงทุนที่ถือไว้ในตลาดรองใน
ราคาตลาดให้แก่ผู้ประสงค์ซื้อ 

บ ริ ษั ท จั ด ก า ร รั บ ซื้ อ คื น ห น่ ว ย ล งทุ น ต า ม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน (รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน) ในราคาเท่ากับมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ หักด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)  

5.  การจดทะเบียนซื้อขาย นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนใน
ตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

ไม่นิยมจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรอง 
เพราะสามารถซื้อขายผ่านตัวแทนสนับสนุนการ
ขายได้อยู่แล้ว 

  

 แบ่งตามนโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานของส านักงาน ก.ล.ต. 
   1) กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยทั่วไป
แล้ว กองทุนรวมตราสารแห่งทุนมีความผันผวนในระยะสั้นสูงกว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารประเภทอ่ืน 
จึงเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง และควรลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว 
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   2) กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี (General Fixed Income Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ ห้ามมิให้กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนหรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน (หุ้นกู้แปลงสภาพ) กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีความเสี่ยงน้อยกว่า
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน จึงเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกว่า 
   3) กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ีระยะยาว (Long-term Fixed Income Fund)  หมายถึง กองทุนรวม
ที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ด ารงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (Portfolio Duration)* ในขณะใดขณะหนึ่งของกองทุนรวมนั้นมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไป จึง
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ า และสามารถลงทุนระยะยาวได้ 
   4) กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ีระยะสั้น (Short-term fixed income fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่
มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ด ารง พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (Portfolio Duration)3 ในขณะใดขณะหนึ่งของกองทุนรวมนั้นไม่เกินหนึ่งปี จึงเหมาะ
ส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และต้องการความเสี่ยงต่ า 
   5) กองทุนรวมผสม (Balanced Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือให้ความเห็นชอบให้
กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะด ารงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนในขณะใด
ขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนผสมลงทุนใน
ตราสารได้ทุกประเภท ผู้จัดการกองทุนสามารถแสวงหาโอกาสลงทุนที่ดีกว่าได้ท้ังในตลาดตราสารทุนและตลาดตรา
สารหนี้ แต่เป็นการจัดสรรเงินลงทุนประเภทสมดุล เพราะมีข้อก าหนดเกี่ยวกับ Ceiling และ Floor ในการลงทุนใน
ตราสารทุน กองทุนผสมเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 

  6) กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible Portfolio Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการ
ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด หรือให้
ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ ทั้งนี้ขึ้นกับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม ตามความ
เหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น สาม ารถลงทุนในตราสารทุกประเภท
เช่นเดียวกับกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับ Ceiling และ Floor ในการลงทุนในตราสารทุนแต่อย่างใด 
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น จึงเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง 
 

 3 พอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (Portfolio Duration) หมายถึง อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักของกระแสเงินที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ซ่ึงถ้าพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน มากกว่าหนึ่งปี ก็มีความหมายโดยทั่วไปว่า ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและมีไว้ มีอายุเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งปี 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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   7) กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ข้อดีของกองทุนรวมหน่วยลงทุนก็คือการกระจายการลงทุนไปใน
หลายกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของหลายผู้จัดการกองทุนและหลายบริษัทจัดการ จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงที่
กว้างขวาง ส่วนข้อเสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน อยู่ที่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซ้ าซ้อน 
   8) กองทุนรวมใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน 
และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม การลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มีความเสี่ยงสูง กองทุนประเภทนี้จึงมีความเสี่ยงสูงมาก 
   9) กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ มีการลงทุนกระจุกตัว จึงมี
ความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนโดยทั่วไป 
   10) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและมีก าหนดช าระเงินต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวม
ตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น มีความเสี่ยงต่ าสุด เหมาะส าหรับ
การลงทุน ระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง 
  แบ่งตามกองทุนรวมประเภทพเิศษ 
    1) กองทุนรวมมีประกนั (Guarantee Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีสถาบัน
การเงินเป็นผู้ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่า จะจ่ายเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน ตามจ านวนเงินที่ประกัน
ไว้ (อาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อถือหน่วยลงทุนครบอายุตามระยะเวลาประกันที่
ก าหนด วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีกองทุนรวมมีประกัน ก็เพื่อที่จะท าให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจว่า เงินลงทุนของตนจะ
ไม่สูญ นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมมีประกัน การลงทุนอาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ลงทุนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุน  
   2) กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  (Retirement Mutual Fund: RMF) หมายถึง กองทุนรวมที่มี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ส าหรับการเกษียณอายุที่มี
คุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
ทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับ
รวมเงินลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และเบี้ยประกันของการประกันชีวิต
แบบบ านาญ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ในปีที่มีการลงทุน แต่มีเงื่อนไขการ
ลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ควรทราบ ดังนี้ 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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   7) กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือ
มีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ข้อดีของกองทุนรวมหน่วยลงทุนก็คือการกระจายการลงทุนไปใน
หลายกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของหลายผู้จัดการกองทุนและหลายบริษัทจัดการ จึงเป็นการกระจายความเสี่ยงที่
กว้างขวาง ส่วนข้อเสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน อยู่ที่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซ้ าซ้อน 
   8) กองทุนรวมใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในหรือมีไว้ซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน 
และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม การลงทุนในใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น มีความเสี่ยงสูง กองทุนประเภทนี้จึงมีความเสี่ยงสูงมาก 
   9) กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารทุนของบริษัทที่มีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ มีการลงทุนกระจุกตัว จึงมี
ความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนโดยทั่วไป 
   10) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและมีก าหนดช าระเงินต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวม
ตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกับกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น มีความเสี่ยงต่ าสุด เหมาะส าหรับ
การลงทุน ระยะสั้นของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการความเสี่ยง 
  แบ่งตามกองทุนรวมประเภทพเิศษ 
    1) กองทุนรวมมีประกนั (Guarantee Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีสถาบัน
การเงินเป็นผู้ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนว่า จะจ่ายเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน ตามจ านวนเงินที่ประกัน
ไว้ (อาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อถือหน่วยลงทุนครบอายุตามระยะเวลาประกันที่
ก าหนด วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีกองทุนรวมมีประกัน ก็เพื่อที่จะท าให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจว่า เงินลงทุนของตนจะ
ไม่สูญ นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมมีประกัน การลงทุนอาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ลงทุนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุน  
   2) กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ  (Retirement Mutual Fund: RMF) หมายถึง กองทุนรวมที่มี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ส าหรับการเกษียณอายุที่มี
คุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวม
ทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับ
รวมเงินลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และเบี้ยประกันของการประกันชีวิต
แบบบ านาญ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ในปีที่มีการลงทุน แต่มีเงื่อนไขการ
ลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ควรทราบ ดังนี้ 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-23 
 

 

