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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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3-2  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 
 

บทที ่3 การจดัการพจิารณารับประกนัภยัและการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั                             นช.3 
                      (1 ช่ัวโมง) 
เร่ืองที ่ 

3.1  ความจ าเปน็และความส าคัญของการพิจารณารบัประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ ์และ    
ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ ์ 

3.2  ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย 
3.3  องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัย 
3.4  บทบาทและหนน้าท้่ของนายหนน้าประกันช้วิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบพิเศษ 
 

แนวคดิ 
1.  กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยแบบแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์  

(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) เป็น
กรมธรรม์ท้่ไอ้รับการออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยในการท าประกันช้วิต 
โอยการพิจารณารับประกันภัย ยังเป็นกระบวนการท้่ม้ความจ าเป็นและม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย 
ผู้เอาประกันภัย และนายหนน้าประกันภัย เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอา
ประกันภัยอย่างเป็นธรรม 

2.  ปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัย ไอ้แก่ ระอับความเส้่ยงภัย ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอเอาประกันภัย 
ความสามารถของบริษัทประกันภัยในการรับประกันภัย และความเส้่ยงอ้านการลงทุน 

3.  การก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยทุกแบบต้องเป็นไปตามหนลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยและสออคล้องกับมาตรฐานการก ากับอูแลธุรกิจประกันภัยโอยองค์ประกอบส าคัญท้่ม้ผลต่อ
การก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัย คือ อัตรามรณะ อัตราออกเบ้ยย ค่าใช้จ่ายในการอ าเนินงาน อัตราการ
ขาอผลบังคับของกรมธรรม์ การส ารองฉุกเฉิน และอัตราผลก าไร 

4.  นายหนน้าประกันช้วิตเป็นบุคคลท้่รู้จักใกล้ชิอและม้ข้อมูลของผู้เอาประกันภัยมากท้่สุอ จึงม้บทบาทและ
หนน้าท้่พิจารณารับประกันภัยเบืยองต้นให้นกับบริษัทประกันภัย หนากพิจารณารับประกันภัยและคัอเลือกภัย
ไอ้อ้ ย่อมส่งผลอ้ต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัย ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคง
อยู่ของกรมธรรม์ประกันภัยและรายไอ้ของนายหนน้าประกันช้วิต  
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 อนิชวัรนัซ์

 อนิชวัรนัซ์

 อินชัวรันซ ์

 อินชัวรันซ ์

 

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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วตัถุประสงค์  
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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3-4  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 
 

เร่ืองที ่3.1  
ความจ าเป็นและความส าคญัของการพจิารณารับประกนัภยั 
แบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ และยูนิต ลงิค์ ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ 
 
 
     การพิจารณารับประกันภัยเป็นกระบวนการส าคัญท้่บริษัทใช้กลั่นกรอง คัอเลือก และประเมินผู้ขอเอา
ประกันภัยใหน้สามารถรับประกันภัยไอ้เฉพาะกลุ่มบุคคลท้่ม้อัตราการเส้่ยงภัยอยู่ในเกณฑ์ หนรือขอบข่ายท้่จะไม่ท าให้นเกิอ
ความเส้ยหนายอย่างร้ายแรงภายหนลัง และให้นเกิอความยุติธรรมต่อผู้เอาประกันภัย 

    เมื่อบริษัทรับประกันช้วิตบุคคลเป็นจ านวนมาก โอยท้่แต่ละบุคคลม้คุณลักษณะแตกต่างกันทัยงทางอ้านอายุ 
อาช้พ อุปนิสัย สุขภาพ ฯลฯ แน่นอนว่าการอ ารงช้วิตของทุกช้วิตย่อมแตกต่างกัน โอยไม่ม้ใครคาอเอาไอ้ว่าจะเกิอ
เหนตุการณ์ใอในอนาคต อังนัยนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท้่บริษัทประกันช้วิตจะต้องวางมาตรการควบคุมการรับประกันช้วิต 
หนรือรับโอนความเส้่ยงภัยอย่างรอบคอบ และยุติธรรม เพื่อให้นบริษัทสามารถอ าเนินธุรกิจต่อไปไอ้อย่างมั่นคงและ
สออคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกันช้วิต 
 
