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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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บทที ่2 ผลติภัณฑ์ประกนัชีวติ                                                          นช.3 
                             (2 ช่ัวโมง) 
เร่ืองที ่  
   2.1  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์  
           2.2  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์   
           2.3  เงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย 

2.4 หน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์                 
อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์                                  

 
แนวคดิ  

1.  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอำประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีกำร
ท ำสัญญำประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุในสัญญำเรียกว่ำ
เบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ 
(Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนของเงินออม โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำควำม
คุ้มครองกำรมรณกรรม  (Cost of Insurance) และจะจ่ำยผลตอบแทนเป็นครำว  ๆ ตำมที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย โดยมีกำรรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ ำ 

2.  กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ หมำยถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอำ
ประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำประกันชีวิต
ควบคู่กับกำรลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุใน
สัญญำเรียกว่ำเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัย
เพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำ
ควำมคุ้มครองกำรมรณกรรม (Cost of Insurance) ตำมที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย  

3. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต  ลิงค์ ไลฟ์ 
อินชัวร์รันซ์ ผู้เอำประกันภัยสำมำรถซื้อสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มควำมคุ้มครองจำก
ควำมคุ้มครองชีวิตของสัญญำประกันชีวิตได้    

4. หน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลติภัณฑ์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ เป็นเร่ืองส ำคัญที่จะต้องก ำกับและดูแลอย่ำงใกล้ชิด โดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้นำยหน้ำประกันชีวิต มี
ควำมน่ำเชื่อถือ และปฏิบัติหน้ำที่ที่ถูกต้อง ไม่เกิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจประกันภัย และผู้เอำประกันภัย                     
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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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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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วตัถุประสงค์ 
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2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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เร่ืองที ่2.1  
กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์  
   
  
 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance หรือ Flexible 
Premium Adjustable Life) หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอำประกันภัย เพื่อเป็น
หลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะ
ช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุในสัญญำเรียกว่ำเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถ
ช ำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในส่วนของเงินออม โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียม  
ต่ำง ๆ และค่ำควำมคุ้มครองกำรมรณกรรม (Cost of Insurance) และจะจ่ำยผลตอบแทนเป็นครำว ๆ ตำมที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย โดยมีกำรรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ ำ 
 
1. ข้อดขีองกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
            กำรที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ มีผลดีต่อผู้เอำ
ประกันภัย ดังนี้                   
           1) มีแบบประกันใหม่ ๆ ให้เลือก ผู้เอำประกันภัยมีโอกำสเลือกท ำประกันแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมำกขึ้น ตำม
ควำมต้องกำร 
           2) มีผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ผู้เอำประกันภัยที่ต้องกำรลงทุนนอกเหนือจำกควำมคุ้มครองชีวิต จะได้รับ
ผลตอบแทนที่เกิดจำกกำรน ำเงินส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันชีวิตมำลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้บริหำรกำรลงทุน 
           3) มีควำมโปร่งใส ผู้เอำประกันภัยจะได้รับทรำบข้อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่ น ค่ำกำร
ประกันภัย เป็นต้น พร้อมอัตตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนอย่ำงชัดเจน 
            อย่ำงไรก็ตำมกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ มีควำมเสี่ยง หำกผู้เอำประกันภัยซื้อ
โดยไม่มีกำรศึกษำหรือไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพออำจเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัยที่ไม่พร้อมจะรับควำมเสี่ยงได้                                                                                                                                                                                               
 
2. ลกัษณะทีส่ าคญักรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
            กรมธรรม์ประกันชีวติแบบยนูิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีลักษณะที่ส ำคัญ ดังนี ้
            1) มีลักษณะกำรน ำเงินออมไปลงทุนและจำ่ยผลตอบแทน  (Credit Rate) เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่แยก
ส่วนควำมคุ้มครองชีวติ และส่วนกำรออมทรัพย์อย่ำงชัดเจน โดยจะมีกำรให้ผลตอบแทน (Credit Rating) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ผลตอบแทนของพอร์ตกำรลงทนุของกรมธรรม์ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ โดยมีกำรรับรองผลตอบแทนขั้นต่ ำไว้ 
            2) มีควำมโปร่งใส เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่มีกำรระบุค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆ ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิต ค่ำกำรประกันภัย มูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลำ และจ ำนวนผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งกำรแสดง
รำยละเอียดดังกล่ำวไม่มีในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่ว ๆ ไป                 
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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 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

2-4



  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-5 
 

 

 
 

             3) มีควำมยืดหยุ่น เป็นกำรประกันชีวิตที่เปิดโอกำสให้ผู้ เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำยใต้
ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น  
                   (1) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้ สำมำรถเพิ่มหรือลดเบี้ย
ประกันภัย และเลือกงวดของกำรช ำระได้ โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัท 
                   (2) หำกผู้เอำประกันภัยไม่ได้ช ำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะท ำกำรถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ 
เพื่อช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำกำรประกันภัยให้                          
                   (3) ผลประโยชน์กำรมรณกรรมอำจเพิ่ม/ลดได้ เนื่องจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลประโยชน์มรณกรรม เมื่อมูลค่ำบัญชีเพิ่มหรือลด ก็จะมีผลกับผลประโยชน์มรณกรรม 
  (4) สำมำรถถอนเงินสดบำงส่วนออกไปได้โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นสุดลง       
             (5) สำมำรถกู้เงินตำมกรมธรรม์ในอัตรำดอกเบี้ยที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ใช้ค ำนวณเบี้ยตำมนำยทะเบียนประกำศก ำหนด                                                                 
           4) มีสิทธิในกำรถอนมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย  ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชี
กรมธรรม์ประกันภัยของตนเองได้ โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์สิ้นสุดลง แต่ผลประโยชน์กำรมรณกรรมจะลดลงเท่ำกับ
จ ำนวนเงินที่ถอนออกไป บริษัทจะคิดค่ำธรรมเนียมในกำรถอนเงินสดออกไป โดยมูลค่ำเวนคืนเงินสดจะเท่ำกับมูลค่ำ
บัญชีกรมธรรม์หักเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์ ซ่ึงเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์จะลดลงในแต่ละปี
จนเท่ำกับศูนย์ จึงท ำให้มูลค่ำเวนคืนเงินสดเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ในปีที่ก ำหนดไว้                                                                                                                                                                                             
  ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เป็นกำรประกันชีวิตที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ 
ผู้เอำประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอำยุ กำรด ำเนินชีวิต สภำพเศรษฐกิจ รวมทั้งตอบสนองกำรมีส่วนร่วม
จำกอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของบริษัทได้          
 
3. รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
 ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกรูปแบบควำมคุ้มครองของกรมธรรม์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 2 
แบบ คือ 
 แบบที่ 1  
 1) กรณีเสียชีวิต จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์บวกด้วยควำมเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ ำ (Net 
Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 แบบที่ 2 
 1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย บวก มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-5 
 

 

 
 

             3) มีควำมยืดหยุ่น เป็นกำรประกันชีวิตที่เปิดโอกำสให้ผู้ เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำยใต้
ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น  
                   (1) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้ สำมำรถเพิ่มหรือลดเบี้ย
ประกันภัย และเลือกงวดของกำรช ำระได้ โดยขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัท 
                   (2) หำกผู้เอำประกันภัยไม่ได้ช ำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะท ำกำรถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ 
เพื่อช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำกำรประกันภัยให้                          
                   (3) ผลประโยชน์กำรมรณกรรมอำจเพิ่ม/ลดได้ เนื่องจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของผลประโยชน์มรณกรรม เมื่อมูลค่ำบัญชีเพิ่มหรือลด ก็จะมีผลกับผลประโยชน์มรณกรรม 
  (4) สำมำรถถอนเงินสดบำงส่วนออกไปได้โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นสุดลง       
             (5) สำมำรถกู้เงินตำมกรมธรรม์ในอัตรำดอกเบี้ยที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตรำ
ดอกเบี้ยที่ใช้ค ำนวณเบี้ยตำมนำยทะเบียนประกำศก ำหนด                                                                 
           4) มีสิทธิในกำรถอนมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย  ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชี
กรมธรรม์ประกันภัยของตนเองได้ โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์สิ้นสุดลง แต่ผลประโยชน์กำรมรณกรรมจะลดลงเท่ำกับ
จ ำนวนเงินที่ถอนออกไป บริษัทจะคิดค่ำธรรมเนียมในกำรถอนเงินสดออกไป โดยมูลค่ำเวนคืนเงินสดจะเท่ำกับมูลค่ำ
บัญชีกรมธรรม์หักเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์ ซ่ึงเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์จะลดลงในแต่ละปี
จนเท่ำกับศูนย์ จึงท ำให้มูลค่ำเวนคืนเงินสดเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ในปีที่ก ำหนดไว้                                                                                                                                                                                             
  ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ เป็นกำรประกันชีวิตที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ 
ผู้เอำประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงอำยุ กำรด ำเนินชีวิต สภำพเศรษฐกิจ รวมทั้งตอบสนองกำรมีส่วนร่วม
จำกอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของบริษัทได้          
 
3. รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
 ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกรูปแบบควำมคุ้มครองของกรมธรรม์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ได้ 2 
แบบ คือ 
 แบบที่ 1  
 1) กรณีเสียชีวิต จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์บวกด้วยควำมเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ ำ (Net 
Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 แบบที่ 2 
 1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย บวก มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
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2-6     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 
 

    บัญชีกรมธรรม์            
       (สิ้นงวดที่ 1) 
 

  บัญชีกรมธรรม์          
       (ต้นงวด) 

    เบี้ยประกันภัย 
         งวดต่อไป 

บัญชีกรมธรรม ์
  (สิ้นงวดที ่2) 

    บัญชีกรมธรรม์            
        (ต้นงวด) 
 

   เบี้ยประกันภัย   
     งวดแรก 
         

4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ของบริษทัประกนัชีวติ  
  เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ จะมีทั้งควำมคุ้มครองชีวิตและกำรออม บริษัทประกัน
ชีวิตจึงต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
 1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยสวนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต) 
 2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ แล้วไปลงทุน โดยตั้งพอร์ตลงทุนแยก
ต่ำงหำกจำกกำรลงทุนอ่ืนของบริษัท 
 3) ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของพอร์ต บริษัทจะจัดสรรสะสมเข้ำบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย                            
แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ แต่ละรำยตำมส่วน           
(ที่มา:   เอกสำรประกอบกำรบรรยำย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ ยูนิต ลิงค์ และ แบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ

และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย) 
 
5. วธิกีารช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 
 ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบ คือ 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด และ 2) 
ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 
 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดงดังนี้ 
 
    หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
     ค่ำธรรมเนยีมรักษำกรมธรรม ์

                                                            บวกผลตอบแทน 
 
             
                                                                              
 
  
    หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
     ค่ำธรรมเนยีมรักษำกรมธรรม ์
                                                                                                บวกผลตอบแทน 
     
 
 
             
                                                

ภาพที ่2.1  ช าระเบีย้ประกนัภัยรายงวด 
ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life. 
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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
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การชดใช้เงินประกันภัยนั้น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินเอา
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ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-7 
 

 

 
 

 บัญชีกรมธรรม์             
   (สิ้นงวดที ่1) 
 

     บัญชีกรมธรรม ์
       (สิ้นงวดที ่2) 

     เบี้ยประกันภัย 
     ช ำระครั้งเดียว 

 บัญชีกรมธรรม์             
    (ต้นงวด) 

   บัญชีกรมธรรม์            
      (ต้นงวด) 
 

จำกภำพที่ 2.1 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยงวดแรก บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย และ
ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ออกจำกเบี้ยประกันภัยงวดแรก หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือเข้ำสะสมในบัญชกีรมธรรม์
ของผู้เอำประกันภัยเพื่อน ำไปลงทุน เมื่อถึงสิ้นงวดที่ 1 บริษัทจะค ำนวณผลตอบแทนและรวมเข้ำบัญชีกรมธรรม์ของ  
ผู้เอำประกันภัย 
 เบี้ยประกันภัยงวดต่อไป บริษัทประกันภัยก็จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกับเบี้ยประกันภัยงวดแรก และบริษัทจะ
ด ำเนินกำรเช่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต 

2) ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยมีแผนภูมิแสดงดังนี้ 
 
    หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
     ค่ำธรรมเนยีมรักษำกรมธรรม ์
                                                                                               บวกผลตอบแทน 
 
             
                                                                                    
 
                               
                                         หักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์                                                                             
                                                               บวกผลตอบแทน     
                                  
 
                              
                                                             

ภาพที ่2.2  ช าระเบีย้ประกนัภัยคร้ังเดยีว 
 
ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life.     
 
 จำกภำพที่  2.2 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยช ำระครั้งเดียว บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำร
ประกันภัย  และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ออกจำกเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระครั้งเดียว หลังจำกนั้นน ำ
เงินส่วนที่เหลือเข้ำสะสมในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย (ต้นงวด) เพื่อน ำไปลงทุน เมื่อถึงสิ้นงวดที่ 1 บริษัทจะ
ค ำนวณผลตอบแทนและน ำเข้ำบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย 
 ในงวดต่อ ๆ ไป บริษัทจะน ำเงินในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย (ต้นงวด) มำหักค่ำกำรประกันภัย และ
ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ และบวกผลตอบแทนที่ได้จำกกำรลงทุน หลังจำกนั้นน ำเงินที่ค ำนวณได้ไปสะสมในบัญชี
กรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย บริษัทจะด ำเนินกำรเช่นนี้จนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต                   
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้าลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า

2-7



  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-7 
 

 

 
 

 บัญชีกรมธรรม์             
   (สิ้นงวดที ่1) 
 

     บัญชีกรมธรรม ์
       (สิ้นงวดที ่2) 

     เบี้ยประกันภัย 
     ช ำระครั้งเดียว 

 บัญชีกรมธรรม์             
    (ต้นงวด) 

   บัญชีกรมธรรม์            
      (ต้นงวด) 
 

จำกภำพที่ 2.1 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยงวดแรก บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย และ
ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ออกจำกเบี้ยประกันภัยงวดแรก หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือเข้ำสะสมในบัญชกีรมธรรม์
ของผู้เอำประกันภัยเพื่อน ำไปลงทุน เมื่อถึงสิ้นงวดที่ 1 บริษัทจะค ำนวณผลตอบแทนและรวมเข้ำบัญชีกรมธรรม์ของ  
ผู้เอำประกันภัย 
 เบี้ยประกันภัยงวดต่อไป บริษัทประกันภัยก็จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกับเบี้ยประกันภัยงวดแรก และบริษัทจะ
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เร่ืองที ่2.2  
กรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  
 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Linked Life Insurance) หมำยถึง กรมธรรม์ที่
บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอำประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำผู้เอำประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตได้มีกำรท ำสัญญำ
ประกันชีวิตควบคู่กับกำรลงทุน ในหน่วยลงทุน โดยมีข้อตกลงว่ำผู้เอำประกันภัยจะช ำระเบี้ยประกันภัยตำมที่ระบุใน
สัญญำเรียกว่ำเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium) และผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
พิเศษ (Top ups) ได้ เพื่อลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจะหักค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ และค่ำควำมคุ้มครองกำร
มรณกรรม (Cost of Insurance) ตำมที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย  
 
1. ข้อดขีองกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
 กำรที่บริษัทประกันชีวิตออกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีผลดีต่อผู้เอำประกันภัย 
ดังนี้                    
        1) มีแบบประกันภัยใหม่ ๆ ให้เลือก ผู้เอำประกันภัยมีโอกำสเลือกท ำประกันภัยแบบใหม่ ๆ ได้เพิ่มมำกขึ้น 
ตำมควำมต้องกำร 
 2) ผู้เอำประกันภัยที่ต้องกำรลงทุนนอกเหนือจำกควำมคุ้มครองชีวิต จะได้รับผลตอบแทนจำกเงินลงทุนที่
เป็นไปตำมสภำวะของตลำด  
 3) มีควำมโปร่งใส ผู้เอำประกันภัยจะได้รับทรำบข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น ค่ำกำร
ประกันภัย เป็นต้น อย่ำงชัดเจน ซึ่งผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกลงทุนได้ตำมควำมต้องกำร และควำมเสี่ยง 
 4) ไม่มีผลกระทบ หำกบริษัทประกันชีวิตประสบกับภำวะขำดทุนจนไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปได้ หน่วย
ลงทุนของผู้เอำประกันภัยจะไม่มีผลกระทบต่อผู้เอำประกันภัย เนื่องจำกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เอำประกันภัยแต่ละรำย 
 5) ใช้วำงแผนทำงกำรเงิน  ผู้เอำประกันภัยสำมำรถใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนทำงกำรเงินของตนเองได้  
 6) มีควำมยืดหยุ่น ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกใช้สิทธิ์ในลักษณะต่ำง ๆ ได้หลำยอย่ำง เช่น 
  (1) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำยใต้ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  
  (2) ผู้เอำประกันสำมำรถก ำหนดช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้  หรือหยุดพักช ำระเบี้ยได้
ตรำบใดที่ยังมีเงินในมูลค่ำบัญชกีรมธรรม์ประกันภัยเพียงพอส ำหรับกำรจัดสรรเป็นค่ำควำมคุ้มครองต่อมรณกรรม และ
ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน  
  (3) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถช ำระเบี้ยประกันภัยพิเศษเพิ่มเติม (Top ups) ได้ 
  (4) ผลประโยชน์มรณกรรมเพิ่ม/ลด ได้ 
                  (5) สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนบำงส่วน ไม่ท ำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นสุด 
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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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 อย่ำงไรก็ตำมกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีข้อสังเกต คือกรมธรรมประเภทนี้มีควำม
เสี่ยง หำกผู้เอำประกันภัยซื้อโดยไม่มีกำรศึกษำ หรือได้รับข้อมูลเพียงพอ อำจเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัยที่ไม่
พร้อมรับควำมเสี่ยงได้           
 
2. ลกัษณะทีส่ าคญัของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์มีลักษณะที่ส ำคัญดังนี้  
1) กำรประกันชีวิตในลักษณะควบกำรลงทุน (Investment – Linked Life Insurance) เป็นกรมธรรม์

ประกันชีวิตที่แยกส่วนควำมคุ้มครองชีวิต และส่วนกำรลงทุนในหน่วยลงทุนอย่ำงชัดเจน ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ขึ้นอยู่กับมูลค่ำหน่วยลงทุน  
           2) ควำมโปร่งใส เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่มีกำรระบุค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ค่ำกำรประกันภัย มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลำ (ขึ้นอยู่กับรำคำของหน่วยลงทุน) ซึ่งกำรแสดง
รำยละเอียดดังกล่ำวไม่มีในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่ว ๆ ไป 
           3) มีควำมยืดหยุ่น เป็นกำรประกันชีวิตที่เปิดโอกำสให้ผู้เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำยใต้
ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น 
  (1) เบี้ยประกันภัยสำมำรถเพิ่มข้ึน หรือลดลง และเลือกงวดของกำรช ำระได้ 
  (2) ช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้ หรือไม่ช ำระก็ได้ ตรำบใดที่ยังมีมูลค่ำในบัญชีเพียงพอ
ส ำหรับกำรจัดสรรเป็นค่ำควำมคุ้มครอง และค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 
  (3) ส่วนเงินลงทุนเพิ่ม/ลดได้ 
  (4) ผลประโยชน์กำรมรณกรรมเพิ่ม/ลดได้                          
           4) สิทธิในกำรถอนมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์
ประกันภัยของตนเองได้ โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์สิ้นสุดลง แต่ผลประโยชน์กำรมรณกรรมจะลดลงเท่ำกับจ ำนวนเงินที่
ถอนออกไป บริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ยส ำหรับจ ำนวนเงินที่ถอน แต่มักจะคิดค่ำธรรมเนียมในแต่ละครั้งที่ถอนเงินสด
ออกไป โดยมูลค่ำเวนคืนเงินสดจะเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์หักเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย            
ซึ่งเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยจะลดลงในแต่ละปีจนเท่ำกับศูนย์ จึงท ำให้มูลค่ำเวนคืนเงินสด
เท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ในปีที่ก ำหนดไว้ 
        5) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้รับภำระควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนด้วยตนเอง โดยสำมำรถเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยง และผลตอบแทนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตนเองได้ ดังนั้นยอดเงินในบัญชีแต่ละงวด 
อำจเพิ่มขึ้น หรือลดลงขึ้นอยู่กับรำคำหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้ถือกรมธรรม์เลือก                                                
 
3. รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
 ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกรูปแบบควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์
ได้ 2 แบบ คือ 
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   บัญชีกรมธรรม์          
 

   เบี้ยประกันภัย 
      งวดแรก 

   บัญชีกรมธรรม์                                   

   เบี้ยประกันภัย 
       งวดต่อไป 

                                                                                                                                                                                        
 แบบที่ 1  
        1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยบวกด้วยควำมเสี่ย งภัยสุทธิ
ขั้นต่ ำ (Net Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 แบบที่ 2 
           1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัยบวกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
           2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 
4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์มีทั้งควำมคุ้มครองชีวิตและกำรลงทุน บริษัทจึง
ต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
 1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต) 
 2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัยแล้วไปลงทุน โดยผู้เอำ
ประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุนรวมต่ำง ๆ 
  3) กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่ำของหน่วยลงทุนที่ผู้เอำประกันภัยเลือกลงทุนไว้จะถูกสะสมเข้ำ หรือหัก
ออก 
จำกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอำประกันภัย                                                                                            
                                                                                    
5. วธีิการช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
           ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบคือ 
 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดง ดังนี้ 
 

หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย คำ่ธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกนัภัย 
ซื้อหน่วยลงทุน 

 
            
                                                                             
    
           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ 

ซื้อหน่วยลงทุน 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-9 
 

 

 
 

 อย่ำงไรก็ตำมกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีข้อสังเกต คือกรมธรรมประเภทนี้มีควำม
เสี่ยง หำกผู้เอำประกันภัยซื้อโดยไม่มีกำรศึกษำ หรือได้รับข้อมูลเพียงพอ อำจเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้เอำประกันภัยที่ไม่
พร้อมรับควำมเสี่ยงได้           
 
2. ลกัษณะทีส่ าคญัของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์มีลักษณะที่ส ำคัญดังนี้  
1) กำรประกันชีวิตในลักษณะควบกำรลงทุน (Investment – Linked Life Insurance) เป็นกรมธรรม์

ประกันชีวิตที่แยกส่วนควำมคุ้มครองชีวิต และส่วนกำรลงทุนในหน่วยลงทุนอย่ำงชัดเจน ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ขึ้นอยู่กับมูลค่ำหน่วยลงทุน  
           2) ควำมโปร่งใส เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่มีกำรระบุค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
ค่ำกำรประกันภัย มูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยในแต่ละช่วงเวลำ (ขึ้นอยู่กับรำคำของหน่วยลงทุน) ซึ่งกำรแสดง
รำยละเอียดดังกล่ำวไม่มีในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่ว ๆ ไป 
           3) มีควำมยืดหยุ่น เป็นกำรประกันชีวิตที่เปิดโอกำสให้ผู้เอำประกันภัยสำมำรถที่จะเลือกใช้สิทธิ ภำยใต้
ข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น 
  (1) เบี้ยประกันภัยสำมำรถเพิ่มข้ึน หรือลดลง และเลือกงวดของกำรช ำระได้ 
  (2) ช ำระเบี้ยประกันภัยเป็นจ ำนวนเท่ำใดก็ได้ หรือไม่ช ำระก็ได้ ตรำบใดที่ยังมีมูลค่ำในบัญชีเพียงพอ
ส ำหรับกำรจัดสรรเป็นค่ำควำมคุ้มครอง และค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 
  (3) ส่วนเงินลงทุนเพิ่ม/ลดได้ 
  (4) ผลประโยชน์กำรมรณกรรมเพิ่ม/ลดได้                          
           4) สิทธิในกำรถอนมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์
ประกันภัยของตนเองได้ โดยไม่ท ำให้กรมธรรม์สิ้นสุดลง แต่ผลประโยชน์กำรมรณกรรมจะลดลงเท่ำกับจ ำนวนเงินที่
ถอนออกไป บริษัทจะไม่คิดดอกเบี้ยส ำหรับจ ำนวนเงินที่ถอน แต่มักจะคิดค่ำธรรมเนียมในแต่ละครั้งที่ถอนเงินสด
ออกไป โดยมูลค่ำเวนคืนเงินสดจะเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์หักเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิ กกรมธรรม์ประกันภัย            
ซึ่งเงินค่ำธรรมเนียมกำรยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยจะลดลงในแต่ละปีจนเท่ำกับศูนย์ จึงท ำให้มูลค่ำเวนคืนเงินสด
เท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ในปีที่ก ำหนดไว้ 
        5) ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นผู้รับภำระควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนด้วยตนเอง โดยสำมำรถเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยง และผลตอบแทนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตนเองได้ ดังนั้นยอดเงินในบัญชีแต่ละงวด 
อำจเพิ่มขึ้น หรือลดลงขึ้นอยู่กับรำคำหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้ถือกรมธรรม์เลือก                                                
 
3. รูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
 ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกรูปแบบควำมคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์
ได้ 2 แบบ คือ 
 
                                       

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

   บัญชีกรมธรรม์          
 

   เบี้ยประกันภัย 
      งวดแรก 

   บัญชีกรมธรรม์                                   

   เบี้ยประกันภัย 
       งวดต่อไป 

                                                                                                                                                                                        
 แบบที่ 1  
        1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยบวกด้วยควำมเสี่ย งภัยสุทธิ
ขั้นต่ ำ (Net Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 แบบที่ 2 
           1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัยบวกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
           2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 
4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์มีทั้งควำมคุ้มครองชีวิตและกำรลงทุน บริษัทจึง
ต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
 1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต) 
 2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัยแล้วไปลงทุน โดยผู้เอำ
ประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุนรวมต่ำง ๆ 
  3) กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่ำของหน่วยลงทุนที่ผู้เอำประกันภัยเลือกลงทุนไว้จะถูกสะสมเข้ำ หรือหัก
ออก 
จำกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอำประกันภัย                                                                                            
                                                                                    
5. วธีิการช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
           ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบคือ 
 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดง ดังนี้ 
 

หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย คำ่ธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกนัภัย 
ซื้อหน่วยลงทุน 

 
            
                                                                             
    
           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ 

ซื้อหน่วยลงทุน 
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   บัญชีกรมธรรม์          
 

   เบี้ยประกันภัย 
      งวดแรก 

   บัญชีกรมธรรม์                                   

   เบี้ยประกันภัย 
       งวดต่อไป 

                                                                                                                                                                                        
 แบบที่ 1  
        1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยบวกด้วยควำมเสี่ย งภัยสุทธิ
ขั้นต่ ำ (Net Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 แบบที่ 2 
           1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัยบวกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
           2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 
4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์มีทั้งควำมคุ้มครองชีวิตและกำรลงทุน บริษัทจึง
ต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
 1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต) 
 2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัยแล้วไปลงทุน โดยผู้เอำ
ประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุนรวมต่ำง ๆ 
  3) กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่ำของหน่วยลงทุนที่ผู้เอำประกันภัยเลือกลงทุนไว้จะถูกสะสมเข้ำ หรือหัก
ออก 
จำกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอำประกันภัย                                                                                            
                                                                                    
5. วธีิการช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
           ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบคือ 
 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดง ดังนี้ 
 

หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย คำ่ธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกนัภัย 
ซื้อหน่วยลงทุน 

 
            
                                                                             
    
           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ 

ซื้อหน่วยลงทุน 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-10     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

   บัญชีกรมธรรม์          
 

   เบี้ยประกันภัย 
      งวดแรก 

   บัญชีกรมธรรม์                                   

   เบี้ยประกันภัย 
       งวดต่อไป 

                                                                                                                                                                                        
 แบบที่ 1  
        1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัย หรือมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยบวกด้วยควำมเสี่ย งภัยสุทธิ
ขั้นต่ ำ (Net Amount at Risk) แล้วแต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 
 2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ  บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 แบบที่ 2 
           1) กรณีเสียชีวิต  จ ำนวนเงินเอำประกันภัยบวกมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
           2) กรณีอยู่ครบก ำหนดสัญญำ บริษัทจะจ่ำยมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย 
 
4. การจดัสรรเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  เนื่องจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์มีทั้งควำมคุ้มครองชีวิตและกำรลงทุน บริษัทจึง
ต้องจัดสรรเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระ ดังนี้ 
 1) บริษัทจะน ำเงินค่ำเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งไปซื้อควำมคุ้มครองชีวิต (คุ้มครองกรณีเสียชีวิต) 
 2) บริษัทน ำเงินหลังจำกหักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัยแล้วไปลงทุน โดยผู้เอำ
ประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุนรวมต่ำง ๆ 
  3) กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่ำของหน่วยลงทุนที่ผู้เอำประกันภัยเลือกลงทุนไว้จะถูกสะสมเข้ำ หรือหัก
ออก 
จำกบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอำประกันภัย                                                                                            
                                                                                    
5. วธีิการช าระเบีย้ประกนัภัยแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
           ผู้เอำประกันภัยสำมำรถเลือกช ำระเบี้ยประกันภัยได้ 2 แบบคือ 
 1) ช ำระเบี้ยประกันภัยรำยงวด โดยมีแผนภูมิแสดง ดังนี้ 
 

หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย คำ่ธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกนัภัย 
ซื้อหน่วยลงทุน 

 
            
                                                                             
    
           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ 

ซื้อหน่วยลงทุน 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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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 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-11 
 

 

 
 

   บัญชีกรมธรรม์              เบี้ยประกันภัย 
    ช ำระครั้งเดียว 

      
 

  บัญชีกรมธรรม ์

                                                       ภาพที ่2.3  ช าระเบีย้ประกนัภัยรายงวด   
ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life.    
 จำกภำพที่ 2.3 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยงวดแรก บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย และ
ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย ออกจำกเบี้ยประกันภัยงวดแรก หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือไปซื้อหน่วย
ลงทุนตำมสัดส่วนที่ผู้เอำประกันภัยก ำหนดและบันทึกข้อมูลไว้ในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย เมื่อถึงสิ้นงวด
จะต้องขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อช ำระค่ำบริหำรกองทุน 
 เบี้ยประกันภัยงวดต่อไป บริษัทประกันภัยก็จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกับเบี้ยประกันภัยงวดแรก บริษัทจะ
ด ำเนินกำรเช่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต        
 2) ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยมีแผนภูมิแสดงดังนี้ 
 

           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย 
        ซื้อหน่วยลงทุน 

 
            
                                                                              
                                                     
                                                                 ขำยคืนหน่วยลงทุน 
                                            หักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย 
 
                                       งวดต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

ภาพที ่2.4  ช าระเบีย้ประกนัภัยคร้ังเดยีว 
 
ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life.     
 

จำกภำพที่  2.4 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยช ำระครั้งเดียว บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำร
ประกันภัย และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือซื้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วน ที่   
ผู้เอำประกันภัยก ำหนดและบันทึกข้อมูลไว้ในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย 
 ในงวดต่อ ๆ ไป บริษัทจะขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อช ำระค่ำบริหำรกองทุน ค่ำประกันภัย และค่ำธรรมเนียม
รักษำกรมธรรม์ บริษัทจะด ำเนินกำรเช่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต                                            
      เพื่อให้เห็นลักษณะของกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐำน  แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ว่ำมีควำมคล้ำยคลึง และแตกต่ำงกันอย่ำงไร จะแสดงกำรเปรียบเทียบให้เห็นในตำรำงที่ 2.1 
ดังนี้  
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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   บัญชีกรมธรรม์              เบี้ยประกันภัย 
    ช ำระครั้งเดียว 

      
 

  บัญชีกรมธรรม ์

                                                       ภาพที ่2.3  ช าระเบีย้ประกนัภัยรายงวด   
ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life.    
 จำกภำพที่ 2.3 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยงวดแรก บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย และ
ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย ออกจำกเบี้ยประกันภัยงวดแรก หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือไปซื้อหน่วย
ลงทุนตำมสัดส่วนที่ผู้เอำประกันภัยก ำหนดและบันทึกข้อมูลไว้ในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย เมื่อถึงสิ้นงวด
จะต้องขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อช ำระค่ำบริหำรกองทุน 
 เบี้ยประกันภัยงวดต่อไป บริษัทประกันภัยก็จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกับเบี้ยประกันภัยงวดแรก บริษัทจะ
ด ำเนินกำรเช่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต        
 2) ช ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยมีแผนภูมิแสดงดังนี้ 
 

           หักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย 
        ซื้อหน่วยลงทุน 

 
            
                                                                              
                                                     
                                                                 ขำยคืนหน่วยลงทุน 
                                            หักค่ำกำรประกันภัย และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย 
 
                                       งวดต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

ภาพที ่2.4  ช าระเบีย้ประกนัภัยคร้ังเดยีว 
 
ที่มา: สถำบันประกันภัยไทย. เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ือง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life.     
 

จำกภำพที่  2.4 อธิบำยได้ว่ำ เบี้ยประกันภัยช ำระครั้งเดียว บริษัทประกันภัยจะหักค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำร
ประกันภัย และค่ำธรรมเนียมรักษำกรมธรรม์ประกันภัย หลังจำกนั้นน ำเงินส่วนที่เหลือซื้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วน ที่   
ผู้เอำประกันภัยก ำหนดและบันทึกข้อมูลไว้ในบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอำประกันภัย 
 ในงวดต่อ ๆ ไป บริษัทจะขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อช ำระค่ำบริหำรกองทุน ค่ำประกันภัย และค่ำธรรมเนียม
รักษำกรมธรรม์ บริษัทจะด ำเนินกำรเช่นนี้ต่อไปจนสิ้นสุดสัญญำกรมธรรม์ประกันชีวิต                                            
      เพื่อให้เห็นลักษณะของกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐำน  แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ว่ำมีควำมคล้ำยคลึง และแตกต่ำงกันอย่ำงไร จะแสดงกำรเปรียบเทียบให้เห็นในตำรำงที่ 2.1 
ดังนี้  
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ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบลักษณะกรมธรรม์ประกนัชีวติแบบพืน้ฐาน แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบ 
ยูนิตลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

 
ที ่ ลกัษณะ แบบพืน้ฐาน แบบยูนิต ลงิค์ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
1 ผลตอบแทนต่อ 

ผู้เอาประกนัภัย 
เป็นอัตรำคงที่ตลอดระยะเวลำ
เอำประกันภัย (อัตรำดอกเบี้ย
ที่ใช้ค ำนวณเบี้ยประกันภัย) 

เป็นอัตรำที่ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับ
รำคำหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมที่ผู้เอำประกันภัยเลือก ซึ่ง
อำจจะก ำไรหรือขำดทุน 

เป็นอัตรำทีไ่ม่คงที่ข้ึนอยู่กับ
ผลตอบแทนท่ีบริษัทประกันชีวิต
สำมำรถท ำได้ แต่ไมต่่ ำกว่ำอัตรำ
ผลตอบแทนท่ีรบัรองไว ้

2 ผลประโยชน์
มรณกรรม และ
ผลประโยชน์
ครบ 
ก าหนดสัญญา 

เป็นจ ำนวนเงินท่ีแน่นอนตำมที่
ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย 

ผลประโยชน์มรณกรรมไม่ต่ ำ
กว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัย 
และผลประโยชน์ครบก ำหนด
สัญญำขึ้นอยู่กับรำคำหน่วย
ลงทุน อำจจะต่ ำหรือสูงกว่ำ
ส่วนของเบี้ยประกันภัย 

ผลประโยชน์มรณกรรมไม่ต่ ำกว่ำ
จ ำนวนเงินเอำประกันภัย และ
ผลประโยชน์ครบก ำหนดสัญญำ
ขึ้นอยู่กับผลตอบแทน แตไ่มต่่ ำ
กว่ำส่วนของเบี้ยประกันภัยที่เป็น
ส่วนกำรลงทุน 

3 นโยบายการ
ลงทุนของเงนิ
ในส่วนการออม 

ไม่เปิดเผย โดยเน้นกำรลงทุน
ที่ท ำให้บริษัทสำมำรถจ่ำยเงิน
คืนตำมสัญญำ 

เปิ ด เผ ย  ผู้ เอ ำป ระกั น ภั ย
สำมำรถเลือกลงทุนได้ตำม
ควำมต้องกำร 

เปิดเผยข้อมูลกำรลงทุน หรือ
อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
เพื่อเป็นข้อมูลใหผู้้เอำประกันภัย
ประกอบกำรตัดสินใจ 

4 ความเส่ียงด้าน
การลงทุน 

บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับเพยีง
ฝ่ำยเดียว 

ผู้เอำประกันภัยเป็นผู้รับควำม
เสี่ยงเพียงฝ่ำยเดียว 

บริษัทและผู้เอำประกันภัยเป็น
ผู้รับควำมเสีย่งร่วมกัน 

5 เบีย้ประกนัภัย ร วม เป็ น จ ำ น วน เดี ย วทั้ ง
ค่ำใช้จ่ำย ค่ำกำรประกันภัย 
และส่วนของกำรออม 

โป ร่ งใส  ส ำมำรถแยก เบี้ ย
ประกันภัย และค่ำใช้จ่ำยให้  
ผู้ เอำประกันภั ย เห็ นอย่ ำง
ชัดเจน 

โปร่งใส สำมำรถแยกเบี้ย
ประกันภัย และค่ำใช้จ่ำยใหผู้้เอำ
ประกันภัยเห็นอย่ำงชัดเจน 

6 การลงทุน พอร์ตกำรลงทุนรวมของบริษัท กองทุนรวม แยกพอร์ตกำรลงทุนเฉพำะแบบ 
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ออกจำกพอร์ต
กำรลงทุนรวมของบริษัท 

7 การหัก
ลดหย่อนภาษี
เงนิได้บุคคล
ธรรมดา 

1. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
พื้ น ฐำนส ำมำรถน ำ เบี้ ย
ประกันชีวิตที่มีระยะเวลำ
เอำประกันชีวิต 10 ปีขึ้นไป
ยื่นหักลดหย่อนภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำเป็นจ ำนวน
เงินตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 
100,000 บำท 

ในส่วนของกำรซื้อหน่วยลงทุน
ไม่สำมำรถหักลดหย่อนได้ แต่
ในส่วนของสัญญำปรันชีวิตจะ
เหมือนแบบพืนฐำน 

หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ         
กำรประกันชีวิตแบบพ้ืนฐำน 
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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 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
ที ่ ลกัษณะ แบบพืน้ฐาน แบบยูนิต ลงิค์ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
  2. กรมธรรมป์ระกันชีวิตแบบ

บ ำนำญสำมำรถน ำเบี้ย
ประกันชีวิตแบบบ ำนำญที่
มีระยะเวลำเอำประกันภัย 
10 ปีขึ้นไปยื่นหัก
ลดหย่อนภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำใน 
100,000 บำทแรกให้เต็ม
จ ำนวนเงินก่อน และส่วน
ที่เกิน 100,000 บำทนั้น
สำมำรถน ำมำใช้หัก
ลดหย่อนภำษีเพิ่มเติมได้
อีกไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้พึงประเมิน แตต่้อง
ไม่เกิน 200,000 บำท
และเมื่อรวม RMF, 
Provident Fund , กบข.
แต่ต้องไมเ่กิน 500,000 
บำท (ให้พูดถึงเบี้ยประกัน
ชีวิตแบบปกติหักได้
100,000 บำทด้วย ในท่ีนี้
พูดแต่แบบบ ำนำญ) 