    (1) เงินลงทุน มาจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร 
    (2) ผู้ลงทุนที่มีเงินได้ต้องลงทุนแบบผูกพัน คือ ลงทุนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง แต่เมื่อมี
ความจ าเป็นอาจระงับการลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งปีติดต่อกัน แต่หากผู้ลงทุนไม่มีเงินได้ในปีใดหรือหลายปีติดต่อกัน ผู้
ลงทุนสามารถว่างเว้นการลงทุนได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการลงทุนและเมื่อมีเงินได้ก็ให้ลงทุนต่อไป โดยนับ
อายุการลงทุนตั้งแต่ปีแรกที่ลงทุน 
    (3) เงินลงทุนขั้นต่ า ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสามของรายได้ หรือไม่น้อยกว่าห้าพันบาทต่อปี
อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีจ านวนเงินต่ ากว่า ในการค านวณรวมเงินลงทุนขั้นต่ า ให้รวมเงินลงทุนในทุก ๆ กองทุนที่ลงทุนใน
ปีนั้น ๆ  
    (4) เงินลงทุนขั้นสูง ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินได้ แต่ต้องไม่เกินห้าแสนบาทต่อปี ใน
การค านวณรวมเงินลงทุนขั้นสูง ให้รวมเงินลงทุนในทุก ๆ กองทุนที่ลงทุนในปีนั้น ๆ  
    (5) ห้ามน าหน่วยลงทุนของกองทุนไป จ าหน่ายจ่ายโอน หรือน าไปเป็นประกัน 
    (6) หากขายคืนหน่วยลงทุนก่อนก าหนด ที่ผู้ลงทุนจะมีอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์และถือ
หน่วยลงทุนมาน้อยกว่าห้าปี ผู้ลงทุนต้องน าเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับในช่วงห้าปีปฏิทินล่าสุดไปคืน
กรมสรรพากร และน าเงินก าไรส่วนเกินทุนที่เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ไปค านวณรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี
เงินได้ในปีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น 
   นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี อาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบ
ของส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนในระดับที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนต้อง
พิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และการคาดหวังผลตอบแทน
ของผู้ลงทุน 
   3) กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) หมายถึง กองทุนรวมที่เน้นลงทุนใน
หุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถีย รภาพมากขึ้น 
ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ลงทุน โดยมีเงื่อนไขการลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ 
     (1) เงินลงทุน มาจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร 
     (2) เมื่อผู้ลงทุนซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน 
     (3) สามารถลงทุนได้สูงสุด 15% ของเงินได้ในแต่ละปี แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
     (4) หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนด 5 ปีปฏิทิน ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน 
จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไป นอกจากนั้นต้องจ่ายภาษีของก าไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) และยังต้องน าก าไร
ที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนไปรวมเป็นเงินได้ เพื่อเสียภาษีตอนปลายปีอีกด้วย 
   นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว คือ ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยอาจเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET 50 หุ้น
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม หรือลงทุนในหุ้นตามที่บริษัทจัดการเห็นควรก็ได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดนโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละกอง 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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  4) กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) หมายถึง กองทุนรวมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ จึงนับเป็นช่องทางที่ผู้
ลงทุนไทยจะสามารถกระจายเงินลงทุนของตนให้กว้างขวางขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทจัดการที่
สามารถจัดตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ นโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ อาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบของส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนในระดับที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการ
ลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และการคาดหวังผลตอบแทน  
 2.3 ตราสารทางการเงินในตลาดอนพุนัธ์หรือตราสารอนพุนัธ์ (Derivatives) สามารถจ าแนกประเภทตาม
ลักษณะพันธะผูกพนัของสัญญา ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.3.1 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Forward และ Futures Contract) หมายถึง สัญญาระหว่างคู่สัญญา 2 
ฝ่ายที่ตกลงจะซื้อจะขายสินค้าอ้างอิงที่ระบุในสัญญา เกี่ยวกับราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบไว้ในสัญญา ซึ่งผู้ขาย
จะต้องน าสินค้าอ้างอิงมาส่งมอบตามเวลาที่ก าหนด และฝ่ายผู้ซื้อจะต้องช าระราคาตามที่ก าหนด ซึ่งสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอาจจ าแนกตามลักษณะความเป็นมาตรฐานของตราสาร ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   1) สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward Contract) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงเกี่ยวกับ
สินค้าอ้างอิงทั้งในด้านราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบไว้แล้ว แต่ข้อก าหนดที่ระบุในสัญญาฟอร์เวิร์ดแต่ละฉบับไม่ได้อยู่
มาตรฐานเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น สัญญาฟอร์เวิร์ดเงินตรา
ต่างประเทศ ที่ผู้ส่งออกรายหนึ่งท าสัญญาขายเงินดอลลาร์สหรัฐล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ จ านวน USD 100,000 
ซึ่งเมื่อถึงก าหนดเวลา ผู้ส่งออกก็ต้องน าเงินดอลลาร์สหรัฐมาขายตามจ านวนและราคาที่ก าหนดไว้แล้วตอนท าสัญญา 
ส่วนธนาคารพาณิชย์ก็มีพันธะที่จะต้องรับซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐดังกล่าว 
   2) สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contract) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงเก่ียวกับ
สินค้าอ้างอิงทั้งในด้านราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบไว้แล้ว โดยข้อก าหนดที่ระบุในสัญญาฟิวเจอร์สจะมีความเป็น
มาตรฐาน ทั้งในด้านราคา ปริมาณ เวลาส่งมอบและคุณภาพของสินค้าอ้างอิง และยังมีองค์กรก ากับดูแลให้การซื้อขาย
เป็นไปอย่างเป็นธรรม การซื้อขายฟิวเจอร์สามารถท าได้ในตลาดอนุพันธ์ของประเทศไทยซึ่งมีอยู่ 2 ตลาด คือ ตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ตัวอย่างของสัญญาฟิวเจอร์ส 
เช่น SET50 Index Futures, Sector Index Futures, Stock Futures, Gold Futures, Silver Futures, Interest 
Rate Futures, Oil Futures และ USD Futures  

 2.3.2 ออปชัน (Options) หมายถึง สัญญาที่ผู้ออกออปชัน (Option Writer) ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อออปชัน 
(Option Holder) ที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง ในราคา ปริมาณ และเวลาที่ก าหนด ซึ่งได้ก าหนดไว้ในออปชันแล้ว 
โดยผู้ซื้อออปชันจะต้องจ่ายราคาซื้อออปชัน (Option Premium) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ระบุในออปชันนั้น ออปชันยัง
แบ่งได้เป็น 1) คอลออปชัน (Call Options) ซึ่งเป็นออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชันในการซื้อสินค้าอ้างอิง กับ 2) พุต 
ออปชัน (Put Options) ซึ่งเป็นออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชันในการขายสินค้าอ้างอิง ตัวอย่างของออปชันที่มีการซื้อ
ขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ก็คือ SET50 Index Options  
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จึงนับเป็นช่องทางที่

ผูล้งทุนไทยจะสามารถ

 2 ฝ่ายทีต่กลง

สัญญาระหว่างคู ่สัญญา

แก ่ผู ้ถือออปชั่นในการซื้อสินค ้าอ ้างอิง กับ

2) พตุออปชัน่ (Put Options) ซ่ึงเป็นออปชัน่
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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  4) กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) หมายถึง กองทุนรวมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ จึงนับเป็นช่องทางที่ผู้
ลงทุนไทยจะสามารถกระจายเงินลงทุนของตนให้กว้างขวางขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทจัดการที่
สามารถจัดตั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ นโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ อาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบของส านักงาน ก.ล.ต. ตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนในระดับที่แตกต่างกัน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการ
ลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และการคาดหวังผลตอบแทน  
 2.3 ตราสารทางการเงินในตลาดอนพุนัธ์หรือตราสารอนพุนัธ์ (Derivatives) สามารถจ าแนกประเภทตาม
ลักษณะพันธะผูกพนัของสัญญา ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.3.1 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Forward และ Futures Contract) หมายถึง สัญญาระหว่างคู่สัญญา 2 
ฝ่ายที่ตกลงจะซื้อจะขายสินค้าอ้างอิงที่ระบุในสัญญา เกี่ยวกับราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบไว้ในสัญญา ซึ่งผู้ขาย
จะต้องน าสินค้าอ้างอิงมาส่งมอบตามเวลาที่ก าหนด และฝ่ายผู้ซื้อจะต้องช าระราคาตามที่ก าหนด ซึ่งสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าอาจจ าแนกตามลักษณะความเป็นมาตรฐานของตราสาร ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   1) สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward Contract) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงเกี่ยวกับ
สินค้าอ้างอิงทั้งในด้านราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบไว้แล้ว แต่ข้อก าหนดที่ระบุในสัญญาฟอร์เวิร์ดแต่ละฉบับไม่ได้อยู่
มาตรฐานเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น สัญญาฟอร์เวิร์ดเงินตรา
ต่างประเทศ ที่ผู้ส่งออกรายหนึ่งท าสัญญาขายเงินดอลลาร์สหรัฐล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ จ านวน USD 100,000 
ซึ่งเมื่อถึงก าหนดเวลา ผู้ส่งออกก็ต้องน าเงินดอลลาร์สหรัฐมาขายตามจ านวนและราคาที่ก าหนดไว้แล้วตอนท าสัญญา 
ส่วนธนาคารพาณิชย์ก็มีพันธะที่จะต้องรับซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐดังกล่าว 
   2) สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contract) หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงเก่ียวกับ
สินค้าอ้างอิงทั้งในด้านราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบไว้แล้ว โดยข้อก าหนดที่ระบุในสัญญาฟิวเจอร์สจะมีความเป็น
มาตรฐาน ทั้งในด้านราคา ปริมาณ เวลาส่งมอบและคุณภาพของสินค้าอ้างอิง และยังมีองค์กรก ากับดูแลให้การซื้อขาย
เป็นไปอย่างเป็นธรรม การซื้อขายฟิวเจอร์สามารถท าได้ในตลาดอนุพันธ์ของประเทศไทยซึ่งมีอยู่ 2 ตลาด คือ ตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ตัวอย่างของสัญญาฟิวเจอร์ส 
เช่น SET50 Index Futures, Sector Index Futures, Stock Futures, Gold Futures, Silver Futures, Interest 
Rate Futures, Oil Futures และ USD Futures  