1. หลกัในการพจิารณารับประกนัภัย 

    บริษัทประกันภัย (Insurer) ต้องสร้างมาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Standard) เพื่อให้น
เป็นเกณฑ์คัอเลือกภัย (Risk Selection) และตัอสินใจจากข้อมูลของผู้เอาประกันภัยว่าจะยอมรับท าประกันภัยใน
อัตราเบ้ยยประกันภัยปกติหนรือเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัย หนรือปฏิเสธไม่รับประกันภัย
นัยน  

    การพิจารณารับประกันภัยจึงเป็นทัยงศาสตร์และศิลป์ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยพืยนฐานทางวิชาการ ความสามารถ 
และประสบการณ์ของผู้พิจารณารับประกันภัยแต่ละคน ผู้พิจารณารับประกันภัยถือเป็นผู้ม้บทบาทส าคัญของบริษัท
ประกันภัยในการพิจารณารับประกันภัยภายใต้มาตรฐานการพิจารณารับประกันช้วิตของบริษัท ซึ่งต้องยึอหนลัก 3 
ประการ คือ    
      1.1 ความยุติธรรมต่อลูกค้า หรือผู้ เอาประกันภัย เบ้ยยประกันภัยท้่ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจ่ายจะต้อง
สัมพันธ์กับความเส้่ยงภัยท้่บริษัทต้องรับผิอชอบ อังนัยนผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องประเมินความเส้่ยงภัย และ
ค านวณเบ้ยยประกันภัยอ้วยความเท้่ยงตรง และเหนมาะสม 

     ในการประเมินความเส้่ยงภัยของกลุ่มคนท้่ม้เพศและอายุอยู่ในกลุ่มเอ้ยวกัน จะพบว่าม้สุขภาพ อาช้พ และ
ปัจจัยประกอบต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น ชายอายุ 35 ปี จ านวน 100 คน พบว่าม้สุขภาพสมบูรณ์ 98 คน ในขณะท้่อ้ก 
2 คน ม้ปัญหนาสุขภาพ อังนัยนจึงควรเพิ่มเบ้ยยประกันภัยส าหนรับคนท้่ม้สขุภาพไม่อ้ ซึ่งม้ความเส้่ยงภัยท้่เพิ่มขึยนจากโอกาส
ท้่จะเส้ยช้วิตก่อนผู้อื่น    
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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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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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3-6  คู่มือปฏบิัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 
 