  

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                 
                                                       
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
ที ่ ลกัษณะ แบบพืน้ฐาน แบบยูนิต ลงิค์ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
  2. กรมธรรมป์ระกันชีวิตแบบ

บ ำนำญสำมำรถน ำเบี้ย
ประกันชีวิตแบบบ ำนำญที่
มีระยะเวลำเอำประกันภัย 
10 ปีขึ้นไปยื่นหัก
ลดหย่อนภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำใน 
100,000 บำทแรกให้เต็ม
จ ำนวนเงินก่อน และส่วน
ที่เกิน 100,000 บำทนั้น
สำมำรถน ำมำใช้หัก
ลดหย่อนภำษีเพิ่มเติมได้
อีกไม่เกินร้อยละ 15 ของ
เงินได้พึงประเมิน แตต่้อง
ไม่เกิน 200,000 บำท
และเมื่อรวม RMF, 
Provident Fund , กบข.
แต่ต้องไมเ่กิน 500,000 
บำท (ให้พูดถึงเบี้ยประกัน
ชีวิตแบบปกติหักได้
100,000 บำทด้วย ในท่ีนี้
พูดแต่แบบบ ำนำญ) 
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เร่ืองที ่2.3  
เงือ่นไขส าคญัและสัญญาเพิม่เติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกนัภัย 
   
 
 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ มีลักษณะที่
เหมือนกันและแตกต่ำงกันของเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้ 
 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

1 ความสมบูรณ์ของสัญญา
ประกนัภัย 
 

สัญญำประกันภัยนี้เกดิจำกกำรที่บริษัท
เชือ่ถือข้อแถลงของผู้เอำประกันภยัในใบ
ค ำขอเอำประกันชีวิต ใบแถลงสุขภำพและ
ข้อแถลงเพ่ิมเติมอื่นใดท่ีผู้เอำประกันภัยลง
ลำยมือช่ือไว้และได้มีกำรช ำระเบี้ย
ประกันภัยงวดแรกแล้ว บริษัทประกันภัย
จึงได้ตกลงท ำสัญญำและออกกรมธรรม์ให ้

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

2 การไม่โต้แย้งหรือคดัค้าน
ความไม่สมบูรณ์ของ
สัญญาประกนัภัย 

ในกำรใช้สิทธิกำรบอกล้ำงสญัญำ
ประกันภัย บริษัทสำมำรถบอกลำ้งสัญญำ
ได้ภำยใน 2 ปี นับแต่วันท ำสัญญำ
ประกันภัยหรือวันต่ออำยุกรมธรรม์ หรือ
วันท่ีกลับคืนสู่อำยเุดิมของกรมธรรม์
เท่ำนั้น และหำกบริษัททรำบข้อมลูที่จะ
บอกล้ำงสัญญำได้ แต่ไม่ใช้สิทธิกำรบอก
ล้ำงสัญญำภำยใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ี
ทรำบข้อมูลบริษัทก็ไมส่ำมำรถบอกล้ำง
สัญญำได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้เอำประกันภัย
ไ ัม่มีส่วนได้เสียในบุคคลที่เอำประกัน หรือ
ผู้เอำประกันแจ้งอำยุผดิ โดยที่อำยุที่
ถูกต้องไม่อยู่ในช่วงอำยุท่ีบริษัทสำมำรถ
รับประกันภัยได้ บริษัทจะยังใช้สิทธิบอก
ล้ำง บริษัทจะคืนเงินในส่วนของกำรลงทุน
ทั้งหมดที่อยู่ในมูลค่ำบญัชีกรมธรรม์ รวม
กับค่ำธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บจำกผู้
เอำประกันภัย ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขอ
ใบเจ้งรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของ
กรมธรรม ์

ในกำรใช้สิทธิกำรบอกล้ำงสญัญำประกันภัย 
บริษัทสำมำรถบอกล้ำงสญัญำไดภ้ำยใน 2 
ปี นับแต่วันท ำสัญญำประกันภัยหรือวันต่อ
อำยุกรมธรรม์ หรือวันท่ีกลับคืนสูอ่ำยุเดิม
ของกรมธรรมเ์ท่ำนั้น และหำกบรษิัททรำบ
ข้อมูลที่จะบอกลำ้งสัญญำได้ แต่ไม่ใช้สิทธิ
กำรบอกล้ำงสญัญำภำยใน 1 เดือนนับแต่
วันท่ีทรำบข้อมูลบริษัทก็ไม่สำมำรถบอกล้ำง
สัญญำไดย้กเว้นในกรณีที่ผู้เอำประกันภัยไม่
มีส่วนได้เสียในบุคคลทีเ่อำประกันภัย หรือผู้
เอำประกันแจ้งอำยผุิด โดยที่อำยทุี่ถูกต้อง
ไม่อยู่ในช่วงอำยุท่ีบริษัทสำมำรถรบั
ประกันภัยได้ บริษัทจะยังใช้สิทธิบอกล้ำง 
บริษัทจะคืนเงินในส่วนท่ีได้รับจำกกำรขำย
คืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้เอำประกันภัย 
รวมกับค่ำธรรมเนยีมที่บริษัทเรียกเก็บจำกผู้
เอำประกันภัย ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขอ
ใบแจ้งรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของ
กรมธรรม ์

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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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 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-15 
 

 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

3 สิทธิ และการใช้สิทธิใน
กรมธรรม์ 

หำกมิได้ก ำหนดมอบให้บุคคลอื่นใด
โดยเฉพำะแล้ว  ให้ถือว่ำเป็นของผู้เอำ
ประกันภัยแต่ผูเ้ดียว  ผูเ้อำประกนัภัย
สำมำรถโอนให้บุคคลอื่นได้ โดยท ำเป็น
หนังสือแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัย และ
บริษัทฯ เห็นชอบ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

4 การโอนประโยชน์แห่ง
สัญญาประกนัภัย 
 

ในระหว่ำงกรมธรรมม์ีผลบังคับ ผู้เอำ
ประกันภัยมีสิทธิจะโอนประโยชน์ตำม
สัญญำประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่
ผู้รับประโยชน์กไ็ด้ เว้นแตจ่ะได้ส่งมอบ
กรมธรรม์ให้แก่ผูร้ับประโยชน์ไปแล้ว  กำร
โอนจะมผีลเมื่อบริษัทประกันภัยได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือ และได้บันทึกสลักหลงั
กรมธรรม์แล้ว 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

5 ผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ 

ระบุหรือไมร่ะบุกไ็ด-้กรณีระบุผูร้ับ
ประโยชน์มำกกว่ำ 1 คน และผูร้ับ
ประโยชนร์ำยใดเสียชีวิตก่อน ผูเ้อำ
ประกันภัยควรแจ้งให้ผูร้ับประกันภัยทรำบ 
กรณไีม่ได้แจ้งเปลี่ยนผูร้ับประโยชน์ บริษัท
จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ท่ีเหลือคนละเท่ำ ๆ กัน 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

6 การเปลีย่นตวัผู้รับ
ประโยชน์ 

ผู้เอำประกันภัยจะเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้ 
เว้นแต่ได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้ผูร้ับ
ประโยชนไ์ปแล้วและผู้รับประโยชน์ได้
บอกกล่ำวเป็นหนังสือแสดงควำมจ ำนงไป
ยังบริษัทว่ำจะถือเอำประโยชน์ตำมสัญญำ
นั้น 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

7 การแก้ไขกรมธรรม์ กำรแก้ไขกรมธรรม์นี้จะมีผลสมบูรณ์
ต่อเมื่อบริษัทตกลงรับกำรแก้ไขและจะมี
ผลบังคับต่อเมื่อบริษัทได้บันทึกแกไ้ขใน
กรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้าลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-15 
 

 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 

3 สิทธิ และการใช้สิทธิใน
กรมธรรม์ 

หำกมิได้ก ำหนดมอบให้บุคคลอื่นใด
โดยเฉพำะแล้ว  ให้ถือว่ำเป็นของผู้เอำ
ประกันภัยแต่ผูเ้ดียว  ผูเ้อำประกนัภัย
สำมำรถโอนให้บุคคลอื่นได้ โดยท ำเป็น
หนังสือแจ้งบริษัทผู้รับประกันภัย และ
บริษัทฯ เห็นชอบ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

4 การโอนประโยชน์แห่ง
สัญญาประกนัภัย 
 

ในระหว่ำงกรมธรรมม์ีผลบังคับ ผู้เอำ
ประกันภัยมีสิทธิจะโอนประโยชน์ตำม
สัญญำประกันภัยนี้ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่
ผู้รับประโยชน์กไ็ด้ เว้นแตจ่ะได้ส่งมอบ
กรมธรรม์ให้แก่ผูร้ับประโยชน์ไปแล้ว  กำร
โอนจะมผีลเมื่อบริษัทประกันภัยได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือ และได้บันทึกสลักหลงั
กรมธรรม์แล้ว 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

5 ผู้รับประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ 

ระบุหรือไมร่ะบุกไ็ด-้กรณีระบุผูร้ับ
ประโยชน์มำกกว่ำ 1 คน และผูร้ับ
ประโยชนร์ำยใดเสียชีวิตก่อน ผูเ้อำ
ประกันภัยควรแจ้งให้ผูร้ับประกันภัยทรำบ 
กรณไีม่ได้แจ้งเปลี่ยนผูร้ับประโยชน์ บริษัท
จะจ่ำยเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับ
ประโยชน์ท่ีเหลือคนละเท่ำ ๆ กัน 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

6 การเปลีย่นตวัผู้รับ
ประโยชน์ 

ผู้เอำประกันภัยจะเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้ 
เว้นแต่ได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้ผูร้ับ
ประโยชนไ์ปแล้วและผู้รับประโยชน์ได้
บอกกล่ำวเป็นหนังสือแสดงควำมจ ำนงไป
ยังบริษัทว่ำจะถือเอำประโยชน์ตำมสัญญำ
นั้น 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

7 การแก้ไขกรมธรรม์ กำรแก้ไขกรมธรรม์นี้จะมีผลสมบูรณ์
ต่อเมื่อบริษัทตกลงรับกำรแก้ไขและจะมี
ผลบังคับต่อเมื่อบริษัทได้บันทึกแกไ้ขใน
กรมธรรม์หรือออกบันทึกสลักหลังให้แล้ว 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-16     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
8 การฆ่าตวัตายหรือถูก

ฆาตกรรม 
1)  ผู้เอำประกันภยัฆ่ำตัวตำย ควำมรับผิด

ของบริษัทจะคืนเงินในส่วนของกำร
ลงทุนทั้งหมดที่อยู่ในมูลค่ำบญัชี
กรมธรรม์รวมกับค่ำธรรมเนียมที่
บริษัทเรียกเก็บจำกผูเ้อำประกันภยั 
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขอใบแจ้ง
รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของ
กรมธรรม์ประกันภัย 

2)  ผู้รับประโยชน์ฆ่ำตัวตำย ควำมรับผดิ
ของบริษัท จะมีเพียงคืนเงินในส่วน
ของกำรลงทุนทั้งหมดที่อยู่ในมูลคำ่
บัญชีกรมธรรม ์

1)  ผู้เอำประกันภยัฆ่ำตัวตำย ควำมรับผิด
ของบริษัทจะคืนเงินในส่วนท่ีไดร้ับจำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้
เอำประกันภัยรวมกับค่ำธรรมเนียมที่
บริษัทเรียกเก็บจำกผูเ้อำประกันภยั 
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรขอใบแจ้ง
รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินของ
กรมธรรม์ประกันภัย 

2)  ผู้รับประโยชน์ฆ่ำตัวตำย ควำมรับผดิ
ของบริษัทจะคืนเงินในส่วนท่ีไดร้ับจำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ    
ผู้เอำประกันภัย 

9 การแถลงอายุหรือเพศ  
คลาดเคลื่อน 

1) ผู้เอำประกันภยัมีชีวิตอยู่และช ำระค่ำ
กำรประกันภัยไว้ต่ ำกว่ำอำยุหรือเพศ
จริง ผู้เอำประกันภัยต้องช ำระเพิ่มค่ำ
กำรประกันภัยส่วนท่ีขำดส ำหรับเดือน
ปัจจุบัน และเดือนต่อ ๆ ไป แต่ถ้ำผู้
เอำประกันภัยช ำระคำ่ประกันภัยไว้
เกิน บริษัทจะคืนค่ำกำรประกันภยั
ส่วนท่ีช ำระไวเ้กินท่ีไดเ้รียกเก็บมำ
ทั้งหมดให ้

2) ผู้เอำประกันภยัเสียชีวิตและช ำระค่ำ
กำรประกันภัยไว้ต่ ำกว่ำอำยุหรือเพศ
จริง บริษัทจะจ่ำยผลประโยชน์กรณี
เสียชีวิตลดลงตำมส่วน แต่ถ้ำผูเ้อำ
ประกันภัยช ำระค่ำกำรประกันภัยไว้
เกิน บริษัทจะคืนค่ำกำรประกันภยั
ส่วนท่ีช ำระไวเ้กินท่ีไดเ้รียกเก็บมำ
ทั้งหมดให ้

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

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

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
10 การแจ้งตายและ      

การพสูิจน์ศพ 
 

1)  ถ้ำผู้เอำประกันภยัเสยีชีวิต ผู้รบั
ประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ
ภำยใน 14 วันนับแต่เสียชีวิต กรณี  
ไม่ทรำบว่ำเสียชีวิต หรือมีประกันชีวิต 
ต้องแจ้งภำยใน 7 วันนับแต่ทรำบ 
และส่งมอบหลักฐำนกำรเสียชีวิต 

2) ฝ่ำยผู้เอำประกันภยัต้องยินยอมให้
ควำมร่วมมือในกำรพิสูจน์ศพเมื่อ
บริษัทฯ เห็นว่ำจ ำเป็นและไม่ขดัตอ่
กฎหมำย หรือหลักศำสนำ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

11 สิทธิเกีย่วกบัเงนิค้างจ่าย
ในกรมธรรม์ 

หำกผู้เอำประกันภยั หรือผูร้ับประโยชน์
ตำมกรมธรรม์ไม่มำรบัเงินที่มีสิทธไิด้รับ
ตำมกรมธรรม์ภำยใน 3 เดือนนับแต่วันที่
กรมธรรม์ครบก ำหนด หรือผู้เอำ
ประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯ จะให้
ดอกเบี้ยส ำหรับเงินดังกล่ำวท้ังหมด ใน
อัตรำดอกเบีย้ขั้นต่ ำที่ใช้ในกำรค ำนวณเบี้ย
ประกันภัยของกำรประกันชีวิตประเภท
สำมัญ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

12 การระงบัข้อพพิาทโดย
อนุญาโตตุลาการ 

กรณีมีข้อพิพำทขัดแย้งภำยใต้กรมธรรม์นี้ 
บริษัทฯ ตกลงยินยอมให้ท ำกำรวนิิจฉัย   
ช้ีขำดโดยอนุญำโตตุลำกำร 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

13 การช าระเบีย้ประกนัภัย 
 

กำรช ำระเบีย้ประกันภัยจะต้องช ำระก่อน 
หรือในวันถึงก ำหนดโดยช ำระเป็นงวดรำย
ปี รำย 6 เดือน รำย 3 เดือน หรือรำย
เดือน ณ ส ำนักงำนใหญ่ หรือสำขำของ
บริษัท หรือกับนำยหน้ำ เป็นหนังสือจำก
บริษัท โดยบริษัทฯ จะออกใบเสรจ็รับเงิน
เบี้ยประกันภัยใหไ้ว้เป็นหลักฐำน 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 

14 ระยะเวลาผ่อนผนัช าระ
เบีย้ประกนัภัย 

หำกผู้เอำประกันภยัมิได้ช ำระเบี้ย
ประกันภัยเมื่อครบก ำหนดช ำระเบี้ย
ประกันภัย บริษัทฯ จะผ่อนผันให้เป็นเวลำ 
31 วัน นับแต่วันครบก ำหนดช ำระเบี้ย 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 
 

 
 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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ในกรมธรรม์ 
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ประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯ จะให้
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2-18     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  ประกันภัย ถ้ำผู้เอำประกันภยัเสยีชีวิตใน

ระหว่ำงระยะเวลำผ่อนผัน บริษัทฯจะหัก
เบี้ยประกันภัยของสญัญำเพิม่เตมิใดๆ  
(ถ้ำมี) ที่ช ำระให้บริษัทฯยังไม่เตม็ปีในรอบ
ปีกรมธรรม์นั้นออกจำกจ ำนวนเงินซึ่ง
บริษัทฯ จะชดใช้ตำมกรมธรรม ์

 

15 การขาดอายุของ
กรมธรรม์ 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำร และค่ำใช้จ่ำย
กำรรักษำกรมธรรม์ท่ียังช ำระไม่ครบ ถือ
เป็นหนี้สินท่ีค้ำงช ำระภำยใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ กำรหยดุพักช ำระเบีย้
ประกันภัย บริษัทจะท ำกำรถอนเงินจำก
มูลค่ำบญัชีกรมธรรม์มำช ำระ
ค่ำธรรมเนียมให้และเมื่อมลูค่ำบัญชี
กรมธรรม์ไม่เพียงพอที่จะช ำระ
ค่ำธรรมเนียมในเดือนใด กรมธรรม์จะ
ยังคงให้ควำมคุ้มครองจนถึงวันครบรอบ
เดือนนั้น และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ 
โดยค่ำธรรมเนียมที่ช ำระไม่ครบถอืเป็น
หนี้สิน 

ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ และ
ค่ำใช้จ่ำยกำรรักษำกรมธรรม์ที่ยังช ำระไม่
ครบ ถือเป็นหนี้สินท่ีค้ำงช ำระภำยใต้
กรมธรรม์ประกันภัยนี ้
กำรหยุดพักช ำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะ
ท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนมำช ำระ
ค่ำธรรมเนียมให้และหำกมูลคำ่รับซื้อคืน
หน่วยลงทุนไมเ่พียงพอท่ีจะช ำระ
ค่ำธรรมเนียมในเดือนใด กรมธรรม์จะยังคง
ให้ควำมคุ้มครองจนถึงวันครบรอบเดือนนั้น 
และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับโดย
ค่ำธรรมเนียมที่ช ำระไม่ครบ ถือเปน็หนี้สิน 

16 การต่ออายุกรมธรรม์
ประกนัชีวติ 

ภำยในระยะเวลำห้ำปี (5 ปี) นับแต่วันที่
กรมธรรม์ขำดอำยุ ผู้เอำประกันภยัอำจขอ
ต่ออำยุกรมธรรมไ์ด้ กำรต่ออำยุกรมธรรม์
จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทฯ ได้อนุมตัิแล้ว 
เบี้ยประกันภัยหลักท่ีช ำระเพื่อต่ออำยุ
กรมธรรม์จะถูกคดิค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรประกันภัยส ำหรับเบี้ย
ประกันภัยหลักในอัตรำที่นับต่อเนือ่งจำก
เบี้ยประกันภัยที่ช ำระครั้งสดุท้ำยก่อน
กรมธรรม์ขำดอำย ุ

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรนัซ์ 
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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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ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
17 การเวนคนืกรมธรรม์ หำกมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมำจนถึง

เวลำที่มีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ และ
กรมธรรม์ยังมผีลบังคับ ผู้เอำประกันภัย
ย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญำได้โดยขอ
เวนคืนกรมธรรม์ และรับเงินค่ำเวนคืน
กรมธรรม์ซึ่งมีค่ำเท่ำกับมลูค่ำบัญชี
กรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรถอนมูลค่ำบญัชีกรมธรรม์ประกันภัย
ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์
ประกันภัยรวมกับค่ำกำรประกันภยัตำม
จ ำนวนวันท่ียังไม่ได้ให้ควำมคุม้ครอง    
(ถ้ำมี)  และย่อมท ำให้กรมธรรม์ประกันภัย
นี้สิ้นผลบังคับลง 

หำกมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมำจนถึงเวลำ
ที่มีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรมย์ัง
มีผลบังคับ ผู้เอำประกันภยัย่อมมสีิทธิจะ
บอกเลิกสญัญำไดโ้ดยขอเวนคืนกรมธรรม์ 
และรับเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ซึ่งมีค่ำ
เท่ำกับมูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนเงินจำกกรมธรรม์
ประกันภัยตำมทีร่ะบไุว้ในตำรำงคำ่ใช้จ่ำย
กรมธรรม์ประกันภัยรวมกับค่ำกำร
ประกันภัยตำมจ ำนวนวันท่ียังไมไ่ด้ให้ควำม
คุ้มครอง (ถ้ำม)ี และย่อมท ำให้กรมธรรม์
ประกันภัยนีส้ิ้นผลบังคับลง 
 

18 การค านวณมูลค่าบัญชี 
กรมธรรม์ 
 

มูลค่ำบญัชีของกรมธรรม์ประกันภยั ณ  
สิ้นวันใด ๆ จะเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ 
ณ สิ้นวันท่ีผ่ำนมำ 
 บวก เบี้ยประกันภัยที่ช ำระหักคำ่ใช้จ่ำย  
       กำรด ำเนินกำร (ถ้ำมี) 
 หัก  ค่ำกำรประกันภัยและค่ำใช้จำ่ยกำร 
       รักษำกรมธรรม์ (ถ้ำม)ี 
 หัก  จ ำนวนเงินท่ีถอนจำกมูลค่ำบญัชี 
 บวก ผลตอบแทนท่ีสมทบให ้

ผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคณูกับมูลค่ำ
หน่วยลงทุน ณ วันท่ีประเมินรำคำของแต่
ละกองทุน 

19 การถอนเงนิจาก
กรมธรรม์ 
 

ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำ
บัญชีกรมธรรม์ตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯ
ก ำหนด และต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็น
ลำยลักษณ์อักษรโดยกำรถอนแต่ละครั้ง 
จ ำนวนเงินท่ีได้รับจะต้องไม่ต่ ำกวำ่ … บำท 
ซึ่งจ ำนวนเงินท่ีได้จำกกำรถอนแตล่ะครั้ง
จะเท่ำกับจ ำนวนเงินท่ีถอนหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์
ประกันภัยตำมทีร่ะบไุว้ในตำรำงคำ่ใช้จ่ำย
กรมธรรม์ประกันภัย และมลูค่ำบญัชีกรม 

เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำก
กรมธรรม์ตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯก ำหนด  และ
ต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็นลำยลกัษณ์
อักษรโดยกำรถอนแต่ละครั้ง จ ำนวนเงินท่ี
ได้รับจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ … บำท ซึ่งจ ำนวน
เงินท่ีได้จำกกำรถอนแต่ละครั้งจะเท่ำกับ
จ ำนวนเงินท่ีถอนหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ถอนเงินจำกกรมธรรม์ประกันภัยตำมที่ระบุ
ไว้ในตำรำงค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์ประกันภัย  
และมลูค่ำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนภำยหลัง 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
17 การเวนคนืกรมธรรม์ หำกมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมำจนถึง

เวลำที่มีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ และ
กรมธรรม์ยังมผีลบังคับ ผู้เอำประกันภัย
ย่อมมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญำได้โดยขอ
เวนคืนกรมธรรม์ และรับเงินค่ำเวนคืน
กรมธรรม์ซึ่งมีค่ำเท่ำกับมลูค่ำบัญชี
กรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรถอนมูลค่ำบญัชีกรมธรรม์ประกันภัย
ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์
ประกันภัยรวมกับค่ำกำรประกันภยัตำม
จ ำนวนวันท่ียังไม่ได้ให้ควำมคุม้ครอง    
(ถ้ำมี)  และย่อมท ำให้กรมธรรม์ประกันภัย
นี้สิ้นผลบังคับลง 

หำกมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมำจนถึงเวลำ
ที่มีเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรมย์ัง
มีผลบังคับ ผู้เอำประกันภยัย่อมมสีิทธิจะ
บอกเลิกสญัญำไดโ้ดยขอเวนคืนกรมธรรม์ 
และรับเงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ซึ่งมีค่ำ
เท่ำกับมูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนเงินจำกกรมธรรม์
ประกันภัยตำมทีร่ะบไุว้ในตำรำงคำ่ใช้จ่ำย
กรมธรรม์ประกันภัยรวมกับค่ำกำร
ประกันภัยตำมจ ำนวนวันท่ียังไมไ่ด้ให้ควำม
คุ้มครอง (ถ้ำม)ี และย่อมท ำให้กรมธรรม์
ประกันภัยนีส้ิ้นผลบังคับลง 
 

18 การค านวณมูลค่าบัญชี 
กรมธรรม์ 
 

มูลค่ำบญัชีของกรมธรรม์ประกันภยั ณ  
สิ้นวันใด ๆ จะเท่ำกับมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์ 
ณ สิ้นวันท่ีผ่ำนมำ 
 บวก เบี้ยประกันภัยที่ช ำระหักคำ่ใช้จ่ำย  
       กำรด ำเนินกำร (ถ้ำมี) 
 หัก  ค่ำกำรประกันภัยและค่ำใช้จำ่ยกำร 
       รักษำกรมธรรม์ (ถ้ำม)ี 
 หัก  จ ำนวนเงินท่ีถอนจำกมูลค่ำบญัช ี
 บวก ผลตอบแทนท่ีสมทบให ้

ผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคณูกับมูลค่ำ
หน่วยลงทุน ณ วันท่ีประเมินรำคำของแต่
ละกองทุน 

19 การถอนเงนิจาก
กรมธรรม์ 
 

ผู้เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำกมูลค่ำ
บัญชีกรมธรรม์ตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯ
ก ำหนด และต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็น
ลำยลักษณ์อักษรโดยกำรถอนแต่ละครั้ง 
จ ำนวนเงินท่ีได้รับจะต้องไม่ต่ ำกวำ่ … บำท 
ซึ่งจ ำนวนเงินท่ีได้จำกกำรถอนแตล่ะครั้ง
จะเท่ำกับจ ำนวนเงินท่ีถอนหักด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรถอนมูลค่ำบัญชีกรมธรรม์
ประกันภัยตำมทีร่ะบไุว้ในตำรำงคำ่ใช้จ่ำย
กรมธรรม์ประกันภัย และมลูค่ำบญัชีกรม 

เอำประกันภัยสำมำรถถอนเงินจำก
กรมธรรม์ตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯก ำหนด  และ
ต้องแจ้งให้บริษัททรำบเป็นลำยลกัษณ์
อักษรโดยกำรถอนแต่ละครั้ง จ ำนวนเงินท่ี
ได้รับจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ … บำท ซึ่งจ ำนวน
เงินท่ีได้จำกกำรถอนแต่ละครั้งจะเท่ำกับ
จ ำนวนเงินท่ีถอนหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ถอนเงินจำกกรมธรรม์ประกันภัยตำมที่ระบุ
ไว้ในตำรำงค่ำใช้จ่ำยกรมธรรม์ประกันภัย  
และมลูค่ำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุนภำยหลัง 
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ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
  ธรรม์ประกันภยัภัยภำยหลังจำกกำรถอน

จะต้องเหลือไม่น้อยกว่ำ....บำท 
จำกกำรถอนจะต้องเหลือไม่น้อยกว่ำ...บำท  

20 การหยุดพกัช าระเบีย้
ประกนัภัย 

ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมผีล
บังคับ และมีมลูค่ำบญัชีกรมธรรม ์หำก   
ผู้เอำประกันภัยไม่ช ำระเบี้ยประกนัภัย
หลักภำยในระยะเวลำผ่อนผันช ำระเบี้ย
ประกันภัย กรมธรรม์จะมลีักษณะเป็นกำร
หยุดพักช ำระเบี้ยประกันภัย และจะมีผล
บังคับต่อไปตรำบเท่ำท่ีมลูค่ำบญัชี
กรมธรรม์ยังมีเพยีงพอท่ีจะช ำระคำ่กำร
ประกันภัย คำ่ใช้จ่ำยกำรรักษำกรมธรรม์ 
โดยกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะถูกถอน
จำกมูลค่ำบญัชีกรมธรรม์ จนกระทั่งมูลค่ำ
บัญชีกรมธรรม์เท่ำกับหรือน้อยกวำ่ศูนย์ 
หลังจำกนั้นกรมธรรม์ยอมขำดอำยุ และ
สิ้นผลบังคับ 

ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยยังมผีลบังคับ 
มีมูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หำกผู้เอำ
ประกันภัยไม่ช ำระเบีย้ประกันภัยหลัก
ภำยในระยะเวลำผ่อนผันช ำระเบีย้
ประกันภัย กรมธรรม์จะมลีักษณะเป็นกำร
หยุดพักช ำระเบี้ยประกันภัย  และจะมีผล
บังคับต่อไปตรำบเท่ำท่ีมลูค่ำรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนยังมีเพียงพอที่จะช ำระค่ำกำร
ประกันภัย คำ่ใช้จ่ำยกำรรักษำกรมธรรม์ 
ค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์โดยกำร
ช ำระค่ำใช้จ่ำยดังกลำ่ว จะถูกถอนจำก
มูลค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จนกระทั่งมูลค่ำ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่ำกับหรือนอ้ยกว่ำ
ศูนย์ หลังจำกน้ันกรมธรรม์ยอมขำดอำยุ 
และสิ้นสุดผลบังคับ 

21 การขอกลับมาช าระเบี้ย
ประกนัภัย 

ระหว่ำงกำรหยุดพักช ำระเบี้ยประกันภัย 
และกรมธรรม์ประกันภัยยังมผีลบงัคับ    
ผู้เอำประกันภัยสำมำรถขอกลับมำช ำระ
เบี้ยประกันภัย โดยไม่ต้องแสดงหลักฐำน
เดี่ยวกับคณุสมบัติที่จะเอำประกันภัยได้ 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรันซ์ 

22 การ ส่ ง ใบ แ จ้งรายงาน
สถานะทางการเงินของ
กรมธรรม์ 

บริษัทจะจัดส่งรำยงำนสถำนะทำงกำรเงิน
ของกรมธรรม์ประกันภยัให้แก่ผูเ้อำ
ประกันภัย อย่ำงน้อยปลีะ 1 ครั้ง ถ้ำ
มำกกว่ำน้ีบริษัทอำจเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย 

เหมือนยูนิเวอร์แซล ไลฟ ์อินชัวรันซ ์

23 การกู้ยมืตามกรมธรรม์ ในขณะที่กรมธรรม์ ประกันภยัมีผลบังคับ 
ผู้เอำประกันภัยมีสิทธิขอกู้ยืมเงินตำม
กรมธรรม์ประกันภัยโดยโอนผลประโยชน์
แห่งกรมธรรม์นี้เป็นกำรประกันหนี้กู้ยืม 
ในกำรกู้ยืมเงินน้ี มลูค่ำบัญชีกรมธรรม์
ประกันภัยจะยังคงได้รับผลตอบแทน
ตำมปกตเิสมือนหนึ่งมไิดม้ีกำรกู้ยมืเงิน
ตำมกรมธรรม์ประกันภัยแต่อย่ำงใด 

ไม่มี 
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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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ตาราง (ต่อ) 
ที ่ เงือ่นไข แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ แบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
24 สิทธิในการขอยกเลกิ

กรมธรรม์ 
โดยบริษัทจะคืนเงินมลูค่ำบญัชีกรมธรรม์ 
ค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ที่บริษัทไดเ้รียก
เก็บ และค่ำตรวจสุขภำพตำมที่จ่ำยจริง 
(ถ้ำมี) 

โดยบริษัทจะคืนมลูค่ำรบัซื้อคืนหน่วยลงทุน
ทั้งหมด ค่ำธรรมเนียมกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้
เรียกเก็บ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยฉบับละ 500 
บำท และค่ำตรวจสุขภำพตำมที่จำ่ยจริง 
(ถ้ำมี) 

25 การสับเปลีย่นกองทุน ไม่ม ี ผู้เอำประกันภัยสำมำรถร้องขอให้บริษัท
ด ำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุนบำงสว่นหรือ
ทั้งหมด จำกกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุน
หนึ่งได้ โดยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของ
กองทุนปลำยทำง โดยบริษัทอำจจะก ำหนด
จ ำนวนครั้งให้ผู้เอำประกันภัย สำมำรถ
สับเปลี่ยนกองทุนได้ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
หำกเกินกว่ำที่ก ำหนดจะมีค่ำใช้จ่ำยตำมที่
ก ำหนดไว้ในตำรำงค่ำกรมธรรม ์

 
2. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ 

          กรมธรรม์ประกันชีวิตหลักของแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) และ
แบบ               ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit -Linked Insurance) เหมือนสัญญำประกันชีวิตพื้นฐำนที่บริษัท
ประกันภัยจะจัดท ำสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง ส ำหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลกั 
เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก เพื่อขยำยควำมคุ้มครอง หรือเพิ่มประโยชน์พิเศษนอกเหนือจำก
ควำมคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ หรือบันทึกสลัก
หลังนี้ เรียกว่ำ สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ (Riders) ซึ่งผู้เอำประกันภัยจะเลือกซื้อเพิ่ม หรือไม่ต้องกำรก็ได้ 
สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life 
Insurance)  และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit -Linked Insurance) จะเหมือนกัน
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐำน ประกอบด้วย 
 2.1 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ 
 2.2 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกำรประกันสุขภำพ 
 2.3 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกำรให้สิทธิในกำรยกเว้นไม่ต้องช ำระเบี้ยประกันภัย 
 2.4 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยผลประโยชน์ผู้ช ำระเบี้ยประกันภัย 
 2.5 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกำรประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลำ 
 รำยละเอียดมีดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ยูนิต ลิงค ์ ไลฟ์ อินชัวรันซ ์ (Unit-Link Life Insurance)
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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ตาราง (ต่อ) 
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เรียกเก็บ หักด้วยค่ำใช้จ่ำยฉบับละ 500 
บำท และค่ำตรวจสุขภำพตำมที่จำ่ยจริง 
(ถ้ำมี) 

25 การสับเปลีย่นกองทุน ไม่ม ี ผู้เอำประกันภัยสำมำรถร้องขอให้บริษัท
ด ำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุนบำงสว่นหรือ
ทั้งหมด จำกกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุน
หนึ่งได้ โดยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของ
กองทุนปลำยทำง โดยบริษัทอำจจะก ำหนด
จ ำนวนครั้งให้ผู้เอำประกันภัย สำมำรถ
สับเปลี่ยนกองทุนได้ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
หำกเกินกว่ำที่ก ำหนดจะมีค่ำใช้จ่ำยตำมที่
ก ำหนดไว้ในตำรำงค่ำกรมธรรม ์

 
2. สัญญาเพิม่เตมิแนบท้ายกรมธรรม์ 

          กรมธรรม์ประกันชีวิตหลักของแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life Insurance) และ
แบบ               ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit -Linked Insurance) เหมือนสัญญำประกันชีวิตพื้นฐำนที่บริษัท
ประกันภัยจะจัดท ำสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ หรือบันทึกสลักหลัง ส ำหรับแนบไว้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลกั 
เพื่อให้มีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก เพื่อขยำยควำมคุ้มครอง หรือเพิ่มประโยชน์พิเศษนอกเหนือจำก
ควำมคุ้มครอง หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ หรือบันทึกสลัก
หลังนี้ เรียกว่ำ สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ (Riders) ซึ่งผู้เอำประกันภัยจะเลือกซื้อเพิ่ม หรือไม่ต้องกำรก็ได้ 
สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life 
Insurance)  และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit -Linked Insurance) จะเหมือนกัน
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐำน ประกอบด้วย 
 2.1 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ 
 2.2 สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกำรประกันสุขภำพ 
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2-22     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

           2.1 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์นี้ ผู้เอำ
ประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่ำใดก็ได้ แต่โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ำกับจ ำนวนเงินเอำประกันชีวิต  หำกซื้อ
ควบกับกำรประกันชีวิตจะต้องช ำระเบี้ยประกันอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต                            

                  อุบัติเหตุ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงฉับพลัน จำกปัจจัยภำยนอกร่ำงกำยและท ำให้เกิดผล ที่ผู้เอำ
ประกันภัยมิได้เจตนำหรือมุ่งหวัง                                                                                                                                                                                      
   สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยฯ นี้ เป็นสัญญำที่มีอำยุ 1 ปี ผู้เอำประกันภัยจะท ำกำรต่อสัญญำได้ทุกปี หรือผู้เอำ
ประกันภัยจะเลือกซื้อหรือไม่ หรือจะซื้อเท่ำใดก็ได้  โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ำกับจ ำนวนเงินเอำประกันชีวิต หำกซื้อควบ
กับกำรประกันชีวิตจะต้องช ำระเบี้ยประกันอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิต                                                                                                                                                                                              

สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ คือสัญญำที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะจ่ำยเงินชดเชยให้
ผู้เอำประกันภัยตำมผลประโยชน์อันพึงได้รับ เนื่องจำกอุบัติเหตุที่ได้ตกลงไว้ สัญญำนี้จะสิ้นสุดลงพร้อม ๆ กับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก หรือเมื่อผู้เอำประกันภัยมีอำยุเกิน 60 ปี แล้วแต่อย่ำงใดจะเกิดขึ้นก่อน หรือสิ้นสุดลงเมื่อ         
ผู้เอำประกันภัยใช้สิทธิแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิตหลักเพื่อเวนคืนกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 
อินชัวรันซ์ และแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ไม่มีมูลค่ำเงินส ำเร็จ มูลค่ำขยำยเวลำ กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ                 
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ยูนิตลิงค์เป็นสัญญำตลอดชีพ 

สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุ (Accidental Death 
Benefit: ADB) แบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 

                        1) สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองกำรเสียชีวิต และกำรสูญเสียอวัยวะะเนื่องจำก
อุบัติเหตุ (Accidental Death and Dismemberment: AD&D) ถ้ำควำมบำดเจ็บที่ ได้รับท ำให้ผู้ เอำประกันภัย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสำยตำ ภำยใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือควำมบำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้เอำ
ประกันภัยต้องรักษำตัวติดต่อกันในฐำนะคนไข้ใน ในโรงพยำบำล และเสียชีวิตเพรำะควำมบำดเจ็บนั้น บริษัทจะ
จ่ำยเงินชดเชยเมื่อใด  บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยให้ตำมตำรำงรำยกำรทดแทนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้ 

       

รายการทดแทน อตัราร้อยละของจ านวนเงนิเอาประกนัภัยอุบัตเิหต ุ
1. กำรเสียชีวิต 
2. กำรสูญเสียอวัยวะและสำยตำ 
    2.1   มือ 2 ข้ำง หรือเท้ำ 2 ข้ำง หรือสำยตำ 2 ข้ำง 

2.2   มือ 1 ข้ำง และเท้ำ 1 ข้ำง หรือมือ 1 ข้ำง และสำยตำ  
       1 ข้ำง หรือเท้ำ 1 ข้ำง และสำยตำ 1 ข้ำง 

    2.3   มือ 1 ข้ำง หรือเท้ำ 1 ข้ำง หรือสำยตำ 1 ข้ำง 
2.4  นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วช้ีของมือข้ำงเดียวกันโดยต้องตัด

ออกไปที่หรือเหนือโคนนิ้ว  

------------- 
 

------------- 
------------- 

 
------------- 
------------- 

                              
                         2) สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และกำรทุพพล

ภำพเนื่องจำกอุบัติเหตุ (Accidental Death and Indemnity: AI) ถ้ำควำมบำดเจ็บที่ได้รับท ำให้ผู้ เอำประกันภัย
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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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เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสำยตำ หรือทุพพลภำพภำยใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือควำมบำดเจ็บที่ได้รับ
ท ำให้ผู้เอำประกันภัยต้องรักษำตัวติดต่อกันในฐำนะคนไข้ใน ในโรงพยำบำล และเสียชีวิตเพรำะควำมบำดเจ็บนั้น
เมื่อใด บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยให้ตำมตำรำงรำยกำรที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย                   