 2.3.2 ออปชัน (Options) หมายถึง สัญญาที่ผู้ออกออปชัน (Option Writer) ให้สิทธิแก่ผู้ซื้อออปชัน 
(Option Holder) ที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง ในราคา ปริมาณ และเวลาที่ก าหนด ซึ่งได้ก าหนดไว้ในออปชันแล้ว 
โดยผู้ซื้อออปชันจะต้องจ่ายราคาซื้อออปชัน (Option Premium) เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่ระบุในออปชันนั้น ออปชันยัง
แบ่งได้เป็น 1) คอลออปชัน (Call Options) ซึ่งเป็นออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชันในการซื้อสินค้าอ้างอิง กับ 2) พุต 
ออปชัน (Put Options) ซึ่งเป็นออปชันที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชันในการขายสินค้าอ้างอิง ตัวอย่างของออปชันที่มีการซื้อ
ขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ก็คือ SET50 Index Options  
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-25 
 

 

 2.3.3 สัญญาสวอป (Swaps) หมายถึง สัญญาที่ก าหนดให้คู่สัญญาแลกเปลี่ยนสนิค้าอ้างอิงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของแต่ละฝ่าย โดยอาจมีสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนหรือเป็นคู่สัญญาอีกด้านหนึ่งแทนก็ได้ ตัวอย่างของสัญญาสวอป เช่น สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 
สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  
 อนึ่ง เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจในตราสารทางการเงินที่เป็นทางเลือกในการลงทุนดียิ่งขึ้น จึงขอน าภาพการ
จัดล าดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาแสดง ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5.1 ความเส่ียงและผลตอบแทนทีค่าดหวงัของการเลอืกลงทุนต่าง ๆ  

ที่มา: มือใหม่ลงทุนอย่างมั่นใจ. สืบค้นจาก http://www.set.or.th/education/th/begin/begin.html,2558  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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 2.3.3 สัญญาสวอป (Swaps) หมายถึง สัญญาที่ก าหนดให้คู่สัญญาแลกเปลี่ยนสนิค้าอ้างอิงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของแต่ละฝ่าย โดยอาจมีสถาบันการเงินเป็นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนหรือเป็นคู่สัญญาอีกด้านหนึ่งแทนก็ได้ ตัวอย่างของสัญญาสวอป เช่น สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 
สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  
 อนึ่ง เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจในตราสารทางการเงินที่เป็นทางเลือกในการลงทุนดียิ่งขึ้น จึงขอน าภาพการ
จัดล าดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาแสดง ดังนี้ 
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ที่มา: มือใหม่ลงทุนอย่างมั่นใจ. สืบค้นจาก http://www.set.or.th/education/th/begin/begin.html,2558  
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เร่ืองที ่5.3  
องค์กรก ากบัสถาบนัการเงนิและสมาคมทีเ่กีย่วข้อง 
 
  
 โดยท่ีการด าเนินงานของสถาบันการเงินเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดข้ึนก็จะ
กระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาก ากับ ดูแลและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบัน
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2) ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 3) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธุรกิจประกันภัย ยังมีหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธุรกิจ
ประกันภัย ที่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรทราบด้วยอีก 5 สมาคม คือ 1) สมาคมประกันชีวิตไทย 2) สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และ      
5) สมาคมนักคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 ซึ่งภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีดังนี้ 
 
1. องค์กรก ากบัสถาบันการเงนิ 

1.1 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 หมวด 2 มาตรา 17 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจ แต่ให้ส านักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
 อ านาจหน้าที่ 
 พระราชบญัญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 หมวด 2 มาตรา 
20 ได้ก าหนดให้ส านักงาน คปภ. มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ 
  2) ก ากับ ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยตามนโยบายและมติของคณะกรรมการ 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด 
  3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาและก ากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  4) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินต่าง ๆ  
  5) ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมใด ๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน 
  6) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจกรรมที่เก่ียวกับ
การด าเนินงานของส านักงาน 
  7) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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เร่ืองที ่5.3  
องค์กรก ากบัสถาบนัการเงนิและสมาคมทีเ่กีย่วข้อง 
 
  
 โดยท่ีการด าเนินงานของสถาบันการเงินเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะ
กระทบในวงกว้าง รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาก ากับ ดูแลและส่งเสริมการด าเนินงานของสถาบัน
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 1) ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 2) ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 3) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธุรกิจประกันภัย ยังมีหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของธุรกิจ
ประกันภัย ที่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยควรทราบด้วยอีก 5 สมาคม คือ 1) สมาคมประกันชีวิตไทย 2) สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 3) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 4) สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน และ      
5) สมาคมนักคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 ซึ่งภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีดังนี้ 
 
1. องค์กรก ากบัสถาบันการเงนิ 

1.1 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 หมวด 2 มาตรา 17 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็น
รัฐวิสาหกิจ แต่ให้ส านักงานมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
 อ านาจหน้าที่ 
 พระราชบญัญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 หมวด 2 มาตรา 
20 ได้ก าหนดให้ส านักงาน คปภ. มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  1) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ 
  2) ก ากับ ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยตามนโยบายและมติของคณะกรรมการ 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด 
  3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเพื่อส่งเสริม พัฒนาและก ากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  4) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินต่าง ๆ  
  5) ก่อตั้งสิทธิหรือท านิติกรรมใด ๆ เก่ียวกับทรัพย์สิน 
  6) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศในกิจกรรมที่เก่ียวกับ
การด าเนินงานของส านักงาน 
  7) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน 
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  8) ลงทุนหาผลประโยชน์ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
  9) เรียกเก็บและรับเงินสมทบ เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการ
ด าเนินงาน 
  10) จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงานของคณะกรรมการและส านักงาน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
  11) ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
 ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ ส านักงาน คปภ.ได้ก าหนด
พันธกิจ (Mission) และมาตรการที่จะด าเนินการไว้ดังนี ้

พนัธกจิ 
  1) เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย 
  2) เสริมสร้างเสถียรภาพระบบประกันภัย 
  3) พัฒนากฎหมาย และระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร 
  4) ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานดา้นการประกันภัย 

มาตรการ 
 ส านักงาน คปภ. ได้ก าหนดมาตรการส าคัญที่จะด าเนนิการไว้ 4 ประการ (4 Strategic Pillars) ดังนี ้
    มาตรการที่ 1 เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบประกันภัย โดย 
  1) สร้างสายงานดา้นส่งเสริมให้เป็นเอกภาพและเชื่อมโยงครบวงจรทั่วราชอาณาจักร 
  2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนทุกระดับ 
  3) ส่งเสริมและพฒันาช่องทางการจ าหน่ายและพฤติกรรมทางการตลาด 
  4) ผลักดันให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทประกันภัย  
    มาตรการที่ 2 เสริมสร้างเสถียรภาพระบบประกันภัย โดย 
  1) ตรวจสอบและก ากบับริษัทประกันภัยตามระดบัความเสี่ยงและเพิ่มมาตรการป้องกันความเสยีหาย
อย่างทันทว่งท ี
  2) การลดต้นทนุทางการประกนัภัยและการเตรียมการรองรับการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย 
   มาตรการที่ 3 พัฒนากฎหมาย และระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แบบครบวงจร 
  1) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายแม่บทการประกันภัย 
  2) สร้างสายงานดา้นการให้บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทั้งระบบ  
  3) พัฒนากลไกในการใช้กฎหมายและระบบการระงบัข้อพิพาททั้งระบบ  
  4) มีระบบสบืสวนสอบสวนป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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   มาตรการที่ 4 ส่งเสริมโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการประกันภัย โดย 
  1) การยกระดับและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในวชิาชีพประกนัภัย 
  2) เตรียมความพร้อมการใช้ระบบรายงานทางการเงิน 
  3) การสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) จัดตั้งสถาบันวทิยาการประกนัภัยระดับสูง 
  1.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่ก ากับ
และพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ “ก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ”  
 พนัธกจิ 
  ในการปฏิบัติภารกิจหลักในการก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส 
และน่าเชื่อถือนั้น ก.ล.ต. ยึดมั่นในพันธกิจหลัก 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
   1) การรักษาความน่าเช่ือถือและการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยดูแลคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน 
ด้านคุณภาพของธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และด้านความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
   2) การดูแลความมั่นคงของระบบการเงิน ให้สามารถรองรับความผันผวนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
หากเกิดสถานการณ์เลวร้ายก็สามารถจัดการปัญหาได้อย่างราบรื่น ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อผู้ลงทุนและ
ตลาดทุนโดยรวม  
   3) การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย ในด้านความหลากหลายของสินค้าและบริการ 
และเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นของระบบการก ากับดูแลรองรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งด าเนินการ
เชิงรุกเพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถคว้าโอกาสจากการเติบโตของประเทศก าลังพัฒนาในเอเชีย 
   4) การท าให้สังคมเข้าถึงตลาดทุน โดยให้ความส าคัญกับการยื่นมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดทุนทั้ง
กิจการและประชาชน โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางระดมทุนและสร้างความเข้าใจให้กิจการเก่ียวกับแนวทางการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 บทบาทหน้าที่ 
 ก.ล.ต. มีบทบาทใน 2 ด้านที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) บทบาทการก ากับดูแลและคุ้มครองผู้ลงทุน 
    (1) ก ากบัดูแลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ประชาชน การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่
ประชาชนต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และผู้ขายหลักทรัพย์ต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูล  โดย ก.ล.ต. จะ
พิจารณาเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น มีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โครงสร้างการ
บริหารมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม ผู้บริหารไม่ท าธุรกิจที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ไม่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย และต้อง
เปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ตัวอย่างของข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  ปัจจัยความเสี่ยง แผนงานในอนาคต รวมถึงรายละเอียดการเสนอขาย
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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5-28   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