หนลักฐานพิสูจน์ว่ารับประกันช้วิตรายนัยนไอ้ ขณะเอ้ยวกัน บริษัทประกันภัยต้องปฏิเสธผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับ
ความเส้่ยงภัยซึ่งไม่อาจรับประกันช้วิตไอ้ เช่น ผู้ป่วยโรคเออส์ โรคมะเร็ง เพื่อรักษาฐานะและความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทประกันภัยต่อไป 
  2.1.2 มีความแขง็แกร่งทางการเงินและสามารถแข่งขันได้  บริษัทประกันภัยจะม้ความแข็งแกร่งทาง
การเงินและสามารถแข่งขันไอ้นัยน เป็นผลมาจากเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัย
ท้่เหนมาะสม หนากบริษัทประกันภัยพิจารณารับประกันภัยเข้มงวอเกินไปหนรือก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยสูงเกินไปจนไม่
สามารถแข่งขันในตลาอไอ้ โอกาสสูญเส้ยตลาอจะม้มากขึยน ขณะเอ้ยวกัน หนากพิจารณารับประกันภัยย่อหนย่อนเกินไป 
เช่น ยอมรับท าประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ความเส้่ยงสูง เมื่อเกิอการเร้ยกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย บริษัทผู้รับประกันภัยอาจม้เงินไม่พอจ่ายให้นกับผู้เอาประกันภัยหนรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย สถานการณ์เช่นน้ยส่งผลต่อความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย 
 2.2 ผู้ เอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัย ม้ความส าคัญต่อผู้เอาประกันภัย ท้่จะ
ไอ้รับความคุ้มครองสออคล้องกับความต้องการในอัตราเบ้ยยประกันภัยท้่เป็นธรรม 
 ผู้เอาประกันภัยจะไอ้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขท้่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ
และสามารถช าระเบ้ยยประกันภัยในอัตราท้่เหนมาะสมกับสภาพความเส้่ยงภัย รายไอ้และความจ าเป็นของตนเองตลออ
อายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 2.3 นายหน้าประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยม้ความจ าเป็นและความส าคัญต่อ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
  2.3.1 สร้างการเรียนรู้ในหลกัการพิจารณารับประกันภัย นายหนน้าประกันช้วิตท้ม่้ความรู้ความเข้าใจการ
พิจารณารับประกันภัยจะเข้าใจหนลักการพิจารณารับประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบตามเกณฑ์ท้่บริษัท
ประกันภัยก าหนนอเพื่อน าเสนอขายและคัอเลือกผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้คุณสมบัติท าประกันภัยไอ้มาเป็นลูกค้าคุณภาพ  
ส่งผลอ้ต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย (Persistency) สร้างความน่าเชื่อถือต่อทัยงลูกค้าและบริษัทประกันภัย 
เอาประกันภัยเหนมาะสมกับความจ าเป็นของครอบครัว แหนล่งท้่มาของรายไอ้ชัอเจนและพิสูจน์ไอ้ เป็นต้น  
  2.3.2 สร้างรายได้ต่อเน่ือง นายหนน้าประกันช้วิตจะม้รายไอ้ต่อเนื่องและคงอยู่ในอาช้พยาวนาน  หนาก
นายหนน้าประกันช้วิตคัอเลือกผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมากท้่ม้คุณสมบัติสามารถท าประกันช้วิตไอ้และสามารถช าระ
เบ้ยยประกันภัยไอ้ตลอออายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย นายหนน้าประกันช้วิตก็จะม้รายไอ้จากเบ้ยยประกันภัยปีแรกและ
เบ้ยยประกันภัยปีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลอ้ต่อความคงอยู่ในอาช้พ 
 อย่างไรก็ตาม การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพนัยนเก้่ยวข้องกับบุคคลหนลายฝ่าย อาทิ ผู้เอา
ประกันภัยต้องม้คุณสมบัติท าประกันช้วิตไอ้ นายหนน้าประกันช้วิตซึ่งเป็นผู้ใหน้ข้อมูลเบืยองต้นเก่้ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
ต้องให้นข้อมูลท้่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องเป็นผู้ม้ความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ รวมถึง
บริษัทประกันภัยเองต้องก าหนนอมาตรฐานท้่อ้สออคล้องกับความเปล้่ยนแปลงท้่เกิอขึยนกับตลาอประกันภัยอ้วย 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่3.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัย 
 
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยท้่ถูกต้อง ยุติธรรม อังนัยนการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหนลายอย่างประกอบ       
การพิจารณา ซึ่งประกอบอ้วย 
 1. ปัจจัยเส้่ยงท้่เก่้ยวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเส้่ยงท้่ไม่เก่้ยวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ (Medical Risk) 
 ปัจจัยเส้่ยงท้่เก้่ยวกับสุขภาพน้ย เป็นตัวอย่างท้่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งผู้พิจารณา
จะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพในอนาคตอ้วย โอยจะ
พิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเส้่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) อังน้ย 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
 1.3 ส่วนสูง และนย าหนนัก 
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
 1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หนรือความบกพร่องของสุขภาพ 
 1.7 การสูบบุหนร้่ และการเสพสารเสพติอ 
  1.8 การอื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยท้่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากม้
หนลายเหนตุผลประกอบ แต่เหนตุผลประการแรกท้่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหนาสุขภาพทางร่างกายจะเกิอขึยนและม้
ความซับซ้อนมากขึยนตามอายุ เหนตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่ไป
กับจ านวนเงินเอาประกันภัยทัยงท้่ม้อยู่เอิม หนรือท้่ก าลังยื่นขอ อ้วยเหนตุผลอังกล่าวน้ยจะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยท้่ขัอต่อการคัอเลือกไอ้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มม้ความต้องการ
ขอซืยอประกันช้วิต เมื่อเท้ยบกับชายวัยเอ้ยวกันซึ่งไอ้ซืยอประกันภัยแบบคุ้มครองมรอกตัยงแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นท้่น่า
สังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะม้ภัยท้่ขัอต่อการคัอเลือก เช่น อาจม้ปัญหนาทางอ้านสุขภาพก็ไอ้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาไอ้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้อายุน้อย แต่ม้ความต้องการท้่จะซืยอความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่สูง ก็อาจจะแสองให้นเห็นนถึงภัยท้่ขัอต่อการคัอเลือกไอ้เช่นเอ้ยวกัน 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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เร่ืองที ่3.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัย 
 