                         3) สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ ถ้ำหำก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับบำดเจ็บจนต้องเข้ำรับกำรรักษำจำกแพทย์ หรือต้องรักษำตัว
ในโรงพยำบำล หรือต้องจ้ำงพยำบำลที่มีใบอนุญำตตำมกฎหมำยเพื่อให้กำรพยำบำล บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยค่ำใช้จ่ำย
แก่ผู้เอำประกันภัยตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัยค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ ตำมที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

                        กรณีกำรจ่ำยเงินชดเชยเป็น 2 เท่ำจำกอุบัติเหตุพิเศษ โดยปกติสัญญำเพิ่มเติมฯ ทั้ง 3 แบบข้ำงต้นนี้จะ
จ่ำยเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่ำของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย หำกกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพของผู้เอำ
ประกันภัยเกิดจำกอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกไฟไหม้ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออำคำรสำธำรณะ 
ซึ่งผู้เอำประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสำรประจ ำทำงที่ได้รับ
อนุญำตให้รับส่งในเส้นทำงประจ ำ  หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ลิฟต์ ซึ่งผู้เอำประกันภัยก ำลังโดยสำรอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้
ในเหมืองแร่ หรือสถำนที่ก่อสร้ำง)                                                        

                        สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้  จะไม่คุ้มครองควำมสูญเสียจำก
กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ และกำรทุพพลภำพ อันเกิดจำกสำเหตุต่อไปนี้ 
                    (1) กำรถูกฆ่ำ หรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ 
                              (2) สงครำม (ไม่ว่ำจะประกำศ หรือไม่ก็ตำม ) กำรรุกรำน หรือกำรกระท ำของศัตรูต่ำงชำติ 
สงครำมกลำงเมือง กำรปฏิวัติ กำรกบฎ กำรที่ประชำชนก่อควำมวุ่นวำยถึงขนำดลุกฮือขึ้นต่อต้ำนรัฐบำล กำรจลำจล 
กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิบัติกำรของผู้ก่อกำรร้ำย 

                              (3) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยล่ำสัตว์ในป่ำ แข่งรถหรือแข่งเรือทุ-กชนิด แข่งม้ำ เล่น หรือแข่งสกีทุก
ชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวิต) ขณะก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง หรือโดยสำรอยู่ใน
บอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขำที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด ำน้ ำที่ต้องใช้ถังอำกำศและเครื่องช่วย
หำยใจใต้น้ ำ 

                            (4) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง ขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้ประกอบกำรโดยสำรกำรบินพำณิชย์ ขณะที่ผู้เอำประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้ำที่เป็น
พนักงำนประจ ำอำกำศยำนใด ๆ 

                           (5) กำรกระท ำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ ยำเสพติด หรือสำรเสพติดให้โทษจนไม่
สำมำรถครองสติได้ ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ” นั้น ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

                          (6) กำรฆ่ำตัวตำยหรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง หรือพยำยำมกระท ำเช่นว่ำนั้นในขณะที่รู้ สึก    
ผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตำม 

                            (7) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท 
                             (8) กำรได้รับเชื้อโรค เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ ำ ซึ่งเกิดจำกบำดแผลที่

ได้รับอุบัติเหตุ 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสำยตำ หรือทุพพลภำพภำยใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือควำมบำดเจ็บที่ได้รับ
ท ำให้ผู้เอำประกันภัยต้องรักษำตัวติดต่อกันในฐำนะคนไข้ใน ในโรงพยำบำล และเสียชีวิตเพรำะควำมบำดเจ็บนั้น
เมื่อใด บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยให้ตำมตำรำงรำยกำรที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย                   

                         3) สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ ถ้ำหำก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลโดยตรงท ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับบำดเจ็บจนต้องเข้ำรับกำรรักษำจำกแพทย์ หรือต้องรักษำตัว
ในโรงพยำบำล หรือต้องจ้ำงพยำบำลที่มีใบอนุญำตตำมกฎหมำยเพื่อให้กำรพยำบำล บริษัทจะจ่ำยเงินชดเชยค่ำใช้จ่ำย
แก่ผู้เอำประกันภัยตำมที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกินจ ำนวนเงินเอำประกันภัยค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุ ตำมที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

                        กรณีกำรจ่ำยเงินชดเชยเป็น 2 เท่ำจำกอุบัติเหตุพิเศษ โดยปกติสัญญำเพิ่มเติมฯ ทั้ง 3 แบบข้ำงต้นนี้จะ
จ่ำยเงินทดแทนให้เป็น 2 เท่ำของจ ำนวนเงินเอำประกันภัย หำกกำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพของผู้เอำ
ประกันภัยเกิดจำกอุบัติเหตุพิเศษ ซึ่งได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำกไฟไหม้ในโรงมหรสพ โรงแรม หรืออำคำรสำธำรณะ 
ซึ่งผู้เอำประกันภัยได้ร่วมอยู่ ณที่นั้นในขณะที่เกิดเหตุ หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่รถไฟ หรือรถโดยสำรประจ ำทำงที่ได้รับ
อนุญำตให้รับส่งในเส้นทำงประจ ำ  หรืออุบัติเหตุอันเกิดแก่ลิฟต์ ซึ่งผู้เอำประกันภัยก ำลังโดยสำรอยู่ (ยกเว้นลิฟต์ที่ใช้
ในเหมืองแร่ หรือสถำนที่ก่อสร้ำง)                                                        

                        สัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุนี้  จะไม่คุ้มครองควำมสูญเสียจำก
กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ และกำรทุพพลภำพ อันเกิดจำกสำเหตุต่อไปนี้ 
                    (1) กำรถูกฆ่ำ หรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ 
                              (2) สงครำม (ไม่ว่ำจะประกำศ หรือไม่ก็ตำม ) กำรรุกรำน หรือกำรกระท ำของศัตรูต่ำงชำติ 
สงครำมกลำงเมือง กำรปฏิวัติ กำรกบฎ กำรที่ประชำชนก่อควำมวุ่นวำยถึงขนำดลุกฮือขึ้นต่อต้ำนรัฐบำล กำรจลำจล 
กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิบัติกำรของผู้ก่อกำรร้ำย 

                              (3) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยล่ำสัตว์ในป่ำ แข่งรถหรือแข่งเรือทุ-กชนิด แข่งม้ำ เล่น หรือแข่งสกีทุก
ชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพื่อรักษำชีวิต) ขณะก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง หรือโดยสำรอยู่ใน
บอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขำที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ด ำน้ ำที่ต้องใช้ถังอำกำศและเครื่องช่วย
หำยใจใต้น้ ำ 

                            (4) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง ขณะโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนที่มิได้จดทะเบียน
เพื่อบรรทุกผู้โดยสำรและมิได้ประกอบกำรโดยสำรกำรบินพำณิชย์ ขณะที่ผู้เอำประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้ำที่เป็น
พนักงำนประจ ำอำกำศยำนใด ๆ 

                           (5) กำรกระท ำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ ยำเสพติด หรือสำรเสพติดให้โทษจนไม่
สำมำรถครองสติได้ ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ” นั้น ในกรณีที่มีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

                          (6) กำรฆ่ำตัวตำยหรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง หรือพยำยำมกระท ำเช่นว่ำนั้นในขณะที่รู้ สึก    
ผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตำม 

                            (7) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท 
                             (8) กำรได้รับเชื้อโรค เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน้ ำ ซึ่งเกิดจำกบำดแผลที่

ได้รับอุบัติเหตุ 
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                          (9) กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จ ำเป็นจะต้องกระท ำเนื่องจำกได้ รับบำดเจ็บ 
ซึ่งได้รับกำรคุ้มครองตำมสัญญำเพิ่มเติมนี้ และได้กระท ำกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำเพิ่มเติมนี้ 

                             (10) กำรแท้งลูก 
                             (11) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยปฏิบัติหน้ำที่เป็นทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมัคร และปฏิบัติกำรใน

สงครำมหรือเยี่ยงสงครำม ในกรณีนี้ถ้ำผู้เอำประกันภัยได้ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวเป็นเวลำติดต่อกันเกินกว่ำ 30 วัน 
บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุให้ตำมส่วนส ำหรับระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำเพิ่มเติมนี้ 

                     (12) ขณะที่ผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีกำรจับกุม                 
                          (13) อำวุธนิวเคลียร์ กำรแผ่รังสี หรือกัมมันตภำพรังสีจำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจำกกำก

นิวเคลียร์ใด ๆ อันเกิดจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจำกกรรมวิธีใด ๆ แห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลียร์ 
ซึ่งด ำเนินกำรติดต่อกันไปโดยตัวเอง 

                             (14) กำรปวดหลังอันมีสำเหตุมำจำกหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสำท กระดูกสันหลัง
เลื่อน (Spondylolisthesis)กระดูกสันหลังเสื่อม  (Degeneration หรือ Spondylosis) กระดูกสันหลังอักเสบ  
(Spondylitis) และภำวะ Spondylolysis เว้นแต่มีกำรแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูก 
สันหลังอันเนื่องมำกจำกอุบัติเหตุ 

                  หำกผู้เอำประกันภัยต้องกำรซื้อควำมคุ้มครองดังกล่ำว สำมำรถท ำได้โดยระบุขอเอำประกันภัยไว้ในใบ
ค ำขอพร้อมช ำระเบี้ยประกันภัย ส ำหรับควำมคุ้มครองเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะพิจำรณำรับประกันอุบัติเหตุโดยมีบันทึก
สลักหลังเพิ่มควำมคุ้มครอง บันทึกสลักหลังนี้ เรียกว่ำ บันทึกสลักหลังขยำยควำมคุ้มครองจรำจล ฆำตกรรม ลอบท ำ
ร้ำย และสงครำม (ฆจ.) บริษัทรับประกันภัยจะให้ควำมคุ้มครอง โดยจ่ำยผลประโยชน์ให้เหมือนสัญญำเพิ่มเติมแนบ
ท้ำยกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุทุกประกำร  ในจ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลัง  หำกผู้เอำ
ประกันถูกฆำตกรรม หรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำยโดยเจตนำ กำรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภำพเนื่องจำกสงครำม 
สงครำมกลำงเมือง กำรปฏิวัติ หรือรัฐประหำร กำรกบฏ กำรจลำจล และกำรนัดหยุดงำน    
      2.2 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันสุขภาพ เป็นสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัท
ประกันชีวิตตกลงจ่ำยเงินชดเชยกำรสูญเสียรำยได้ของผู้เอำประกันภัย เนื่องจำกกำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วย เป็น
สำเหตุให้ผู้เอำประกันภัยต้องนอนพักรักษำตัวไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ตำมปกติ และต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำ
รับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำล ดังนั้นสัญญำเพิ่มเติมฯ นี้จึงแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) สัญญำเพิ่มเติม
ชดเชยรำยวัน และ 2) สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน ดังนี้ 
                1) สัญญำเพิ่มเติมชดเชยรำยวัน เนื่องมำจำกกำรได้รับบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่วย บริษัทประกันชีวิตตกลง
จ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้ผู้เอำประกันภัยในขณะที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้ ผลประโยชน์ที่จ่ำยให้จะไม่ค ำนึ งถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล แต่จ่ำยให้เป็นค่ำชดเชยรำยวัน ซ่ึงลักษณะของกำรไม่สำมำรถประกอบอำชีพจะต้อง
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ กำรจ่ำยเงินชดเชยรำยวันจะก ำหนดเป็นร้อยละของรำยได้ที่ได้รับจริงก่อนกำร
ได้รับบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย เช่น จ่ำยให้เป็นรำยสัปดำห์ ร้อยละ 75 ต่อสัปดำห์ของรำยได้ หรือก ำหนดกำรจ่ำยเป็น
จ ำนวนร้อยละของรำยได้ที่แท้จริงในวันที่ขอเอำประกันชีวิต   
              สืบเนื่องจำกวิวัฒนำกำรกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรในปัจจุบันท ำให้ผู้เอำประกันภัย ไม่
จ ำเป็นต้องนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำล ดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้เอำประกันภัย     
ทำงนำยทะเบียน  คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค ำสั่ง เร่ือง ให้ใช้
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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 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรงพยำบำล (Day Case) เมื่อวันที่ 19  
มิถุนำยน  2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
              หำกผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรตำม
ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ในฐำนะผู้ป่วยใน  แต่เนื่องจำกวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำนั้ น ผู้เอำ
ประกันภัยไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล  บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผู้ เอำ
ประกันภัย จ ำนวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส ำหรับกำรตรวจรักษำที่เกิดขึ้นโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำร  ดังต่อไปนี้                                                                                   
             (1)   กำรสลำยนิ่ว  (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
             (2)   กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
             (3)   กำรผ่ำตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
             (4)   กำรผ่ำตัดโดยกำรส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด   
             (5)   กำรตรวจโดยกำรส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
             (6)   กำรผ่ำตัด หรือเจำะไซนัส (Sinus Operations) 
             (7)   กำรตัดก้อนเนื้อที่เต้ำนม (Excision Breast Mass) 
             (8)   กำรตัดชิ้นเนื้อจำกกระดูก (Bone Biopsy)                                                                           
             (9)   กำรตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ำ 
             (10)  กำรเจำะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
             (11)  กำรเจำะไขกระดูก  (Bone Marrow Aspiration)                                                                                                                                                                     
            (12)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
 (13)  กำรเจำะช่ องเยื่ อ หุ้ มปอด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/ 
Thoracic Paracentesis)                                                                                                                                                                                     
            (14)  กำรเจำะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
           (15)  กำรขูดมดลูก  (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
            (16)  กำรตัดชิ้นเนื้อจำกปำกมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
            (17)  กำรรักษำ Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst) 
            (18)  กำรรักษำโรคด้วยรังสีแกมม่ำ (Gamma Knife)                                                                                            
            (บริษัทผู้รับประกันภัยสำมำรถระบุกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรเพิ่มเติมได้ ตำมวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์)       
             กำรจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องได้รับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด
หรือหัตถกำรมำกกว่ำหนึ่งครั้งขึ้นไป  (ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจรักษำในฐำนะผู้ป่วยในตำมสัญญำเพิ่มเติม หรือเป็นกำร
ตรวจรักษำตำมบันทึกสลักหลังสัญญำเพิ่มเติมนี้) ด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลำแต่ละคร้ังห่ำงกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน  90 วัน) ให้ถือเป็นกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตำมค ำนิยำมในสัญญำเพิ่มเติมค่ำชดเชยรำยวนั1  
 
 
 

1คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย : ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 21/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่ำชดเชยรำยวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรง พยำบำล (Day Case)    
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรงพยำบำล (Day Case) เมื่อวันที่ 19  
มิถุนำยน  2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
              หำกผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรตำม
ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ในฐำนะผู้ป่วยใน  แต่เนื่องจำกวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำนั้ น ผู้เอำ
ประกันภัยไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล  บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผู้ เอำ
ประกันภัย จ ำนวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส ำหรับกำรตรวจรักษำที่เกิดขึ้นโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำร  ดังต่อไปนี้                                                                                   
             (1)   กำรสลำยนิ่ว  (ESWL: Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
             (2)   กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
             (3)   กำรผ่ำตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
             (4)   กำรผ่ำตัดโดยกำรส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด   
             (5)   กำรตรวจโดยกำรส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
             (6)   กำรผ่ำตัด หรือเจำะไซนัส (Sinus Operations) 
             (7)   กำรตัดก้อนเนื้อที่เต้ำนม (Excision Breast Mass) 
             (8)   กำรตัดชิ้นเนื้อจำกกระดูก (Bone Biopsy)                                                                           
             (9)   กำรตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ำ 
             (10)  กำรเจำะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
             (11)  กำรเจำะไขกระดูก  (Bone Marrow Aspiration)                                                                                                                                                                     
            (12)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
 (13)  กำรเจำะช่ องเยื่ อ หุ้ มปอด  (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/ 
Thoracic Paracentesis)                                                                                                                                                                                     
            (14)  กำรเจำะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
           (15)  กำรขูดมดลูก  (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
            (16)  กำรตัดชิ้นเนื้อจำกปำกมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
            (17)  กำรรักษำ Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst) 
            (18)  กำรรักษำโรคด้วยรังสีแกมม่ำ (Gamma Knife)                                                                                            
            (บริษัทผู้รับประกันภัยสำมำรถระบุกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรเพิ่มเติมได้ ตำมวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์)       
             กำรจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องได้รับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด
หรือหัตถกำรมำกกว่ำหนึ่งครั้งขึ้นไป  (ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจรักษำในฐำนะผู้ป่วยในตำมสัญญำเพิ่มเติม หรือเป็นกำร
ตรวจรักษำตำมบันทึกสลักหลังสัญญำเพิ่มเติมนี้) ด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลำแต่ละคร้ังห่ำงกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน  90 วัน) ให้ถือเป็นกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตำมค ำนิยำมในสัญญำเพิ่มเติมค่ำชดเชยรำยวนั1  
 
 
 

1คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย : ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 21/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่ำชดเชยรำยวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรง พยำบำล (Day Case)    
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               2) สัญญำเพิ่มเติมค่ำรักษำพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยใน โดยสัญญำฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลกำรเจ็บป่วยในโรงพยำบำลในฐำนะคนไข้ในด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกันไม่เกิน 90 วัน 
หรือ 120 วันในกรณีบำงโรค แต่บริษัทจะไม่จ่ำยผลประโยชน์ให้ หำกผู้เอำประกันภัยเจ็บป่วย หรือบำดเจ็บภำยใน 30
วัน นับแต่วันท ำสัญญำ หรือวันต่ออำยุสัญญำ หรือตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในกรมธรรม์    
                    (1) บริษัทจะจ่ำยควำมคุ้มครองไม่เกินค่ำรักษำพยำบำลที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจ ำนวนเงินสูงสุด
ของรำยกำรควำมคุ้มครองแต่ละรำยกำรดังนี้  
 
ผลประโยชน์/แบบ.....................  
ค่ำห้อง ค่ำอำหำร ค่ำบริกำรพยำบำลประจ ำวัน (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำแพทย์ตรวจรักษำในโรงพยำบำล (สูงสุดไม่เกิน....วัน) ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำแพทย์ผ่ำตัดและหัตถกำรต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำแพทย์วิสัญญี ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำห้องผ่ำตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่ำตัด ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ******** 
ค่ำรักษำพยำบำลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยภำยนอก (เนื่องจำกอุบัติเหตุ)  
ต่อกำรบำดเจ็บแต่ละครั้ง 

******** 

ค่ำรักษำพยำบำลอื่น ๆ ในโรงพยำบำล ต่อกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง     
   - ค่ำตรวจวินิจฉัยทำงรังสีวิทยำและกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรผู้ป่วยนอก 
     ต่อกำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 