   มาตรการที่ 4 ส่งเสริมโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการประกันภัย โดย 
  1) การยกระดับและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในวชิาชีพประกนัภัย 
  2) เตรียมความพร้อมการใช้ระบบรายงานทางการเงิน 
  3) การสร้างศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4) จัดตั้งสถาบันวทิยาการประกนัภัยระดับสูง 
  1.2 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่ก ากับ
และพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ “ก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ”  
 พนัธกจิ 
  ในการปฏิบัติภารกิจหลักในการก ากับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส 
และน่าเชื่อถือนั้น ก.ล.ต. ยึดมั่นในพันธกิจหลัก 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
   1) การรักษาความน่าเช่ือถือและการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยดูแลคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน 
ด้านคุณภาพของธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และด้านความเป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
   2) การดูแลความมั่นคงของระบบการเงิน ให้สามารถรองรับความผันผวนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
หากเกิดสถานการณ์เลวร้ายก็สามารถจัดการปัญหาได้อย่างราบรื่น ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อผู้ลงทุนและ
ตลาดทุนโดยรวม  
   3) การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของตลาดทุนไทย ในด้านความหลากหลายของสินค้าและบริการ 
และเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นของระบบการก ากับดูแลรองรับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งด าเนินการ
เชิงรุกเพื่อให้ตลาดทุนไทยสามารถคว้าโอกาสจากการเติบโตของประเทศก าลังพัฒนาในเอเชีย 
   4) การท าให้สังคมเข้าถึงตลาดทุน โดยให้ความส าคัญกับการยื่นมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดทุนทั้ง
กิจการและประชาชน โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางระดมทุนและสร้างความเข้าใจให้กิจการเก่ียวกับแนวทางการ
เตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 บทบาทหน้าที่ 
 ก.ล.ต. มีบทบาทใน 2 ด้านที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) บทบาทการก ากับดูแลและคุ้มครองผู้ลงทุน 
    (1) ก ากบัดูแลการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่ประชาชน การออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่
ประชาชนต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และผู้ขายหลักทรัพย์ต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูล  โดย ก.ล.ต. จะ
พิจารณาเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่น มีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โครงสร้างการ
บริหารมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม ผู้บริหารไม่ท าธุรกิจที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ไม่ท าธุรกิจผิดกฎหมาย และต้อง
เปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ตัวอย่างของข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  ปัจจัยความเสี่ยง แผนงานในอนาคต รวมถึงรายละเอียดการเสนอขาย

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-29 
 

 

หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก.ล.ต. ไม่ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาหลักทรัพย์ แต่จะให้บริษัทเปิดเผยที่มาของการคิดราคา
หลักทรัพย์ ให้ผู้ลงทุนทราบ นอกจากนี้ ก.ล.ต. ไม่ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย แต่จะให้บริษัทและที่
ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดเตรียมข้อมูลกับบริษัท เป็นผู้รับรองความถูกต้อง 
    เมื่อบริษัทน าหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ก.ล.ต. ยังคงก ากับดูแลให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ทันเวลา และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยมีตลาดหลักทรัพย์
ท าหน้าที่ดูแลการเปิดเผยข้อมูลในด่านแรก นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังดูแลการท ารายการที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมี
นัยส าคัญอีกด้วย เช่น การได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินส าคัญ การท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ค าเสนอซื้อกิจการ 
(Takeover) เป็นต้น   
    (2) ก ากบัดูแลตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขาย (ตลาดรอง) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขาย
ต้องมีระบบการซื้อขาย ระบบการช าระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ ที่มีประสิทธิภาพ โดย ก.ล.ต.   จะท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายอีกต่อหนึ่งเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าจะได้รับหลักทรัพย์หรือเงินค่าขายในจ านวน
และเวลาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายยังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดตามการซื้อขายเป็นด่าน
แรก จึงต้องมีระบบติดตามความผิดปกติในการซื้อขาย เพื่อที่จะสามารถยับยั้งการซื้อขายที่ผิดปกติอันจะถือเป็นการ
เอาเปรียบผู้ลงทุนอ่ืน ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนจัดส่งข้อมูลให้ ก.ล.ต. ตรวจสอบในเชิงลึกและลงโทษผู้กระท าผิด
ต่อไป 
    (3) ก ากบัดูแลผูป้ระกอบธุรกิจตวักลาง บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนที่ต้องได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุน 
โดย ก.ล.ต. ดูแลให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความมั่นคงและความพร้อม
ของระบบงานและบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 
      - มีการให้บริการและค าแนะน าที่เหมาะสม 
     - มีความมั่นคงทางฐานะการเงิน และมีระบบงานที่ถ่วงดุลการใช้อ านาจ 
     - มีระบบที่มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของลูกค้าจะปลอดภัยและมีการแยกบัญชีออกจากบัญชีของ
บริษัทในกรณีที่บริษัทมีการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ลูกค้า 
    (4) ก ากบัดูแลผูป้ระกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบ
บัญชี สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นกลไกส าคัญที่ท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เปิดเผยต่อประชาชนมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ โดยผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ล.ต. ก าหนด เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ 
  2) บทบาทการพัฒนาตลาดทุน ก.ล.ต. มีภารกิจอีกด้านหนึ่งในการพัฒนาตลาดทุนไทย  โดยการ
ด าเนินการด้านนี้ได้กระท าผ่านการพัฒนาในหลายด้าน ได้แก ่ 
     (1) การดูแลให้สินค้าในตลาดทุนมีการพัฒนาเพื่อให้กิจการสามารถระดมทุนด้วยรูปแบบและ
ต้นทุนที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนด้วย  
     (2) การพัฒนาตลาดหลักทรัพยห์รือศูนย์ซื้อขายให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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     (3) การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เพื่อให้สามารถท าธุรกิจที่หลากหลาย เพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้แก่อุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ 
     (4) การพัฒนาผู้ลงทุนด้วยการให้ความรู้และข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเพื่อให้ตลาดทุนมี     
ผู้ลงทุนที่มีคุณภาพ สามารถดูแลประโยชน์ และใช้สิทธิของตนได้อย่างเหมาะสม การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการลงทุน การวางกลไกให้ผู้ลงทุนรู้จักตนเองไปพร้อม ๆ กับการก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางต้องท า
ความรู้จักลูกค้าเพื่อที่จะเสนอขายสินค้าการลงทุนหรือให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม และการจัดให้มีศูนย์เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการสอบถามข้อมูล  ร้องเรียน ชี้เบาะแสการกระท าผิดหรือให้ข้อเสนอแนะแก่ 
ก.ล.ต. ทั้งนี้ เนื่องจาก ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ลงทุนที่มีคุณภาพถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาตลาดทุน 