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยท้่ถูกต้อง ยุติธรรม อังนัยนการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหนลายอย่างประกอบ       
การพิจารณา ซึ่งประกอบอ้วย 
 1. ปัจจัยเส้่ยงท้่เก่้ยวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเส้่ยงท้่ไม่เก่้ยวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ (Medical Risk) 
 ปัจจัยเส้่ยงท้่เก้่ยวกับสุขภาพน้ย เป็นตัวอย่างท้่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งผู้พิจารณา
จะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพในอนาคตอ้วย โอยจะ
พิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเส้่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) อังน้ย 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
 1.3 ส่วนสูง และนย าหนนัก 
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
 1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หนรือความบกพร่องของสุขภาพ 
 1.7 การสูบบุหนร้่ และการเสพสารเสพติอ 
  1.8 การอื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยท้่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากม้
หนลายเหนตุผลประกอบ แต่เหนตุผลประการแรกท้่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหนาสุขภาพทางร่างกายจะเกิอขึยนและม้
ความซับซ้อนมากขึยนตามอายุ เหนตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่ไป
กับจ านวนเงินเอาประกันภัยทัยงท้่ม้อยู่เอิม หนรือท้่ก าลังยื่นขอ อ้วยเหนตุผลอังกล่าวน้ยจะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยท้่ขัอต่อการคัอเลือกไอ้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มม้ความต้องการ
ขอซืยอประกันช้วิต เมื่อเท้ยบกับชายวัยเอ้ยวกันซึ่งไอ้ซืยอประกันภัยแบบคุ้มครองมรอกตัยงแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นท้่น่า
สังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะม้ภัยท้่ขัอต่อการคัอเลือก เช่น อาจม้ปัญหนาทางอ้านสุขภาพก็ไอ้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาไอ้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้อายุน้อย แต่ม้ความต้องการท้่จะซืยอความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่สูง ก็อาจจะแสองให้นเห็นนถึงภัยท้่ขัอต่อการคัอเลือกไอ้เช่นเอ้ยวกัน 
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 โอยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนนอ เป็น 4 ช่วง คือ 
  1) ช่วงวัยเอ็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ปี 
  2) ช่วงวัยหนนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ปี 
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ปี 
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึยนไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเอ็ก ช่วงท้่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มท้่ม้อัตราการเร้ยกร้องสินไหนม
สุขภาพทอแทนบ่อยครัยง โอยเฉพาะในกลุ่มอายุท้่น้อยกว่า 5 ปี จึงม้ความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัอระวัง หนากไอ้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยม้ประวัติเจ็บป่วย หนรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันช้วิต นอกจากน้ยในกรณ้ท้่ผู้ขอเอาประกันภัยม้พ้่น้องหนลายคน แต่บิอามารอา เลือกให้นท าประกันภัยเพ้ยงคน
เอ้ยว ก็เป็นข้อมูลท้่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาอ้วยความระมัอระวังอ้วยเช่นกัน 
         2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนนุ่มสาว ช่วงท้่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มท้่ม้ปัญหนาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยท้่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันภัยท้่ขอซืยอ จ านวนเงินเอาประกันภัยท้ยังม้ผลบังคับ ส่วนไอ้
เส้ยในการขอท าประกันช้วิต และรายไอ้ท้่เกิอจากการท างาน เพื่อพิจารณาอูจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่ขอซืยอว่า