******** 

                   
     (2) จ่ำยควำมคุ้มครองไม่เกินค่ำรักษำพยำบำลที่เกิดขึ้นจริง และจ่ำยสูงสุดไม่เกินจ ำนวนเงิน
คุ้มครองรวม (ไม่แยกรำยกำรที่คุ้มครอง) 
                           ข้อพิจำรณำของสัญญำเพิ่มเติมนี้ ผู้เอำประกันภัยต้องพิจำรณำถึงควำมซ้ ำซ้อนของกำรจ่ำยค่ำ
สินไหมตำมสัญญำนี้ กับกำรได้รับเงินสวัสดิกำรอ่ืน หรือกำรประกันสุขภำพอ่ืนของผู้เอำประกันภัย เพรำะผู้เอำ
ประกันภัยไม่สำมำรถเบิกได้มำกกว่ำที่จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลจริง แต่จ ำนวนเงินสูงสุดที่คุ้มครองจะจ ำกัดควำมคุ้มครอง
โดยไม่แยกรำยกำร 
                      (3) จ่ำยควำมคุ้มครองเท่ำกับจ ำนวนเงินชดเชยรำยวัน และไม่เกิน ...วัน 
                   สัญญำเพิ่มเติมนี้ผู้เอำประกันภัยสำมำรถรับเงินชดเชยเป็นรำยวันตำมจ ำนวนวันที่เข้ำพักรักษำตัวเป็น
ผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำผู้เอำประกันภัยได้รับเงินค่ำรักษำพยำบำลจำกสวัสดิกำรอื่นมำก่อนหรือไม่  
                   และด้วยวิวัฒนำกำรกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรในปัจจุบันท ำให้ผู้เอำประกันภัย ไม่
จ ำเป็นต้องนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำล ดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้เอำประกันภัย     
ทำงนำยทะเบียน  คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ออกค ำสั่ง เร่ือง ให้ใช้
บันทึกสลักหลังผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรงพยำบำล (Day Case) เมื่อวันที่ 19  
มิถุนำยน 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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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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               หำกผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรตำม
ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ในฐำนะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจำกวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำนั้น ผู้เ อำ
ประกันภัยไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผู้เอำประกันภัย 
จ ำนวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส ำหรับกำรตรวจรักษำที่เกิดขึ้นโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำร ดังต่อไปนี้                                                                                   
             (1)   กำรสลำยนิ่ว (ESWL:  Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
             (2)   กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
            (3)   กำรผ่ำตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
             (4)   กำรผ่ำตัดโดยกำรส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด   
             (5)   กำรตรวจโดยกำรส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
              (6)   กำรผ่ำตัด หรือเจำะไซนัส (Sinus Operations) 
              (7)   กำรตัดก้อนเนื้อที่เต้ำนม (Excision Breast Mass) 
              (8)   กำรตัดชิ้นเนื้อจำกกระดูก (Bone Biopsy)                                                                           
              (9)   กำรตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ำ 
              (10)  กำรเจำะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
              (11)  กำรเจำะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                                                                                                                                                                     
              (12)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
   (13)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Tho-
racic Paracentesis)                                                                                                                                                                                     
             (14)  กำรเจำะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
             (15)  กำรขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
             (16)  กำรตัดชิ้นเนื้อจำกปำกมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
             (17)  กำรรักษำ Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
             (18)  กำรรักษำโรคด้วยรังสีแกมม่ำ (Gamma Knife) 
             (19)  กำรรักษำริดสีดวงทวำรโดยกำรฉีดยำหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
             (20)  กำรตัดชิ้นเนื้อเพื่อกำรวินิจฉัยจำกอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
             (21)  กำรจัดกระดูกให้เข้ำที่ (Manual Reduction) 
                   (บริษัทประกันภัยสำมำรถระบุกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรเพิ่มเติมได้ ตำมวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์)                                                                          
         กำรจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องได้รับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตั ด
หรือหัตถกำรมำกกว่ำหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจรักษำในฐำนะผู้ป่วยในตำมสัญญำเพิ่มเติม หรือเป็นกำร
ตรวจรักษำตำมบันทึกสลักหลังสัญญำเพิ่มเติมนี้) ด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลำแต่ละคร้ังห่ำงกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตำมค ำนิยำมในสัญญำเพิ่มเติมค่ำชดเชยรำยวัน2  
 
 

2คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย : ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 34/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่ำชดเชยรำยวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรง พยำบำล (Day Case)    
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-27 
 

 

 
 

               หำกผู้เอำประกันภัยบำดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ซึ่งต้องเข้ำรับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรตำม
ควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์ในฐำนะผู้ป่วยใน แต่เนื่องจำกวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์ท ำให้กำรตรวจรักษำนั้น ผู้เ อำ
ประกันภัยไม่จ ำเป็นต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำล บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ำยค่ำชดเชยรำยวันให้แก่ผู้เอำประกันภัย 
จ ำนวนหนึ่งวัน (1 วัน) ส ำหรับกำรตรวจรักษำที่เกิดขึ้นโดยกำรผ่ำตัดหรือหัตถกำร ดังต่อไปนี้                                                                                   
             (1)   กำรสลำยนิ่ว (ESWL:  Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy) 
             (2)   กำรตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยกำรฉีดสี (Coronary Anglogram/Cardiac Catheterization) 
            (3)   กำรผ่ำตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens) 
             (4)   กำรผ่ำตัดโดยกำรส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด   
             (5)   กำรตรวจโดยกำรส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด 
              (6)   กำรผ่ำตัด หรือเจำะไซนัส (Sinus Operations) 
              (7)   กำรตัดก้อนเนื้อที่เต้ำนม (Excision Breast Mass) 
              (8)   กำรตัดชิ้นเนื้อจำกกระดูก (Bone Biopsy)                                                                           
              (9)   กำรตัด (Amputation) นิ้วมือ หรือนิ้วเท้ำ 
              (10)  กำรเจำะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration) 
              (11)  กำรเจำะไขกระดูก (Bone Marrow Asipiration)                                                                                                                                                                     
              (12)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture) 
   (13)  กำรเจำะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis/Pleuracentesis/Thoracic Aspiration/Tho-
racic Paracentesis)                                                                                                                                                                                     
             (14)  กำรเจำะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis/Abdominal Tapping) 
             (15)  กำรขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage) 
             (16)  กำรตัดชิ้นเนื้อจำกปำกมดลูก (Colposcope, Loop Diathermy) 
             (17)  กำรรักษำ Bartholin's Cyst (Marsupialization of Bartholin's Cyst) 
             (18)  กำรรักษำโรคด้วยรังสีแกมม่ำ (Gamma Knife) 
             (19)  กำรรักษำริดสีดวงทวำรโดยกำรฉีดยำหรือผูก (Injection or Rubber Band Ligation) 
             (20)  กำรตัดชิ้นเนื้อเพื่อกำรวินิจฉัยจำกอวัยวะใด ๆ (Tissue Biopsy) 
             (21)  กำรจัดกระดูกให้เข้ำที่ (Manual Reduction) 
                   (บริษัทประกันภัยสำมำรถระบุกำรผ่ำตัด หรือหัตถกำรเพิ่มเติมได้ ตำมวิวัฒนำกำรทำงกำรแพทย์)                                                                          
         กำรจ่ำยผลประโยชน์ค่ำชดเชยรำยวัน กรณีที่ผู้เอำประกันภัยต้องได้รับกำรตรวจรักษำโดยกำรผ่ำตั ด
หรือหัตถกำรมำกกว่ำหนึ่งครั้งขึ้นไป (ไม่ว่ำจะเป็นกำรตรวจรักษำในฐำนะผู้ป่วยในตำมสัญญำเพิ่มเติม หรือเป็นกำร
ตรวจรักษำตำมบันทึกสลักหลังสัญญำเพิ่มเติมนี้) ด้วยสำเหตุหรือโรคเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลำแต่ละคร้ังห่ำงกันไม่เกิน ...
วัน (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน) ให้ถือเป็นกำรเข้ำพักรักษำตัวครั้งใดคร้ังหนึ่งตำมค ำนิยำมในสัญญำเพิ่มเติมค่ำชดเชยรำยวัน2  
 
 

2คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย : ค ำสั่งนำยทะเบียนที่ 34/2557 เร่ืองให้ใช้บันทึกสลักหลังผลประโยชน์
ค่ำชดเชยรำยวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษำตัวในโรง พยำบำล (Day Case)    
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            2.3 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการให้สิทธิในการยกเว้นไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัย ผู้เอำประกันภัยจะได้รับ
กำรยกเว้นไม่ต้องช ำระเบี้ยประกันภัย ส ำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยมีเงื่อนไข คือ 

                      1)  ผู้เอำประกันภัยเกิดทุพพลภำพโดยสิ้นเชิงถำวร หรือเกิดกำรสูญเสียแขนขำ และสำยตำ สองอย่ำง
หรือมำกกว่ำ ทั้งนี้ไม่ว่ำจะเกิดจำกอุบัติเหตุ หรือกำรเจ็บป่วยก็ตำม 

                     2)  เหตุดังกล่ำวตำมข้อ 1 เกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์
มีผลบังคับ 

                     3)  เหตุดังกล่ำวตำมข้อ 1 เกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอำประกันภัยจะมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
                     4)  เมื่อผู้เอำประกันภัยพ้นสภำพจำกกำรเป็นบุคคลพุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง กำรยกเว้นเบี้ยประกันภัย

จะสิ้นสุดลง ผู้เอำประกันภัยจะต้องช ำระเบี้ยประกันภัยต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                       
                   2.4 สัญญาเพิม่เติมแนบท้ายผลประโยชน์ผู้ช าระเบ้ียประกันภัย เป็นสัญญำที่ให้ควำมคุ้มครองกำรช ำระเบี้ย

ประกันภัยส ำหรับกรมธรรม์ของผู้เยำว์ ซึ่งผู้ปกครองเป็นผู้ช ำระเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอำประกันภัยซึ่งเป็นผู้เยำว์ โดยจะ
ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องช ำระเบี้ยประกันภัยหำกผู้ช ำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภำพสิ้นเชิงถำวรไม่สำมำรถ
ประกอบอำชีพได้อีกต่อไป ก่อนมีอำยุครบ 60 ปี หรือก่อนผู้เอำประกันภัยมีอำยุครบ 25 ปี โดยผู้เยำว์จะได้รับกำร
ยกเว้นกำรช ำระเบี้ยประกันภัยในอนำคตของกรมธรรม์ประกันภัยที่สัญญำเพิ่มเติมแนบอยู่ รวมถึงเบี้ยประกันภัยของ
สัญญำแนบท้ำยฯ อ่ืน ๆ ด้วย จนกว่ำผู้ช ำระเบี้ยประกันภัยจะมีอำยุครบ 60 ปี หรือผู้เยำว์จะมีอำยุครบ 25 ปี แล้วแต่
เวลำไหนจะถึงก่อน โดยกรมธรรม์ของผู้เยำว์ยังมีผลบังคับตลอดช่วงเวลำเสมือนว่ำมีกำรช ำระเบี้ยประกันภัยมำโดย
ตลอด                                                    

                2.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา  เป็นสัญญำที่มีลักษณะคล้ำยกับกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลำทีใ่ห้ควำมคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่ำนั้น แต่บริษัทรับประกันชีวิตจัดท ำเป็นสัญญำเพิ่มเติม
แนบท้ำยกรมธรรม์ เพื่อเพิ่มควำมคุ้มครองให้ผู้เอำประกันภัยนอกเหนือจำกควำมคุ้มครองที่ได้รับจำกกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตหลัก                             
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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 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่2.4  
หน้าทีแ่ละคุณสมบตัิของนายหน้าประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์ 
แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
   
 

เพรำะธุรกิจประกันชีวิต เป็นแหล่งระดมเงินออมที่มีประโยชน์และมีควำมส ำคัญต่อควำมมั่นคงทั้งทำง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเป็นอย่ำงมำก ซึ่งนำยหน้ำประกันชีวิตเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญที่จะท ำให้ธุรกิจประกัน
ชีวิตสำมำรถด ำเนินต่อไปและเติบโตอย่ำงมั่นคง นำยหน้ำประกันชีวิตเป็นช่องทำงส ำคัญที่ลูกค้ำหรือผู้เอำประกันภัย
ต้องกำรซื้อประกันชีวิตด้วยเป็นอันดับแรก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม กำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) จึงได้ก ำหนดหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตเพื่อให้ลูกค้ำหรือผู้เอำประกันภัยเกิดควำมเชื่อถือ 
และไว้วำงใจท ำประกันชีวิตกับนำยหน้ำประกันชีวิต  
 
1. คุณสมบัติและหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 

อนิชัวรันซ์ 
            1.1 คณุสมบัติของนายหน้าประกนัชีวิต  ผู้ขอควำมเห็นชอบเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
อินชัวรันซ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1)  เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวิตไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
 2)  เป็นผู้ขำยประกันชีวิตแบบรำยบุคคลใหม่ ประเภทสำมัญ หรอืประเภทอุตสำหกรรม ไม่ต่ ำกว่ำสิบห้ำ

รำย หรือจ ำนวนเงินเอำประกันภัยไม่ต่ ำกว่ำสองล้ำนบำท ทั้งนี้ไม่รวมกำรปะกันภัยกลุ่มและกำรประกันภัยแบบช ำระ
เบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

 3)  เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์  
ตำมหลักสูตรที่นำยทะเบียนให้ควำมเห็นชอบ ไม่เกินสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียน 
           1.2 หน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต  หน้ำที่ของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์                       
                  1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ำมี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต 
                2) แจ้งวัตถุประสงค์ในกำรติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรำกฏชัดแจ้งว่ำเป็นกำรเสนอขำย
กรมธรรม์ประกันภัยเท่ำนั้น ในกำรนี้ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำว่ำ ฝำก หรือฝำกเงิน แทนกำรช ำระเบี้ยประกันภัย 
                  3) หำกผู้มุ่งหวังแสดงเจตนำอย่ำงชัดเจนว่ำไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่วำกำรแสดงเจตนำนั้นจะเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนใดให้ยุติกำรขำยทันที 
                   4) เมื่อได้รับอนุญำตให้เสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้มุ่งหวัง นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องอธิบำย
เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขำยโดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทเท่ำนั้น 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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เร่ืองที ่2.4  
หน้าทีแ่ละคุณสมบตัิของนายหน้าประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์ 
แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวรันซ์ 
   
 

เพรำะธุรกิจประกันชีวิต เป็นแหล่งระดมเงินออมที่มีประโยชน์และมีควำมส ำคัญต่อควำมมั่นคงทั้งทำง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเป็นอย่ำงมำก ซึ่งนำยหน้ำประกันชีวิตเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญที่จะท ำให้ธุรกิจประกัน
ชีวิตสำมำรถด ำเนินต่อไปและเติบโตอย่ำงมั่นคง นำยหน้ำประกันชีวิตเป็นช่องทำงส ำคัญที่ลูกค้ำหรือผู้เอำประกันภัย
ต้องกำรซื้อประกันชีวิตด้วยเป็นอันดับแรก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม กำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) จึงได้ก ำหนดหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตเพื่อให้ลูกค้ำหรือผู้เอำประกันภัยเกิดควำมเชื่อถือ 
และไว้วำงใจท ำประกันชีวิตกับนำยหน้ำประกันชีวิต  
 
1. คุณสมบัติและหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตในการน าเสนอผลิตภัณฑ์แบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 

อนิชัวรันซ์ 
            1.1 คณุสมบัติของนายหน้าประกนัชีวิต  ผู้ขอควำมเห็นชอบเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ 
อินชัวรันซ์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1)  เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวิตไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน 
 2)  เป็นผู้ขำยประกันชีวิตแบบรำยบุคคลใหม่ ประเภทสำมัญ หรอืประเภทอุตสำหกรรม ไม่ต่ ำกว่ำสิบห้ำ

รำย หรือจ ำนวนเงินเอำประกันภัยไม่ต่ ำกว่ำสองล้ำนบำท ทั้งนี้ไม่รวมกำรปะกันภัยกลุ่มและกำรประกันภัยแบบช ำระ
เบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 

 3)  เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์  
ตำมหลักสูตรที่นำยทะเบียนให้ควำมเห็นชอบ ไม่เกินสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียน 
           1.2 หน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต  หน้ำที่ของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์แบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์                       
                  1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ำมี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต 
                2) แจ้งวัตถุประสงค์ในกำรติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรำกฏชัดแจ้งว่ำเป็นกำรเสนอขำย
กรมธรรม์ประกันภัยเท่ำนั้น ในกำรนี้ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำว่ำ ฝำก หรือฝำกเงิน แทนกำรช ำระเบี้ยประกันภัย 
                  3) หำกผู้มุ่งหวังแสดงเจตนำอย่ำงชัดเจนว่ำไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่วำกำรแสดงเจตนำนั้นจะเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนใดให้ยุติกำรขำยทันที 
                   4) เมื่อได้รับอนุญำตให้เสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้มุ่งหวัง นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องอธิบำย
เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขำยโดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทเท่ำนั้น 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

                   5) แนะน ำให้ผู้มุ่งหวังท ำประกันชีวิตให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ย
ประกันภัย (Suitability Requirement) 
                   6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค ำขอเอำประกันภัย
ให้แก่ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรำยละเอียดลงในใบค ำขอเอำประกันภัย และลงลำยมือชื่อในฐำนะผู้ขอเอำ
ประกันภัยด้วยตนเอง 
                   หำกนำยหน้ำประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรำยละเอียดให้ตำมค ำร้องขอของผู้มุ่งหวัง  นำยหน้ำประกันชีวิต
จะต้องกรอกรำยละเอียดให้ถูกต้องตำมที่ได้รับข้อมูลจำกผู้มุ่งหวัง หรือจำกที่ตนทรำบข้อมูลและนำยหน้ำประกันชีวิต 
หรือนำยหน้ำประกันชีวิตนั้นจะต้องอ่ำนรำยละเอียดใบค ำขอเอำประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟัง
ก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลำยมือชื่อในฐำนะผู้ขอเอำประกันภัย 
                  7) เมื่อได้รับช ำระเบี้ยประกันภัย นำยหน้ำประกันชีวิต จะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิตทุกครั้งที่มีกำรรับเบี้ยประกันภัยในนำมบริษัท 
                   นอกจำกจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว นำยหน้ำประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือ
มอบอ ำนำจให้รับช ำระเบี้ยประกันภัยจำกบริษัทด้วย 
                   8) เมื่อได้รับค ำขอเอำประกันภัย และรับเบี้ยประกันภัย จำกผู้มุ่งหวังแล้วให้นำยหน้ำประกันชีวิตส่ง
มอบเอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ลงรำยกำรครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสำรกำรรับเงินของบริษัทด้วย 
                   9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค ำขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่นำยหน้ำประกันชีวิต จะต้องแจ้งระยะ 
เวลำซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือได้รับกำรติดต่อจำกบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 
                   10) นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทรำบว่ำ เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว     
ผู้มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหำตำมกรมธรรม์ประกันภัย หำกไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญำภำยใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้เอำประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือมำกกว่ำ 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีกำรเสนอขำย 
                   11) นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องส่งค ำขอเอำประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจำกผู้มุ่งหวังไปยัง
บริษัทในโอกำสแรกที่กระท ำได้ แต่ไม่เกินวันท ำกำรถัดไป 
 
(ที่มา: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก กำรเสนอขำยกรมธรรม์    

ประกันภัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนำยหน้ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิต และธนำคำร พ.ศ. 2551) 
 
2. คุณสมบัตแิละหน้าทีข่องนายหน้าประกนัชีวติในการน าเสนอผลติภัณฑ์แบบยูนิตลงิค์ 
            2.1 คุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิต ผู้ขอควำมเห็นชอบเป็นนำยหน้ำประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์  ต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

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
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวิต และได้รับอนุญำตให้ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำร
ลงทุนของบริษัท 

 2)  เป็นผู้ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็นผู้แนะน ำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์ 

 3)  เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน ตำมหลักสูตรที่นำย
ทะเบียนให้ควำมเห็นชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.2 หน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ นำยหน้ำประกันชีวิต
จะต้องมีหน้ำที่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 

1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ำมี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต  
2) แจ้งวัตถุประสงค์ในกำรติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรำกฏชัดแจ้งว่ำเป็นกำรเสนอขำย

กรมธรรม์ประกันภัยเท่ำนั้น ในกำรนี้ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำว่ำ ฝำกหรือฝำกเงินแทนกำรช ำระเบี้ยประกันภัย 
3) หำกผู้มุ่งหวังแสดงเจตนำอย่ำงชัดเจนว่ำไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่ำกำรแสดงเจตนำนั้นจะเกิดขึ้นใน

ขั้นตอนใดให้ยุติกำรขำยทันที 
4) เมื่อได้รับอนุญำตให้เสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้มุ่งหวัง นำยหน้ำประกันชีวิต จะต้องอธิบำย

เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขำย โดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทเท่ำนั้น 
5) แนะน ำให้ผู้มุ่งหวังท ำประกันชีวิตให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ย

ประกันภัย (Suitability Requirement) 
6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค ำขอเอำประกันภัย

ให้แก่ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรำยละเอียดลงในใบค ำขอเอำประกันภัย และลงลำยมือชื่อในฐำนะผู้ขอเอำ
ประกันภัยด้วยตนเอง 
                   หำกนำยหน้ำประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรำยละเอียดให้ตำมค ำร้องขอของผู้มุ่งหวัง นำยหน้ำประกันชีวิต
จะต้องกรอกรำยละเอียดให้ถูกต้องตำมที่ได้รับข้อมูลจำกผู้มุ่งหวัง หรือจำกที่ตนทรำบข้อมูลและนำยหน้ำประกันชีวิต
นั้นจะต้องอ่ำนรำยละเอียดใบค ำขอเอำประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟังก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลำยมือ
ชื่อในฐำนะผู้ขอเอำประกันภัย 
             7) เมื่อได้รับช ำระเบี้ยประกันภัย นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิตทุกครั้งที่มีกำรรับเบี้ยประกันภัยในนำมบริษัท 

นอกจำกจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว นำยหน้ำประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือ
มอบอ ำนำจให้รับช ำระเบี้ยประกันภัยจำกบริษัทด้วย 

8) เมื่อได้รับค ำขอเอำประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจำกผู้มุ่งหวังแล้วให้นำยหน้ำประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ลงรำยกำรครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสำรกำรรับเงินของบริษัทด้วย 

9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค ำขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่นำยหน้ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกัน
ชีวิต จะต้องแจ้งระยะเวลำซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือได้รับกำรติดต่อจำกบริษัทเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย 

10) นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทรำบว่ำ เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว      
ผู้มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหำตำมกรมธรรม์ประกันภัย หำกไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญำภำยใน 15 วัน 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  2-3 
 

 

 
 

วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตนำยหน้ำประกันชีวิต และได้รับอนุญำตให้ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำร
ลงทุนของบริษัท 

 2)  เป็นผู้ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็นผู้แนะน ำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์ 

 3)  เป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน ตำมหลักสูตรที่นำย
ทะเบียนให้ควำมเห็นชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.2 หน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ นำยหน้ำประกันชีวิต
จะต้องมีหน้ำที่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้ 

1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ำมี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญำตเป็นนำยหน้ำประกันชีวิต  
2) แจ้งวัตถุประสงค์ในกำรติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรำกฏชัดแจ้งว่ำเป็นกำรเสนอขำย

กรมธรรม์ประกันภัยเท่ำนั้น ในกำรนี้ให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำว่ำ ฝำกหรือฝำกเงินแทนกำรช ำระเบี้ยประกันภัย 
3) หำกผู้มุ่งหวังแสดงเจตนำอย่ำงชัดเจนว่ำไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่ำกำรแสดงเจตนำนั้นจะเกิดขึ้นใน

ขั้นตอนใดให้ยุติกำรขำยทันที 
4) เมื่อได้รับอนุญำตให้เสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัยจำกผู้มุ่งหวัง นำยหน้ำประกันชีวิต จะต้องอธิบำย

เก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขำย โดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกบริษัทเท่ำนั้น 
5) แนะน ำให้ผู้มุ่งหวังท ำประกันชีวิตให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและควำมสำมำรถในกำรช ำระเบี้ย

ประกันภัย (Suitability Requirement) 
6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค ำขอเอำประกันภัย

ให้แก่ผู้มุ่งหวัง และให้ผู้มุ่งหวังกรอกรำยละเอียดลงในใบค ำขอเอำประกันภัย และลงลำยมือชื่อในฐำนะผู้ขอเอำ
ประกันภัยด้วยตนเอง 
                   หำกนำยหน้ำประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรำยละเอียดให้ตำมค ำร้องขอของผู้มุ่งหวัง นำยหน้ำประกันชีวิต
จะต้องกรอกรำยละเอียดให้ถูกต้องตำมที่ได้รับข้อมูลจำกผู้มุ่งหวัง หรือจำกที่ตนทรำบข้อมูลและนำยหน้ำประกันชีวิต
นั้นจะต้องอ่ำนรำยละเอียดใบค ำขอเอำประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟังก่อนให้ผู้มุ่งหวังลงลำยมือ
ชื่อในฐำนะผู้ขอเอำประกันภัย 
             7) เมื่อได้รับช ำระเบี้ยประกันภัย นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิตทุกครั้งที่มีกำรรับเบี้ยประกันภัยในนำมบริษัท 

นอกจำกจะต้องออกเอกสำรแสดงกำรรับเงินตำมวรรคหนึ่งแล้ว นำยหน้ำประกันชีวิตต้องแสดงหนังสือ
มอบอ ำนำจให้รับช ำระเบี้ยประกันภัยจำกบริษัทด้วย 

8) เมื่อได้รับค ำขอเอำประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจำกผู้มุ่งหวังแล้วให้นำยหน้ำประกันชีวิตส่งมอบ
เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยที่ลงรำยกำรครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสำรกำรรับเงินของบริษัทด้วย 

9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค ำขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่นำยหน้ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกัน
ชีวิต จะต้องแจ้งระยะเวลำซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือได้รับกำรติดต่อจำกบริษัทเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัย 

10) นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทรำบว่ำ เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว      
ผู้มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหำตำมกรมธรรม์ประกันภัย หำกไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญำภำยใน 15 วัน 
ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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นับตั้งแต่วันที่ผู้เอำประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจำกบริษัท หรือมำกกว่ำ 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีกำรเสนอขำย 

      11) นำยหน้ำประกันชีวิตจะต้องส่งค ำขอเอำประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ ได้รับจำกผู้มุ่งหวังไปยัง
บริษัทในโอกำสที่กระท ำได้ แต่ไม่เกินวันท ำกำรถัดไป 

12) อธิบำยเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเสนอขำยโดยใช้เอกสำรประกอบกำรเสนอขำยกรมธรรม์
ประกันภัยที่จัดท ำขึ้น ประกอบกับหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์ 

13)  ให้ค ำแนะน ำตำมหลักวิชำกำรอันเป็นที่ยอมรับ โดยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกองทุนรวม และมี
เอกสำรหลักฐำนที่สำมำรถน ำมำใช้อ้ำงอิงได้ 

14)  ให้ค ำแนะน ำโดยอธิบำยให้ผู้เอำประกันภัยทรำบถึงลักษณะควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรประกัน
ชีวิตควบกำรลงทุน และหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิต 

15)  ไม่น ำข้อมูลของผู้เอำประกันภัยไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 
16)  ห้ำมมิให้นำยหน้ำประกันชีวิตเรียกเก็บ หรือรับค่ำธรรมเนียม หรือค่ำตอบแทนที่เก่ียวกับกรมธรรม์

ประกันชีวิตควบกำรลงทุน และหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิ ตจำกผู้เอำประกันภัย นอกเหนือจำกผู้เอำ
ประกันภัยมีหน้ำที่ต้องช ำระตำมที่ระไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน3                                                                         
 
3. การปฏิบัติหน้าที่ของนายหน้าประกนัชีวิตตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ที่มีใบอนุญำตแนะน ำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์ และปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ดังนี้ 
           3.1 ต้องปฏิบัติหน้าที่ หรือให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เช่น 
                 1)  ต้องไม่กระท ำกำรไปในทำงไม่ซื่อสัตย์สุจริต เช่น 
   (1)  ไม่กระท ำกำรหรือให้กำรสนับสนุน ช่วยเหลือในกำรกระท ำกำรโดยมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้
ลงทุน เช่น ยักยอก หลอกลวง หรือฉ้อโกง ทรัพย์สินของผู้ลงทุน 
   (2)  ไม่ปกปิดข้อมูล หรือยื่นเอกสำรอันเป็นเท็จ ในกำรขอควำมเห็นชอบเป็นบุคลำกรในธุรกิจ 
ตลำดทุนต่อส ำนักงำน 
   (3)  ไม่ปกปิดข้อมูลหรือยื่นเอกสำรอันเป็นเท็จต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อช่อยเหลือผู้ลงทุน เช่น 
ปกปิด ตกแต่งข้อมูล เพื่อเปิดบัญชีหรือเพื่อให้ได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่ม เป็นต้น 
 
 3ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรออก กำรเสนอขำยกรมธรรม์
ประกันภัย และกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนำยหน้ำประกันชีวิต นำยหน้ำประกันชีวิต และธนำคำร พ .ศ. 2551 ลงวันที่  30 ธันวำคม 2551

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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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) ต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อกำรประกอบวิชำชีพ โดยไม่กระท ำกำรในลักษณะเอำเปรียบผู้ลงทุน หรือ

แสวงหำประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น เช่น                                                                                                                                                                                   
   (1) ไม่วิเครำะห์ หรือชักชวนหรือให้ค ำแนะน ำในลักษณะที่เป็นกำรกระตุ้น ยุยง หรือสนับสนุนให้ 
ผู้ลงทุนท ำธุรกรรมบ่อยครั้ง (Churning) 
  (2) ไม่น ำทรัพย์สินอ่ืนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทั่วไป เช่น คู่มือกำรปฏิบัติงำน หรื อ
ระบบงำน หรือ Software หรือข้อมูลของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
                    (3) ไม่เบียดบังหรือไม่แสวงหำผลประโยชน์จำกผู้ลงทุนโดยอำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติงำน 
  (4) ไม่ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำไม่ว่ำเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคล
อ่ืน ก่อนที่จะซื้อ หรือขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยลล่วงหน้ำเดียวกันนั้นเพื่อผู้ลงทุน (Front Running) 
  (5) ไม่ใช้บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของผู้ลงทุน ซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่ำเจ้ำของบัญชีจะรู้เห็น หรือยินยอมหรือไม่ก็ตำม ซึ่งรวมถึงกำรตัดสินใจซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำในบัญชีผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง ไม่ว่ำ         
ผู้แนะน ำกำรลงทุนจะได้รับประโยชน์จำกกำรจัดกำรเช่นว่ำนั้นหรือไม่ และไม่ว่ำผู้ลงทุนจะรับรู้หรือไม่รับรู้เร่ืองดังกล่ำว
ด้วยก็ตำม 

  3.2  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุน    
ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม ด้วยควำมเอำใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ เช่น    
                 1) กำรให้ค ำแนะน ำและกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน 
  (1) ต้องเปิดเผยชื่อและบริษัทที่ตนสังกัดหรือด ำเนินกำรแทน เมื่อมีกำรติดต่อกับผู้ลงทุน เว้นแต่      
ผู้ลงทุนทรำบอยู่แล้ว 
  (2) ต้องให้ค ำแนะน ำอย่ำงเป็นกลำงและอิสระตำมหลักวิชำชีพอันเป็นที่ยอมรับ และมีเอกสำร
สนับสนุนที่ใช้อ้ำงอิงได้ รวมทั้งชี้แจงให้ผู้ลงทุนทรำบว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น อย่ำงไรก็ดี                                
ในกำรให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำควรเป็นไปตำมแนวทำงที่บริษัทต้นสังกัดก ำหนด (House Opinion) เพื่อให้สำมำรถ
น ำเสนอควำมเห็นหรือค ำแนะน ำเป็นไปในแนวทำงเดียวกันได้ก่อนเป็นหลัก 
  (3) ต้องให้ข้อมูลหรือค ำแนะน ำที่เหมำะสม แก่ผู้ลงทุนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
รวมทั้ง ต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีควำมส ำคัญและเกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยไม่
ปกปิดข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง  เช่น                                                                                                                                                                                    
    ก. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงเฉพำะของหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
หรือข้อจ ำกัดเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เช่น ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ก ำลังครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ให้ผู้ลงทุนไถ่ถอนคืนก่อนครบก ำหนดได้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ระหว่ำงกำรควบรวมกองทุน 
หน่วยลงทุนประเภทที่รับซื้อคืนแบบมีก ำหนดระยะเวลำ เป็นต้น 
   ข. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่นอยู่ระหว่ำงกำรเพิ่มทุน หรือลด
ทุน กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และกำรควบรวมกิจกำร เป็นต้น 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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2) ต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อกำรประกอบวิชำชีพ โดยไม่กระท ำกำรในลักษณะเอำเปรียบผู้ลงทุน หรือ

แสวงหำประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น เช่น                                                                                                                                                                                   
   (1) ไม่วิเครำะห์ หรือชักชวนหรือให้ค ำแนะน ำในลักษณะที่เป็นกำรกระตุ้น ยุยง หรือสนับสนุนให้ 
ผู้ลงทุนท ำธุรกรรมบ่อยครั้ง (Churning) 
  (2) ไม่น ำทรัพย์สินอ่ืนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทั่วไป เช่น คู่มือกำรปฏิบัติงำน หรื อ
ระบบงำน หรือ Software หรือข้อมูลของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
                    (3) ไม่เบียดบังหรือไม่แสวงหำผลประโยชน์จำกผู้ลงทุนโดยอำศัยโอกำสในกำรปฏิบัติงำน 
  (4) ไม่ซื้อหรือขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำไม่ว่ำเพื่อตนเอง บริษัทหลักทรัพย์ หรือบุคคล
อ่ืน ก่อนที่จะซื้อ หรือขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยลล่วงหน้ำเดียวกันนั้นเพื่อผู้ลงทุน (Front Running) 
  (5) ไม่ใช้บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของผู้ลงทุน ซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำเพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่ำเจ้ำของบัญชีจะรู้เห็น หรือยินยอมหรือไม่ก็ตำม ซึ่งรวมถึงกำรตัดสินใจซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำในบัญชีผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง ไม่ว่ำ         
ผู้แนะน ำกำรลงทุนจะได้รับประโยชน์จำกกำรจัดกำรเช่นว่ำนั้นหรือไม่ และไม่ว่ำผู้ลงทุนจะรับรู้หรือไม่รับรู้เร่ืองดังกล่ำว
ด้วยก็ตำม 

  3.2  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และปฏิบัติต่อผู้ลงทุน    
ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม ด้วยควำมเอำใจใส่ ระมัดระวัง รอบคอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ เช่น    
                 1) กำรให้ค ำแนะน ำและกำรให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน 
  (1) ต้องเปิดเผยชื่อและบริษัทที่ตนสังกัดหรือด ำเนินกำรแทน เมื่อมีกำรติดต่อกับผู้ลงทุน เว้นแต่      
ผู้ลงทุนทรำบอยู่แล้ว 
  (2) ต้องให้ค ำแนะน ำอย่ำงเป็นกลำงและอิสระตำมหลักวิชำชีพอันเป็นที่ยอมรับ และมีเอกสำร
สนับสนุนที่ใช้อ้ำงอิงได้ รวมทั้งชี้แจงให้ผู้ลงทุนทรำบว่ำข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น อย่ำงไรก็ดี                                
ในกำรให้ควำมเห็นหรือค ำแนะน ำควรเป็นไปตำมแนวทำงที่บริษัทต้นสังกัดก ำหนด (House Opinion) เพื่อให้สำมำรถ
น ำเสนอควำมเห็นหรือค ำแนะน ำเป็นไปในแนวทำงเดียวกันได้ก่อนเป็นหลัก 
  (3) ต้องให้ข้อมูลหรือค ำแนะน ำที่เหมำะสม แก่ผู้ลงทุนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
รวมทั้ง ต้องเปิดเผยหรือให้ข้อมูลที่มีควำมส ำคัญและเกี่ยวข้องอย่ำงเพียงพอต่อกำรตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยไม่
ปกปิดข้อมูลอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง  เช่น                                                                                                                                                                                    
    ก. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงเฉพำะของหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
หรือข้อจ ำกัดเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เช่น ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ก ำลังครบก ำหนดอำยุใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่ให้ผู้ลงทุนไถ่ถอนคืนก่อนครบก ำหนดได้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ระหว่ำงกำรควบรวมกองทุน 
หน่วยลงทุนประเภทที่รับซื้อคืนแบบมีก ำหนดระยะเวลำ เป็นต้น 
   ข. เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เช่นอยู่ระหว่ำงกำรเพิ่มทุน หรือลด
ทุน กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ และกำรควบรวมกิจกำร เป็นต้น 
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   ค. เปิดเผย แจ้งข้อมูล หรือค ำเตือนต่ำง ๆ อันเป็นสำระส ำคัญที่อำจมีผลกระทบต่อสิทธิ                                          
ประโยชน์ของผู้ลงทุน เช่น ข้อมูลควำมเสี่ยงของกองทุน ให้ค ำแนะน ำเพิ่มเติม หำกผู้ลงทุนจะลงทุนในกองทุนที่มีควำม
เสี่ยงสูงกว่ำที่ผู้ลงทุนจะรับได้ เป็นต้น 
   ง. กรณีกำรขำยหน่วยลงทุน ต้องแจกหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน และต้องให้ข้อมูล หรือ
ค ำแนะน ำที่เหมำะสมกับข้อมูลผู้ลงทุนตำม Customer Profile ที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้ข้อมูลหรือค ำแนะน ำอย่ำง
ต่อเนื่องภำยหลังจำกที่ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนนั้นแล้ว 
   (4) ต้องใช้วิจำรณญำณในกำรให้ค ำแนะน ำ หำกเป็นกำรให้ค ำแนะน ำซึ่งเป็นผลมำจำกกำร
วิเครำะห์ข่ำวที่อำจมีผลกระทบต่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบถึงที่มำของ
ข่ำวดังกล่ำวด้วย รวมทั้งไม่ท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรเผยแพร่ หรือบอกต่อข่ำวลือหรือข้อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำ
หลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ยังไม่ได้รับกำรยืนยันควำมถูกต้องจำกผู้ที่เก่ียวข้อง                                       
                        (5) ต้องไม่เร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจในกำรลงทุน       
                 2) กำรปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ลงทุน  
  (1) ต้องไม่รับมอบหมำยจำกผู้ลงทุนในกำรตัดสินใจซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแทน
ผู้ลงทุน 
  (2) ต้องให้บริกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแก่ผู้ลงทุนตำมค ำสั่งของผู้ลงทุนที่เป็น
เจ้ำของบัญชีหรือตำมค ำสั่งของผู้รับมอบอ ำนำจเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ลงทุน 
  (3) ต้องด ำเนินกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำให้ผู้ลงทุนตำมล ำดับก่อนหลัง เว้นแต่
ผู้ลงทุนได้ก ำหนดเงื่อนไขกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำไว้เป็นอย่ำงอื่นอย่ำงชัดเจน 
  (4) ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน เช่น รับมอบหมำยจำกผู้ลงทุนในกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
กำรช ำระรำคำค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือกำรเบิกถอนโอนย้ำยหลักทรัพย์ เป็นต้น                                                                                                                                                                              
                  3) กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ลงทุนให้ซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ไม่เหมำะสมกับฐำนะ
กำรเงิน  
  (1) ต้องไม่สนับสนุน หรือร่วมมือกับผู้ลงทุนในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ไม่
เหมำะสมกับฐำนะทำงกำรเงิน ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ หรือข้อจ ำกัดกำรลงทุนของผู้ลงทุน เช่น ช ำระค่ำซื้อ
หลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน เป็นต้น 
  (2) ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรใช้เงินกู้นอกระบบเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ เช่น ใช้หรือจัดหำแหล่งเงินกู้นอกระบบ ให้กำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือรู้เห็นว่ำมีกำรใช้เงินกู้นอกระบบ
ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  เป็นต้น                                                            
                 4) กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เช่น 
  (1) หลีกเลี่ยงกำรติดต่อ ชักชวน หรือให้ค ำแนะน ำกำรลงทุนที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ เว้นแต่จะเปิดเผยถึงส่วนได้เสียหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์นั้นให้ผู้ลงทุนทรำบ เช่น 
  ก. บริษัทหลักทรัพย์ ผู้บริหำรของบริษัทหลักทรัพย์ หรือนักวิเครำะห์กำรลงทุน และผู้แนะน ำ
กำรลงทุนถือหุ้นในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เกินกว่ำร้อยละห้ำของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวด้วย 
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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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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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                            ข. บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เก่ียวข้องเป็นผู้ออกหลักทรัพย์นั้น 
   ค. ผู้บริหำรของบริษัทหลักทรัพย์ หรือนักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุนเป็น
กรรมกำรในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้น 
   ง. บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่ำงท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินตำม
ประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบที่ปรึกษำทำงกำรเงินและขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
   จ. ผู้แนะน ำกำรลงทุนได้รับค่ำธรรมเนียมในกำรติดต่อ ชักชวน หรือให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ลงทุนใน
อัตรำที่แตกต่ำงกัน เช่น ได้รับค่ำธรรมเนียมจำกกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งมำกกว่ำอีกกองทุนรวมหนึ่ง 
เป็นต้น 
  (2) ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และ                                
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ในกรณีที่
นักวิเครำะห์กำรลงทุน และผู้แนะน ำกำรลงทุนท ำหน้ำที่ชักชวน แนะน ำให้ผู้ลงทุนซื้อขำยหลักทรัพย์หรือเผยแพร่
บทควำมหรืองำนวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดจ ำหน่วยหลักทรัพย์ตำมประกำศดังกล่ำว 
  (3) แจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบถึงกำรเป็นคู่สัญญำกับผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เข้ำเป็นคู่สัญญำ
ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้ลงทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ดูแลสภำพคล่อง (Market Maker) หรือผู้ค้ำ
หลักทรัพย์ (Dealer) และแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบว่ำบริษัทหลักทรัพย์ท ำรำยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนในฐำนะใด 
ในกรณีที่บริษัทเป็นทั้งนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ และผู้คค้ำหลักทรัพย์นั้น                                                                                                                                                                              
             5) กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่สังกัด 
  (1) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมประเภทหรือขอบเขตที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทที่ตนสังกัด
หรือด ำเนินกำรแทน เช่น ท ำหน้ำที่ภำยในขอบเขตควำมรับผิดชอบที่บริษัทมอบหมำย ไม่จัดกำรหรือยุ่ง เกี่ยวกับ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของผู้ลงทุนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
สำยงำนด้ำนปฏิบัติกำร เป็นต้น                                 
  (2) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของ                                   
พนักงำน 
  (3) ต้องไม่เรียกเก็บหรือรับค่ำธรรมเนียม หรือค่ำตอบแทนจำกผู้ลงทุนนอกเหนือจำกที่ต้องช ำระ
ต่อบริษัทหลักทรัพย์ 
                 6) กำรปฏิบัติงำนอ่ืน เช่น 
  (1) ต้องรักษำควำมลับของผู้ลงทุน เช่น กำรไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลกำรลงทุนในหลักทรัพย์/
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และข้อมูลทำงกำรเงินของผู้ลงทุนไปเปิดเผย เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ เป็นต้น 
  (2) ไม่รับประกันต่อผู้ลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทน ผลประโยชน์ ผลขำดทุน หรือควำมเสียหำยที่
อำจเกิดจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ                                
  (3) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยว่ำ
ด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และหลักเกณฑ์ที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกำร
ติดต่อ ชักชวน ให้ค ำแนะน ำ วำงแผน หรือกำรวิเครำะห์คุณค่ำหรือควำมเหมำะสมในกำรซื้อขำย หรือกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ทั้งนี้ไม่ว่ำในส่วนที่ใช้บังคับกับตนเอง หรือผู้ประกอบธุรกิจ เช่น                              