1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คือธนาคารกลางของประเทศไทย ซึ่งมีพันธกิจ บทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้ 
 พนัธกจิ 
 มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทัว่ถึง  
 บทบาทหน้าที่ 
 บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2551 คือ 
  1) ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร ธปท. เป็นผู้ออกธนบัตรของรัฐบาล ภายใต้
บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะออกบัตรธนาคารในราชอาณาจักร  
  2) ก าหนดและด าเนินนโยบายการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ก าหนด ได้แก่ รับเงินฝาก ก าหนดอัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศและ
แลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต กู้ยืมเงินตราต่างประเทศเพื่อด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพแห่งค่าของเงินตรา กู้ยืมเงินเพื่อ
การด าเนินนโยบายการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์เท่าที่จ าเป็นและแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อควบคุมปริมาณ
เงินในระบบการเงินของประเทศ รวมถึงยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน 
  3) บริหารจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การน าสินทรัพย์ไปลงทุนหาประโยชน์ จะ
ค านึงถึงความมั่นคง สภาพคล่อง ผลประโยชน์ตอบแทนของสินทรัพย์ และความเสี่ยงในการบริหารจัดการ (ซึ่ง
สินทรัพย์ของ ธปท. ในที่นี้จะไม่รวมสินทรัพย์ในทุนส ารองเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา)  
  4) เป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล บทบาทการเป็นนายธนาคารของรัฐบาล 
จะมีอ านาจหน้าที่ในการรับจ่ายเงินเพื่อบัญชีฝากของกระทรวงการคลัง การรับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ หรือของมีค่า
อย่างอื่นเพื่อประโยชน์ของรัฐบาล การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการซื้อขายโลหะทองค าและเงิน การซื้อขายและโอน
ตั๋วแลกเงิน หลักทรัพย์และใบหุ้น การควบคุมและการรวมไว้ในแหล่งกลางซึ่งเงินปริวรรตต่างประเทศ หรืออาจเป็น
นายธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ นอกจากนี้ อาจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล โดยมี
อ านาจกระท าการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐบาล จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย หรืออาจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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     (3) การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เพื่อให้สามารถท าธุรกิจที่หลากหลาย เพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้แก่อุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ 
     (4) การพัฒนาผู้ลงทุนด้วยการให้ความรู้และข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเพื่อให้ตลาดทุนมี     
ผู้ลงทุนที่มีคุณภาพ สามารถดูแลประโยชน์ และใช้สิทธิของตนได้อย่างเหมาะสม การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการลงทุน การวางกลไกให้ผู้ลงทุนรู้จักตนเองไปพร้อม ๆ กับการก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางต้องท า
ความรู้จักลูกค้าเพื่อที่จะเสนอขายสินค้าการลงทุนหรือให้ค าแนะน าได้อย่างเหมาะสม และการจัดให้มีศูนย์เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการสอบถามข้อมูล  ร้องเรียน ชี้เบาะแสการกระท าผิดหรือให้ข้อเสนอแนะแก่ 
ก.ล.ต. ทั้งนี้ เนื่องจาก ก.ล.ต. เห็นว่าผู้ลงทุนที่มีคุณภาพถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาตลาดทุน 

1.3 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คือธนาคารกลางของประเทศไทย ซึ่งมีพันธกิจ บทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังนี้ 
 พนัธกจิ 
 มุ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจการเงินที่มีเสถียรภาพ และมีการพัฒนาการอย่างยั่งยืนและทัว่ถึง  
 บทบาทหน้าที่ 
 บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2551 คือ 
  1) ออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร ธปท. เป็นผู้ออกธนบัตรของรัฐบาล ภายใต้
บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะออกบัตรธนาคารในราชอาณาจักร  
  2) ก าหนดและด าเนินนโยบายการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ก าหนด ได้แก่ รับเงินฝาก ก าหนดอัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศและ
แลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต กู้ยืมเงินตราต่างประเทศเพื่อด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพแห่งค่าของเงินตรา กู้ยืมเงินเพื่อ
การด าเนินนโยบายการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์เท่าที่จ าเป็นและแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อควบคุมปริมาณ
เงินในระบบการเงินของประเทศ รวมถึงยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน 
  3) บริหารจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย การน าสินทรัพย์ไปลงทุนหาประโยชน์ จะ
ค านึงถึงความมั่นคง สภาพคล่อง ผลประโยชน์ตอบแทนของสินทรัพย์ และความเสี่ยงในการบริหารจัดการ (ซึ่ง
สินทรัพย์ของ ธปท. ในที่นี้จะไม่รวมสินทรัพย์ในทุนส ารองเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา)  
  4) เป็นนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล บทบาทการเป็นนายธนาคารของรัฐบาล 
จะมีอ านาจหน้าที่ในการรับจ่ายเงินเพื่อบัญชีฝากของกระทรวงการคลัง การรับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ หรือของมีค่า
อย่างอื่นเพื่อประโยชน์ของรัฐบาล การเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการซื้อขายโลหะทองค าและเงิน การซื้อขายและโอน
ตั๋วแลกเงิน หลักทรัพย์และใบหุ้น การควบคุมและการรวมไว้ในแหล่งกลางซึ่งเงินปริวรรตต่างประเทศ หรืออาจเป็น
นายธนาคารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ นอกจากนี้ อาจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล โดยมี
อ านาจกระท าการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐบาล จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย หรืออาจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
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  5) เป็นนายธนาคารของสถาบันการเงิน โดยมีอ านาจหน้าที่ในการให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่สถาบันการเงิน การรับเก็บรักษาเงิน หลักทรัพย์ หรือของมีค่าอย่างอ่ืนของสถาบันการเงิน รวมถึงการสั่งให้
สถาบันการเงินส่งรายงานหรือชี้แจงเพื่ออธิบายเก่ียวกับทรัพย์สิน หนี้สิน หรือภาระผูกพันได้ 
  6) จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการช าระเงิน จัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการช าระเงิน 
ระบบการหักบัญชีระหว่างสถาบันการเงิน และบริหารจัดการระบบดังกล่าวให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
  7) ก ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ก ากับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ฐานะและการด าเนินงาน ตลอดจน
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน เพื่อให้มีเสถียรภาพ  
  8) บริหารจัดการอัตราแลกเปล่ียนเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปล่ียนเงินตรา  รวมทั้งบริหารจัดการ
สินทรัพย์ในทุนส ารองเงินตรา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา 
  9) ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
 
2.  สมาคมทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิประกนัภยั 

2.1 สมาคมประกันชีวิตไทย ในช่วงปี 2495 ผู้ด าเนินการธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยได้ประชุม
ปรึกษาหารือในการที่จะจัดตั้งองค์กรกลางส าหรับธุรกิจประกันชีวิตขึ้น และได้จัดตั้งคณะท างานที่มาจากบริษัท  
ประกันชีวิต จ านวน 10 คน จาก 10 บริษัทขึ้น เพื่อด าเนินการดังกล่าว ต่อมาในปี 2496 คณะท างานดังกล่าว ได้ยื่น
หนังสือต่อกรมต ารวจเพื่อจัดตั้งสมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
  1) ส่งเสรมิการรับประกันชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  2) ปลูกฝังความสามัคคีระหว่างบริษัทประกันชีวิต 
  3) ช่วยเหลือรัฐบาลในการควบคุมบริษัทประกันชีวิตอย่างใกลช้ิด 
  4) ประสานงานให้สอดคล้องต้องกันกับนโยบายรัฐบาล 
 ต่อมาในปี 2510 ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกันชีวิต ประกาศใช้เพื่อควบคุมการด าเนินงานของธุรกิจ
ประกันชีวิตให้มีประสิทธิภาพ และในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 สมาคมได้ เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมประกันชีวิต
ไทย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของพระราชบัญญัติการค้า พ.ศ. 2509 ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) สมาคมฯ มีสมาชิก 25 
บริษัท (รวม บริษัทไทยรี ประกันชีวิต จ ากัด)  
 พนัธกจิ 
 สมาคมประกันชีวิตไทย ได้ก าหนดพันธกิจและเป้าประสงค์ เพื่อที่จะให้การด าเนินงานของสมาคม บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนบริหารสมาคม 4 พันธกิจ ดังนี้ 
  1) เป็นองค์กรหลักของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต และกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ
เจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน 
  2) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการประสานงานกับภาครัฐและองค์กรเศรษฐกิจหลัก เพื่อให้ธุรกิจ
ประกันชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของภาคการเงินที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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   3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากล 
  4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิต ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น  
 เป้าประสงค์ 
   1) ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมส าหรับการแข่งขันในระดับสากล 
    2) สร้างมาตรฐานบริษัทประกันชีวิตสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการเป็นองค์กร
ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับว่ามีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน การบริหารงานโปร่งใส และเป็นองค์กรที่มี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการประกันชีวิต โดยตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นของ
การมีประกันชีวิตมากข้ึน 
  4) ยกระดับคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพตัวแทนประกัน
ชีวิตเข้าสู่ภาคธุรกิจ ให้มากข้ึนอย่างถาวร 
   5) พัฒนาสมาคมสู่การเป็นองค์กรกลางที่มีความเป็นเลิศ โดยเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความพร้อม
ให้กับธุรกิจ ประกันชีวิตและเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นหน่วยงาน
ที่มีความพร้อม ในด้านของการก ากับดูแลกันเองได้ 
      บทบาทและหน้าที่ 
   1) เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันในการที่จะส่งเสริม
พัฒนา ธุรกิจการประกัน ชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และต่อเนื่อง ให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชน มี
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ 
  2) เป็นตัวแทนในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทประกันชีวิต หรือ    
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ติดตามและผลักดันพัฒนาการต่าง ๆ ในทางด้านกฎหมาย ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทสมาชิก ประสานงานและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล 
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาคราชการ และองค์กรที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนากิจการประกันชีวิตให้
เจริญก้าวหน้า 
  3) สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตมีการควบคุมดูแลกันเอง (Self Regulation) ให้มาก
ยิ่งขึ้นพัฒนารูปแบบ การด าเนินการ และการปฏิบัติของธุรกิจ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และหลักการประกันชีวิต  
จัดท ามาตรฐานจรรยาบรรณ การปฏิบัติงาน และดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิต
ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน และอยู่ในความเชื่อถือของประชาชน 
   4) ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย 
พัฒนาต าราที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาการประกันชีวิต เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ 
  5) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปตระหนัก เข้าใจ และเห็นคุณประโยชน์ของการประกันชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น 
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ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-7 
 

 

และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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   3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากล 
  4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันชีวิต ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น  
 เป้าประสงค์ 
   1) ธุรกิจประกันชีวิตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมส าหรับการแข่งขันในระดับสากล 
    2) สร้างมาตรฐานบริษัทประกันชีวิตสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการเป็นองค์กร
ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับว่ามีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน การบริหารงานโปร่งใส และเป็นองค์กรที่มี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการประกันชีวิต โดยตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นของ
การมีประกันชีวิตมากข้ึน 
  4) ยกระดับคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพตัวแทนประกัน
ชีวิตเข้าสู่ภาคธุรกิจ ให้มากข้ึนอย่างถาวร 
   5) พัฒนาสมาคมสู่การเป็นองค์กรกลางที่มีความเป็นเลิศ โดยเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความพร้อม
ให้กับธุรกิจ ประกันชีวิตและเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นหน่วยงาน
ที่มีความพร้อม ในด้านของการก ากับดูแลกันเองได้ 
      บทบาทและหน้าที่ 
   1) เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันในการที่จะส่งเสริม
พัฒนา ธุรกิจการประกัน ชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และต่อเนื่อง ให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชน มี
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ 
  2) เป็นตัวแทนในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทประกันชีวิต หรือ    
ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ติดตามและผลักดันพัฒนาการต่าง ๆ ในทางด้านกฎหมาย ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย และของบริษัทสมาชิก ประสานงานและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล 
ตลอดจนเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาคราชการ และองค์กรที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนากิจการประกันชีวิตให้
เจริญก้าวหน้า 
  3) สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตมีการควบคุมดูแลกันเอง (Self Regulation) ให้มาก
ยิ่งขึ้นพัฒนารูปแบบ การด าเนินการ และการปฏิบัติของธุรกิจ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และหลักการประกันชีวิต  
จัดท ามาตรฐานจรรยาบรรณ การปฏิบัติงาน และดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจประกันชีวิต
ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน และอยู่ในความเชื่อถือของประชาชน 
   4) ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย 
พัฒนาต าราที่ เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาการประกันชีวิต เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ 
  5) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปตระหนัก เข้าใจ และเห็นคุณประโยชน์ของการประกันชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น 
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   6) ประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติและข่าวสารต่าง ๆ กับสมาคม สถาบัน และองค์การ
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตทั้งใน และต่างประเทศ 
  7) ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 

2.2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีการก่อตั้ง “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” 
ขึ้นนั้นได้มีบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันภัยอยู่แล้วหลายบริษัท  โดยอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยและความผาสุกแห่งสาธารณชนพุทธศักราช 
2471 บริษัทที่ประกอบกิจการประกันภัยในระยะนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ บริษัทที่เป็นสาขาของบริษัท
ประกันภัยในยุโรป บริษัทประกันภัยจีน และบริษัทประกันภัยไทย บริษัทเหล่านั้นจะรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมในกลุ่ม
ของตน โดยกลุ่มแรก เป็นสมาคมและขึ้นอยู่กับบริษัทแม่ในสหราชอาณาจักร ส่วนอีก 2 กลุ่มเป็นสมาคมที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย คือ สมาคมประกันภัยจีนแห่งประเทศไทย ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม 2460 และสมาคมประกันภัยแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียน เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2485 
      ต่อมาทางราชการได้ประกาศพระราชบัญญัติสมาคมการค้าพุทธศักราช 2509 ขึ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2509 สมาคมประกันภัยทั้ง 3 สมาคมในขณะนั้นจึงได้ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเห็นสมควรให้รวม 3 สมาคมเป็นสมาคมเดียว และมอบให้นายกสมาคมทั้ง 3 ร่วมกันเป็น
ตัวแทนไปขอจดทะเบียนใหม่ในชื่อ “สมาคมประกันวินาศภัย” ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2510 
และที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวัย วรรธนะกุล เป็นนายกสมาคมคนแรก ปัจจุบันสมาคมประกันวินาศภัยไทยมีสมาชิก
ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประกันวินาศภัย รวมทั้งสิ้น 61 บริษัท 
      ต่อมาในปี 2555 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจ าปี 2554-2556 ได้มีการพิจารณาร่วมกันว่าควร
เปลี่ยนชื่อของสมาคมใหม่ให้มีความชัดเจนเเละรองรับกับการเข้าสู่เวทีนานาชาติด้วย  จึงได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ 
สมาคมประกันวินาศภัย เป็น สมาคมประกันวินาศภัยไทย (Thai General Insurance Association) ซึ่งมีผลตั้งเเต่
วันที่ 17 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
 พนัธกจิ  

สมาคมฯ ก าหนดพันธกิจใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 
 พันธกิจท่ี 1 ด้านประชาชน 

  1) สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันภัยให้กับประชาชน 
  2) สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยงภัยด้านการเงินด้วยการประกันภัย
ให้กับประชาชน 

 พันธกิจท่ี 2 ด้านภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
  1) เป็นศูนย์กลางของบริษัทสมาชิกในการประสานงาน เจรจาและร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
   2) ส่งเสริมธุรกิจให้ควบคุมดูแลกันเอง 
  พันธกิจท่ี 3 ด้านบริษัทสมาชิก 
   1) สนับสนุนการสร้างเสถียรภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย รวมถึงการสร้างทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับธุรกิจประกันวินาศภัย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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  3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย 
  4) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงิน 
  5) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก 

วตัถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้ 

  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเก่ียวกับการประกันภัย 
  2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง  ๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกับ
บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  3) ท าการวิจัย ให้ค าแนะน า และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกเก่ียวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่
อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  4) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 
  5) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
  6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกและสมาคม 
  7) วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  8) สมาคมฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการในทางการเมือง 
  9) สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ 
  10) ให้การศึกษาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกั บธุรกิจ
ประกันภัย 
  11) ท าสถิติหรือเอกสารรวมทั้งวิจัยเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  12) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยและก าหนดระเบียบการต่าง ๆ ให้สมาชิก
ถือปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบธุรกิจประกันภัยด าเนินการไปโดยเรียบร้อย 
  13) เสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการประกันภัยต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอ่ืน ๆ  
  14) จัดตั้งสโมสรและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะ
ได้ก าหนด 
 2.3 สมาคมนายหน้าประกนัภัยไทย  ในปี พ.ศ. 2510 ธุรกิจประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยได้แบ่งแยกตัวแทน และนายหน้าออกมาอย่างเด่นชัด จึงท าให้กลุ่มบุคคลที่ประกอบ
อาชีพเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต มีการรวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมนายหน้าประกันภัยขึ้นเมื่อวันที่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2512 ซึ่งวันนั้นซึ่งสมาคมฯ มีสมาชิกเพียง 12 บริษัท แต่ได้เจริญเติบโตขึ้นมาจนมีสมาชิก 51 บริษัทใน
ปัจจุบัน ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย” 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-34   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