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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                            ข. บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่เก่ียวข้องเป็นผู้ออกหลักทรัพย์นั้น 
   ค. ผู้บริหำรของบริษัทหลักทรัพย์ หรือนักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุนเป็น
กรรมกำรในบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้น 
   ง. บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่ำงท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินตำม
ประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบที่ปรึกษำทำงกำรเงินและขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
   จ. ผู้แนะน ำกำรลงทุนได้รับค่ำธรรมเนียมในกำรติดต่อ ชักชวน หรือให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ลงทุนใน
อัตรำที่แตกต่ำงกัน เช่น ได้รับค่ำธรรมเนียมจำกกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งมำกกว่ำอีกกองทุนรวมหนึ่ง 
เป็นต้น 
  (2) ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และ                                
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ในกรณีที่
นักวิเครำะห์กำรลงทุน และผู้แนะน ำกำรลงทุนท ำหน้ำที่ชักชวน แนะน ำให้ผู้ลงทุนซื้อขำยหลักทรัพย์หรือเผยแพร่
บทควำมหรืองำนวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดจ ำหน่วยหลักทรัพย์ตำมประกำศดังกล่ำว 
  (3) แจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบถึงกำรเป็นคู่สัญญำกับผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เข้ำเป็นคู่สัญญำ
ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้ลงทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ดูแลสภำพคล่อง (Market Maker) หรือผู้ค้ำ
หลักทรัพย์ (Dealer) และแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบว่ำบริษัทหลักทรัพย์ท ำรำยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนในฐำนะใด 
ในกรณีที่บริษัทเป็นทั้งนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ และผู้คค้ำหลักทรัพย์นั้น                                                                                                                                                                              
             5) กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัทที่สังกัด 
  (1) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมประเภทหรือขอบเขตที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทที่ตนสังกัด
หรือด ำเนินกำรแทน เช่น ท ำหน้ำที่ภำยในขอบเขตควำมรับผิดชอบที่บริษัทมอบหมำย ไม่จัดกำรหรือยุ่ง เกี่ยวกับ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของผู้ลงทุนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
สำยงำนด้ำนปฏิบัติกำร เป็นต้น                                 
  (2) ต้องปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำของ                                   
พนักงำน 
  (3) ต้องไม่เรียกเก็บหรือรับค่ำธรรมเนียม หรือค่ำตอบแทนจำกผู้ลงทุนนอกเหนือจำกที่ต้องช ำระ
ต่อบริษัทหลักทรัพย์ 
                 6) กำรปฏิบัติงำนอ่ืน เช่น 
  (1) ต้องรักษำควำมลับของผู้ลงทุน เช่น กำรไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลกำรลงทุนในหลักทรัพย์/
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และข้อมูลทำงกำรเงินของผู้ลงทุนไปเปิดเผย เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ เป็นต้น 
  (2) ไม่รับประกันต่อผู้ลงทุนเกี่ยวกับผลตอบแทน ผลประโยชน์ ผลขำดทุน หรือควำมเสียหำยที่
อำจเกิดจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์/สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ                                
  (3) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎหมำยว่ำ
ด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และหลักเกณฑ์ที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกำร
ติดต่อ ชักชวน ให้ค ำแนะน ำ วำงแผน หรือกำรวิเครำะห์คุณค่ำหรือควำมเหมำะสมในกำรซื้อขำย หรือกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ทั้งนี้ไม่ว่ำในส่วนที่ใช้บังคับกับตนเอง หรือผู้ประกอบธุรกิจ เช่น                              

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

2-36     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันชวีิต 
 

 
 

   ก. ต้องใช้ระบบกำรบันทึกกำรให้ค ำแนะน ำ กำรรับค ำสั่งซื้อขำย และกำรแจรจำตกลง เก่ียวกับ
กำรลงทุน กับผู้ลงทุนที่บริษัทจัดไว้ และจัดเก็บบทวิเครำะห์ไว้ตำมระยะเวลำที่หลักเกณฑ์ก ำหนด 
   ข. ต้องให้ค ำแนะน ำและข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจนและถูกต้อง 
เช่น กำรวำงหลักประกัน กำรค ำนวณ  Excess Equity กำรบังคับขำย เป็นต้น 
   (4) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณ และมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ ท่ีก ำหนด
โดยสมำคม หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจตลำดทุนที่ส ำนักงำนยอมรับ เช่น 
  ก. ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก ำหนด เช่น  
เรื่องกำรจัดให้มีที่มำของค ำสั่งจำกเทปบันทึกเสียง หรือกำรจัดท ำ Ticket Order ตำมมำตรฐำนกำรประกันธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เกณฑ์กำรรักษำและพัฒนำคุณภำพนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และบทวิเครำะห์หลักทรัพย์      
เป็นต้น                                                                                                                                                                               
   ข. ในกรณีที่นักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุนเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับตลำด
หลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็นตัวแทนของสมำชิกในกำรซื้อขำยด้วยระบบกำรซื้อขำย ต้อง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำก ำหนด เช่น กำรส่งค ำสั่งที่มีลักษณะ
ไม่เหมำะสม เป็นต้น 
  ค. ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนทีส่มำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด ตัวอย่ำงคือ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรรู้จักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ 
  (5) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม หรือกำรเอำเปรียบผู้ลงทุนในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำวของบุคคลอื่น เช่น  
  ก. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม ไม่ว่ำในฐำนะตัวกำรร่วม หรือ
ผู้สนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำว 
  ข. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมที่เก่ียวข้องกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม เช่น กำรจัดหำ
บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของบุคคลอ่ืนเพื่อใช้ในกำรสร้ำงรำคำ หรือเป็นผู้ส่งค ำสั่งที่ไม่เหมำะสมในลักษณะกำรสร้ำง
รำคำ หรือเป็นผู้จัดกำรด้ำนกำรรับจ่ำยเงิน เป็นต้น4 
 หมายเหตุ: 

 ค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในกำรประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit-Linked Life Insurance) จะ
เป็นค ำศัพท์ที่ใช้เฉพำะในกรมธรรม์ประกันภัยแบบ Unit-Linked Life Insurance ซึ่งค ำศัพท์นี้ไม่ใช่ค ำศัพท์ส ำหรับใช้
กับกำรประกันชีวิตแบบพื้นฐำน แต่จะเป็นค ำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นใหม่เพื่อใช้กับกำรประกันชีวิตแบบดังกล่ำวเพิ่มขึ้น
โดยเฉพำะ ได้แก่ 
เบีย้ประกนัภัยหลกั (Regular Premium) หมำยถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยตกลงจะช ำระให้กับบริษัทประกัน
ชีวิต อำจจะเป็นแบบช ำระครั้งเดียว หรือช ำระเป็นรำยปี รำย 6 เดือน รำย 3 เดือน รำยเดือน  

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-up Premium) หมำยถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระให้กับบริษัท
ประกันชีวิตเพิ่มเติม เพื่อลงทุนเพิ่มหรือเพื่อไม่ให้กรมธรรม์ประกันภัยขำดผลบังคับ เนื่องจำกมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัย 
มีไม่พอที่จะช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำกำรประกันภัย 
 

         4แนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุน  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ก.ล.ต. 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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   ก. ต้องใช้ระบบกำรบันทึกกำรให้ค ำแนะน ำ กำรรับค ำสั่งซื้อขำย และกำรแจรจำตกลง เก่ียวกับ
กำรลงทุน กับผู้ลงทุนที่บริษัทจัดไว้ และจัดเก็บบทวิเครำะห์ไว้ตำมระยะเวลำที่หลักเกณฑ์ก ำหนด 
   ข. ต้องให้ค ำแนะน ำและข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจนและถูกต้อง 
เช่น กำรวำงหลักประกัน กำรค ำนวณ  Excess Equity กำรบังคับขำย เป็นต้น 
   (4) ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณ และมำตรฐำนในกำรประกอบวิชำชีพ ท่ีก ำหนด
โดยสมำคม หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับธุรกิจตลำดทุนที่ส ำนักงำนยอมรับ เช่น 
  ก. ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนที่สมำคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยก ำหนด เช่น  
เรื่องกำรจัดให้มีที่มำของค ำสั่งจำกเทปบันทึกเสียง หรือกำรจัดท ำ Ticket Order ตำมมำตรฐำนกำรประกันธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เกณฑ์กำรรักษำและพัฒนำคุณภำพนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และบทวิเครำะห์หลักทรัพย์      
เป็นต้น                                                                                                                                                                               
   ข. ในกรณีที่นักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุนเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับตลำด
หลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อเป็นตัวแทนของสมำชิกในกำรซื้อขำยด้วยระบบกำรซื้อขำย ต้อง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำก ำหนด เช่น กำรส่งค ำสั่งที่มีลักษณะ
ไม่เหมำะสม เป็นต้น 
  ค. ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนทีส่มำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด ตัวอย่ำงคือ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรรู้จักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ 
  (5) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่เป็นกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม หรือกำรเอำเปรียบผู้ลงทุนในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ หรือสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำวของบุคคลอื่น เช่น  
  ก. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม ไม่ว่ำในฐำนะตัวกำรร่วม หรือ
ผู้สนับสนุนกำรกระท ำดังกล่ำว 
  ข. ต้องไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมที่เก่ียวข้องกับกำรกระท ำอันไม่เป็นธรรม เช่น กำรจัดหำ
บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ของบุคคลอ่ืนเพื่อใช้ในกำรสร้ำงรำคำ หรือเป็นผู้ส่งค ำสั่งที่ไม่เหมำะสมในลักษณะกำรสร้ำง
รำคำ หรือเป็นผู้จัดกำรด้ำนกำรรับจ่ำยเงิน เป็นต้น4 
 หมายเหตุ: 

 ค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในกำรประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit-Linked Life Insurance) จะ
เป็นค ำศัพท์ที่ใช้เฉพำะในกรมธรรม์ประกันภัยแบบ Unit-Linked Life Insurance ซึ่งค ำศัพท์นี้ไม่ใช่ค ำศัพท์ส ำหรับใช้
กับกำรประกันชีวิตแบบพื้นฐำน แต่จะเป็นค ำศัพท์ที่บัญญัติขึ้นใหม่เพื่อใช้กับกำรประกันชีวิตแบบดังกล่ำวเพิ่มขึ้น
โดยเฉพำะ ได้แก่ 
เบีย้ประกนัภัยหลกั (Regular Premium) หมำยถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยตกลงจะช ำระให้กับบริษัทประกัน
ชีวิต อำจจะเป็นแบบช ำระครั้งเดียว หรือช ำระเป็นรำยปี รำย 6 เดือน รำย 3 เดือน รำยเดือน  

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-up Premium) หมำยถึง เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอำประกันภัยช ำระให้กับบริษัท
ประกันชีวิตเพิ่มเติม เพื่อลงทุนเพิ่มหรือเพื่อไม่ให้กรมธรรม์ประกันภัยขำดผลบังคับ เนื่องจำกมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัย 
มีไม่พอที่จะช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำกำรประกันภัย 
 

         4แนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักวิเครำะห์กำรลงทุนและผู้แนะน ำกำรลงทุน  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ก.ล.ต. 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

เจรจาตกลง

 

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 
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ค่าใช้จ่ายที่หักจากเบี้ยประกันภัย (Premium Charge) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่บริษัทประกันชีวิตหักจำกเบี้ย
ประกันภัยทุกครั้งที่มีกำรช ำระเบี้ยประกันภัย เพื่อเป็นค่ำนำยหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกกรมธรรม์ประกันภัย ค่ำ
ด ำเนินกำร เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมรักษากรมธรรม์ประกันภัย (Administration Fee) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

ค่าการประกันภัย (Cost of Insurance) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่ผู้เอำประกันภัยจ่ำยเพื่อเป็นค่ำควำม
คุ้มครองชีวิต โดยค ำนวณจำกค่ำควำมเสี่ยงภัยสุทธิ 

จ านวนความเส่ียงภัยสุทธิ (Net Amount at Risk) หมำยถึง จ ำนวนควำมคุ้มครองกำรเสียชีวิตที่บริษัทต้อง
จ่ำยเกินจำกมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัย 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value หรือ NAV) หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินตำมรำคำตลำดบวกด้วย
ผลประโยชน์ที่กองทุนรวมนั้นพึงได้รับหักด้วยค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย 

มูลค่าหน่วยลงทุน (Unit Price) หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจ ำหน่ำย
แล้วทั้งหมด 

ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนบวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนหักด้วยค่ำธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน  
มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย (Account Value) หมำยถึง ผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคูณกับมูลค่ำ

หน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะค ำนวณเป็นของผู้เอำประกันภัย
แต่ละรำย 

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัย (Surrender Value) หมำยถึงผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคูณกับรำคำ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุน 

การหยุดพักช าระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) หมำยถึง กำรที่บริษัทขำยหน่วยลงทุนเพื่อช ำระ     
ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย เมื่อผู้เอำประกันภัยไม่ได้ช ำระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงก ำหนดช ำระ 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษำบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษำสำมำรถ 
1. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 

ได้ 
2. อธิบำยลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยนูิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit- Linked Life  

Insurance) ได้  
           3.  อธิบำยเงื่อนไขส ำคัญและสัญญำเพิ่มเติมแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

4.  อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของนำยหน้ำประกันชีวิตในกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์
แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ได้ 
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ค่าใช้จ่ายที่หักจากเบี้ยประกันภัย (Premium Charge) หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่บริษัทประกันชีวิตหักจำกเบี้ย
ประกันภัยทุกครั้งที่มีกำรช ำระเบี้ยประกันภัย เพื่อเป็นค่ำนำยหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกกรมธรรม์ประกันภัย ค่ำ
ด ำเนินกำร เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมรักษากรมธรรม์ประกันภัย (Administration Fee) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 

ค่าการประกันภัย (Cost of Insurance) หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมที่ผู้เอำประกันภัยจ่ำยเพื่อเป็นค่ำควำม
คุ้มครองชีวิต โดยค ำนวณจำกค่ำควำมเสี่ยงภัยสุทธิ 

จ านวนความเส่ียงภัยสุทธิ (Net Amount at Risk) หมำยถึง จ ำนวนควำมคุ้มครองกำรเสียชีวิตที่บริษัทต้อง
จ่ำยเกินจำกมูลค่ำกรมธรรม์ประกันภัย 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value หรือ NAV) หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินตำมรำคำตลำดบวกด้วย
ผลประโยชน์ที่กองทุนรวมนั้นพึงได้รับหักด้วยค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย 

มูลค่าหน่วยลงทุน (Unit Price) หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจ ำหน่ำย
แล้วทั้งหมด 

ราคาขายหน่วยลงทุน (Offer Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนบวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Bid Price) หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนหักด้วยค่ำธรรมเนียมรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน  
มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย (Account Value) หมำยถึง ผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคูณกับมูลค่ำ

หน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะค ำนวณเป็นของผู้เอำประกันภัย
แต่ละรำย 

มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภัย (Surrender Value) หมำยถึงผลรวมของจ ำนวนหน่วยลงทุนคูณกับรำคำ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินรำคำของแต่ละกองทุน 

การหยุดพักช าระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday) หมำยถึง กำรที่บริษัทขำยหน่วยลงทุนเพื่อช ำระ     
ค่ำกำรประกันภัย ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย เมื่อผู้เอำประกันภัยไม่ได้ช ำระเบี้ยประกันภัยเมื่อถึงก ำหนดช ำระ 
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บรรณานุกรม 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย. ค าสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557  เรื่องให้ใช้บันทึกสลัก

หลังผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในท่ีไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case).      
. ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การ
เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ .ศ                       
2551 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2551.                                 
. ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าประกัน
ชีวิตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  2551. 
. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข ในการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทน และนายหน้าขายกรมธรรม์ประกัน ชีวิตแบบยูนิ เวอร์แซลไลฟ์                                    
(Universal Life) พ.ศ. 2552  ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2552. 

 . พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551). 
. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และแบบ Universal Life. 
. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต. 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. แนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ของนักวิเคราะห ์                                    
การลงทุนและผู้แนะน าการลงทุน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ-
ไทย.   

Harriett E. Jones, J.D., FLMI, ACS, AIRC /Steven R. Silver, J.D., FLMI, AFSI, ACS, AIRC, AIAA: Principles of 
Insurance.  Copy Right 2011                                           

 
 
                                                                     
   

        
 
 
 
 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

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 
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