  3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้รองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย 
  4) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงิน 
  5) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก 

วตัถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้ 

  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเก่ียวกับการประกันภัย 
  2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง  ๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกับ
บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  3) ท าการวิจัย ให้ค าแนะน า และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกเก่ียวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่
อยู่ในวัตถุประสงค์ 
  4) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก 
  5) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก 
  6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการของสมาชิกและสมาคม 
  7) วางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  8) สมาคมฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการในทางการเมือง 
  9) สอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ 
  10) ให้การศึกษาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกั บธุรกิจ
ประกันภัย 
  11) ท าสถิติหรือเอกสารรวมทั้งวิจัยเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย 
  12) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยและก าหนดระเบียบการต่าง ๆ ให้สมาชิก
ถือปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบธุรกิจประกันภัยด าเนินการไปโดยเรียบร้อย 
  13) เสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการประกันภัยต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอ่ืน ๆ  
  14) จัดตั้งสโมสรและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการซึ่งคณะกรรมการบริหารจะ
ได้ก าหนด 
 2.3 สมาคมนายหน้าประกนัภัยไทย  ในปี พ.ศ. 2510 ธุรกิจประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดย
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยได้แบ่งแยกตัวแทน และนายหน้าออกมาอย่างเด่นชัด จึงท าให้กลุ่มบุคคลที่ประกอบ
อาชีพเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต มีการรวมกลุ่มกันก่อตั้งสมาคมนายหน้าประกันภัยขึ้นเมื่อวันที่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2512 ซึ่งวันนั้นซึ่งสมาคมฯ มีสมาชิกเพียง 12 บริษัท แต่ได้เจริญเติบโตขึ้นมาจนมีสมาชิก 51 บริษัทใน
ปัจจุบัน ภายใต้ชื่อใหม่ว่า “สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย” 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน   5-35 
 

 

วตัถุประสงค์ 
 จากข้อบังคับสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2553 ก าหนดไว้ว่าสมาคมมี
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
  1) เพื่อคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและสวัสดิภาพของนายหน้าประกันภัย และร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ และบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในอันที่จะช่วยให้กิจการประกันภัยมีคุณค่าต่อสังคม
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  2) เพื่อธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความสามัคคีในระหว่างมวลสมาชิก 
  3) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาท าความตกลงกับบุคคล
และองค์กรภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
  4) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนายหน้าประกันภัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทาง
วิชาการการขยายงาน ตลอดจนข่าวสารเก่ียวกับอาชีพนายหน้าประกันภัย และเป็นแกนกลางในการจัดท าฐานข้อมูล
สถิติด้านการประกันภัยในเร่ืองต่าง ๆ  
  5) ส่งเสริมคุณภาพของนายหน้าประกันภัยให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นองค์กรที่
สามารถก ากับดูแลสมาชิกได้ 
  6) เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริจาคในการกุศลต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัย 
  7) เพื่อร่วมมือ ติดต่อ หรือเป็นสมาชิกกับสมาคมอ่ืน ๆ ทั่วโลกที่ท างาน หรือมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกับ
สมาคมนี้ 
  8) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบอาชีพ
นายหน้าประกันภัย 
  9) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และการกีฬาแก่สมาชิกของสมาคม 
  10) ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 
 2.4 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในฐานะเป็น 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทประกันภัยให้ท าหน้าที่ชักชวนบุคคลให้ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท ซึ่งเมื่อมีการ
ประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2510 ตัวแทนประกันชีวิตจ านวนหนึ่งได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมตัวแทนขาย
ประกัน” โดยได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2511 และต่อมาในเดือนมิถุนายน 2541 
จึงได้ตัดสินใจที่จะขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสมาคมจาก “สมาคมตัวแทนขายประกัน” มาเป็น “สมาคมตัวแทนประกัน
ชีวิต” เพื่อให้เป็นสากลและสอดคล้องกับนานาอารยประเทศ และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “สมาคมตัวแทน
ประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน”เพื่อส่งสัญญาณให้สมาชิกทราบว่าอนาคตสมาคมฯต้องมุ่งสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงิน 
มุ่งสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเร่ืองการเงิน 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

5-36   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชีวิต 
 

 

 วตัถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้ 
  1) ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
  2) เน้นความเข้าใจ เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตัวแทนวิชาชีพขายประกันทั่วทุกบริษัท 
  3) จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน  ๆ ร่วมกันในอันที่จะสร้างภาพพจน์และเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับสมาชิก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
  4) ประสานงานกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในนามของตัวแทนประกันภัย รับปรึกษา แก้ไขปัญหา 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต่อ 

2.5 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยแห่งประเทศไทย โดยที่บริษัทประกันชีวิตให้บริการทางการประกัน
ชีวิต การออมเงิน เงินบ านาญ และบริการทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อที่จะให้ลูกค้ามีภูมิคุ้มกันและความมั่นคงทางการเงินใน
ระยะยาว บริการเหล่านี้รวมถึงการรักษาระดับรายได้ภายหลังเกษียณ หรือการจ่ายให้กับลูกหลานหากผู้เลี้ยงดูเสียชีวิต
ก่อนเวลาอันควร และด้วยลักษณะที่ส าคัญของธุรกิจประกันชีวิตที่จะได้รับเงินมาก่อน แล้วจึงค่อยมีต้นทุนของสินค้า
ตามออกมาทีหลัง ท าให้การคาดการณ์ต้นทุนของสินค้าในแต่ละตัวจึงเป็นเร่ืองส าคัญมาก ซึ่งถ้าคาดการณ์ไม่ถูกบริษัท
ประกันชีวิตก็จะขาดทุนได้ อีกทั้งต้นทุนสินค้าของบริษัทประกันชีวิตก็ยังขึ้นกับปัจจัยหลาย  ๆ อย่าง เช่น อายุ เพศ 
อาชีพการงาน งานอดิเรก สุขภาพ โรคประจ าตัว และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ท าให้ต้นทุนสินค้าของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มนั้น
มีค่าต่างกัน มีผลให้การก าหนดราคาสินค้าของบริษัทประกันชีวิตก็ต้องแบ่งกลุ่มประเภทของผู้เอาประกันภัยตามความ
เสี่ยง ถ้าเสี่ยงมาก ก็ควรจะเก็บเบี้ยประกันภัยมาก ถ้าเสี่ยงน้อย ก็ควรจะเก็บเบี้ยน้อย  
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นท าให้ในบริษัทประกันชีวิตจึงต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือแอคชัวรีท างานอยู่
ด้วย เพราะนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต ประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน และสร้าง
โมเดลคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจจะพยากรณ์ออกไปในระยะยา ว
เพื่อที่จะประเมินสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดและโอกาสของสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดของเหตุการณ์  จากนั้นนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะท าการออกแบบ ตั้งราคา และประเมินค่าสินค้าเหล่านั้น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงส าคัญ
ยิ่งส าหรับการจัดการทางการเงินและการพัฒนากลยุทธ์ที่จะท าให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าตนได้ท าสัญญาที่ยุติธรรม 
 และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ได้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวนหนึ่งรวมกลุ่มกันและก่อตั้งขึ้นเป็น
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 วตัถุประสงค์ 

 1) ก าหนด ส่งเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุด 
 2) ก าหนด และรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย 

   3) ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และวิชาการที่
เก่ียวข้อง อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน สถิติ บ านาญ และสวัสดิการ
พนักงาน 
  4) ช่วยเหลือ หรือให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิชาชีพอ่ืน
ที่เก่ียวข้องแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กรสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
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 วตัถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้ 
  1) ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย 
  2) เน้นความเข้าใจ เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตัวแทนวิชาชีพขายประกันทั่วทุกบริษัท 
  3) จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน  ๆ ร่วมกันในอันที่จะสร้างภาพพจน์และเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับสมาชิก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
  4) ประสานงานกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในนามของตัวแทนประกันภัย รับปรึกษา แก้ไขปัญหา 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต่อ 

2.5 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยแห่งประเทศไทย โดยที่บริษัทประกันชีวิตให้บริการทางการประกัน
ชีวิต การออมเงิน เงินบ านาญ และบริการทางการเงินอ่ืน ๆ เพื่อที่จะให้ลูกค้ามีภูมิคุ้มกันและความมั่นคงทางการเงินใน
ระยะยาว บริการเหล่านี้รวมถึงการรักษาระดับรายได้ภายหลังเกษียณ หรือการจ่ายให้กับลูกหลานหากผู้เลี้ยงดูเสียชีวิต
ก่อนเวลาอันควร และด้วยลักษณะที่ส าคัญของธุรกิจประกันชีวิตที่จะได้รับเงินมาก่อน แล้วจึงค่อยมีต้นทุนของสินค้า
ตามออกมาทีหลัง ท าให้การคาดการณ์ต้นทุนของสินค้าในแต่ละตัวจึงเป็นเร่ืองส าคัญมาก ซึ่งถ้าคาดการณ์ไม่ถูกบริษัท
ประกันชีวิตก็จะขาดทุนได้ อีกทั้งต้นทุนสินค้าของบริษัทประกันชีวิตก็ยังขึ้นกับปัจจัยหลาย  ๆ อย่าง เช่น อายุ เพศ 
อาชีพการงาน งานอดิเรก สุขภาพ โรคประจ าตัว และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ท าให้ต้นทุนสินค้าของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มนั้น
มีค่าต่างกัน มีผลให้การก าหนดราคาสินค้าของบริษัทประกันชีวิตก็ต้องแบ่งกลุ่มประเภทของผู้เอาประกันภัยตามความ
เสี่ยง ถ้าเสี่ยงมาก ก็ควรจะเก็บเบี้ยประกันภัยมาก ถ้าเสี่ยงน้อย ก็ควรจะเก็บเบี้ยน้อย  
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นท าให้ในบริษัทประกันชีวิตจึงต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือแอคชัวรีท างานอยู่
ด้วย เพราะนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต ประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน และสร้าง
โมเดลคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาจจะพยากรณ์ออกไปในระยะยา ว
เพื่อที่จะประเมินสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดและโอกาสของสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดของเหตุการณ์  จากนั้นนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะท าการออกแบบ ตั้งราคา และประเมินค่าสินค้าเหล่านั้น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงส าคัญ
ยิ่งส าหรับการจัดการทางการเงินและการพัฒนากลยุทธ์ที่จะท าให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าตนได้ท าสัญญาที่ยุติธรรม 
 และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ได้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจ านวนหนึ่งรวมกลุ่มกันและก่อตั้งขึ้นเป็น
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 วตัถุประสงค์ 

 1) ก าหนด ส่งเสริม และรักษามาตรฐานของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุด 
 2) ก าหนด และรักษามาตรฐานทางด้านจริยธรรมทางวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย 

   3) ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และวิชาการที่
เก่ียวข้อง อาทิ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน สถิติ บ านาญ และสวัสดิการ
พนักงาน 
  4) ช่วยเหลือ หรือให้ข้อเสนอแนะและความเห็นทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิชาชีพอ่ืน
ที่เก่ียวข้องแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไปและองค์กรสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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 5) เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ระหว่างสมาชิก 
 6) ประสานงานและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาวิชาชีพให้กับสมาชิก 
 7) ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก 

  8) ประสานงานกับองค์กร สถาบัน การศึกษา และอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกประเทศอันเก่ียวข้องกับพันธกิจ
ของสมาคม 

 9) ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

ทุกวันนี้ทุกคนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งท าให้ไม่สามารถคาดคะเน
ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเองในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ  อุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบกับบุคคลได้อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ก็ได้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อภยันตรายกับบุคคลด้วย ดังนั้น การหลีกเลี่ยงจากภยันตรายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ แต่ในบางครั้งอาจมี
เหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลได้ก็คือ การท า
ประกันชีวิต โดยการท าประกันชีวิตจะช่วยเยียวยา หรือให้ความพิทักษ์ความสูญเสียทางการเงินและเศรษฐกิจ 
เนื่องจากการสูญเสียทรัพย์สิน หรือชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว การประกันชีวิตจะเป็นเครี่องมือในการ
ช่วยเยียวยาความเสียหายทางการเงิน หรือเป็นการชดเชยให้แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม 

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

เพื่อเยียวยาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และสัญญาประกันวินาศภัยอาจมีชื่อเฉพาะได้
หลายอย่าง เช่น ประกันภัยขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ซึ่งต่างมีจุดมุ่งหมายในการชดใช้ค่าเสียหาย กรณี
ดังกล่าวย่อมเป็นสัญญาประกันวินาศภัยทั้งสิ้น 

การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
ประกันภัย ดังนั้นในการประกันวินาศภัยการระบุจ านวนเงินเอาประกันภัยต้องใกล้เคียงกับราคาทรัพย์ที่ประสงค์ที่จะ
เอาประกันภัยจริง เพราะกฎหมายก าหนดให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนที่เสียหายจริงเท่านั้น 
กล่าวคือ จะหาก าไรจากการสมัครท าประกันภัยไม่ได้ ดังนั้นหากท าประกันภัยไว้ในจ านวนเงินที่สูงเกินกว่าราคาทรัพย์
ที่เอาประกันภัยมากก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะจะต้องเสียค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น  

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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และความอยู่รอดของภาคธุรกิจ เพราะเป็นเงินทุนก้อนใหญ่ที่สามารถจะน าไปลงทุนเพื่อขยายงาน  เช่น การซื้อที่ดิน 
สร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตและการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจมีผลตอบแทน
ที่เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
 ในประเทศไทย มีการจัดตั้งตลาดทุนที่เป็นตลาดรองไว้รองรับการซื้อขาย หรือเปลี่ ยนมือในตราสารทาง
การเงินระยะยาวขึ้นด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ต้องการขายตราสารทางการเงินดังกล่าวสามารถท าได้ง่าย โดยไม่ต้องถือจน
ครบอายุไถ่ถอนก็ได้ ช่วยท าให้ผู้ลงทุนในตลาดแรกมีความมั่นใจว่าตราสารที่ถืออยู่มีตลาดรองรับการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ในยามที่ต้องการเงินได้ ซึ่งตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภทตราสารหนี้ ก็คือตลาดตรา
สารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) ส่วนตลาดที่เป็นศูนย์กลางของการซื้อขายตราสารระยะยาวประเภท
ตราสารทุน ก็คือ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (Securities Exchange of Thailand: SET) และตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Market for Alternative Investment: mai) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1 ตลาดตราสารหนี้ หรือ BEX เปิดให้บริการการซื้อขายแก่นักลงทุนทั่ วไปตั้งแต่วันที่  26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา ด้วยระบบการซื้อขายแบบเรียลไทม์ น าเสนอข้อมูลที่ โปร่งใส ตลอดจนถึง
กระบวนการส่งมอบและช าระราคาที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในด้าน
ปริมาณการซื้อขาย คุณภาพของตราสารหนี้ ตัวกลางการซื้อขาย แหล่งข้อมูลอ้างอิง รวมถึงการขยายขอบเขตการ
พัฒนาให้กว้างขวางขึ้น และครอบคลุมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยทั้งหมด เพื่อให้รองรับต่อ
แนวนโยบายของภาครัฐในเรื่องตลาดพันธบัตรแห่งเอเชีย โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการตลาดรองตราสารหนี้ที่
สมบูรณ์แบบของประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการครอบคลุมผู้ลงทุนและผู้ค้าตราสารหนี้ทั้งหมด ซึ่งตราสารหนี้ที่นิยม
ซื้อขายกันในตลาดตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู)้  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ลงทุน สถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ ส านักหัก
บัญชี และนายทะเบียน ดังนี้ 

  1) ผูอ้อกตราสารหน้ี หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการเงินทุน ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายในฐานะเป็นลูกหนี้เงินกู้ 

  2) ผูล้งทุน หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ จะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้       
ผู้ลงทุน อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ตัวอย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น  

  3) สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง ผู้วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของตราสาร
หนี้และองค์กรผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นการบ่งบอกถึงความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้นั้น  ๆ แก่ผู้ลงทุน 
ตัวอย่างของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Cerdit Rating Agency) เช่น บริษัททริสเรทติ้ง จ ากัด 

  4) ผูค้า้ตราสารหน้ี หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ หรือจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า