เหนมาะสมหนรือไม่ 
          3) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยกลางคน ช่วงท้่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มท้่ผู้พิจารณาต้องให้นความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนจะเร่ิมม้ปัญหนาเมื่อม้อายุ 40 ปีขึยนไป อังนัยนส าหนรับผู้ขอเอาประกันภัย
ท้่ไม่เคยซืยอประกันช้วิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตัยงค าถาม โอยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอเอาประกันภัยจึง
เพิ่งจะมาขอซืยอประกันช้วิต” โอยจะต้องพิจารณาละเอ้ยอมากขึยน เมื่อเท้ยบกับอายุของผู้ขอเอาประกันภัยท้่มากขึยน
อ้วยเช่นกัน 
          4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงท้่ 4 (อายุ 61 ปีขึยนไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหนลาย ๆ อ้าน โอยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยไอ้ (Insurability) เนื่องจากโอยทั่วไปแล้ว ผู้ท้่ม้
อายุมากขึยนย่อมจะม้ปัญหนาทางอ้านสุขภาพ อังนัยนถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลออระยะเวลา 5 ปีท้่ผ่านมา หนรือเคยนอนโรงพยาบาลอ้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาอ้วยความระมัอระวังมากขึยน และพยายามหนาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้นมากท้่สุอเท่าท้่จะท าไอ้ 
          บริษัทประกันภัยโอยทั่วไปจะจ ากัออายุท้่สามารถขอเอาประกันช้วิตไอ้ท้อ่ายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้นถึงอายุ 75 ปี แต่ก็ม้บางบริษัทซึ่งม้จ านวนน้อยจะรับประกันช้วิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึยน เบ้ยยประกันภัยก็ย่อมสูงตามอ้วย เนื่องจากความเส้่ยงต่อการ
คัอเลือกภัยสูงขึยน และม้มูลเหนตุจูงใจในการขอซืยอประกันช้วิตท้่ต้องน ามาเป็นประเอ็นในการพิจารณาอ้วย       
 1.2 เพศ (Sex) ประเอ็นน้ยไม่ใช่ปัจจัยส าคัญต่อการตัอสินใจรับประกันภัย โอยหนลักการพิจารณารับประกันภัย
เพศหนญิงจะเหนมือนกับเพศชาย กล่าวคือ จะพิจารณาจากความจ าเป็น (Need) ในการขอท าประกันช้วิตเป็นหนลัก แต่
อย่างไรก็ตามจากสถิติพบว่า เพศชายม้อัตรามรณะสูงกว่าเพศหนญิง เนื่องจากม้การใช้ช้วิตท้่ เส้่ยงกว่าทัยงในอ้านการเกิอ
อุบัติเหนตุ และการถูกฆาตกรรม แต่ผู้หนญิงจะเจ็บป่วยมากกว่า เพราะร่างกายของผู้หนญิงม้ความซับซ้อนมากกว่า ในบาง
บริษัทอาจเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัย (ช้วิตและ/หนรือสุขภาพ) ไม่เท่ากัน 
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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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 1.3 ส่วนสูงและน ้าหนัก (Build) ส่วนสูงและนย าหนนักเป็นปัจจัยส าคัญอ้กเรื่องหนนึ่งในการพิจารณารับ
ประกันภัย โอยปกติจะม้ตารางแสองนย าหนนักมาตรฐานของผู้ม้ความสูงแตกต่ างกัน เพื่อเปร้ยบเท้ยบว่า ผู้ขอเอา
ประกันภัยแต่ละคนม้นย าหนนักตามมาตรฐานหนรือไม่ นย าหนนักท้่แตกต่างจากมาตรฐานเพ้ยงเล็กน้อยจะไม่ม้ผลกระทบต่อ
ระอับความเส้่ยงภัย แต่ผู้ท้่ม้นย าหนนักสูงกว่ามาตรฐานมากจะท าให้นม้ระอับความเส้่ยงภัยสูงขึยน  ในทางตรงข้ามผู้ท้่ม้
นย าหนนักต่ ากว่ามาตรฐานไม่มากนักมักจะไม่ม้ปัญหนาในเรื่องของความเส้่ยงภัย  อย่างไรก็อ้ถ้าปรากฏว่าผู้ขอเอา
ประกันภัยม้นย าหนนักลอลงมากจากเอิมในระยะเวลาช่วง 3 ถึง 6 เอือน ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องหนาสาเหนตุของ
การท้่ม้นย าหนนักลอลง สืบเนื่องจากความเจ็บป่วยอย่างไรหนรือไม่ 
  1) ผู้ท้่ม้นย าหนนักเกินมาตรฐาน อาจก่อให้นเกิอโรคตามมาภายหนลัง เช่น โรคเบาหนวาน โรคความอันโลหินต
สูง โรคไขมันในเลืออสูง หนัวใจ หนรือระบบอ่ืน ๆ อ้กไอ้ 
  2) ผู้ท้่ม้นย าหนนักต่ ากว่ามาตรฐาน อาจจะแสองถึงภาวะการติอเชืยอภายในร่างกาย เช่น วัณโรค โรคปออ 
โรคเออส์ และท้่ส าคัญอ้กโรคท้่ต้องนึกถึงคือ โรคมะเร็ง 
 อังนัยน บริษัทประกันภัยจะต้องม้การสอบถามเร่ืองการเปล้่ยนแปลงของนย าหนนักในใบค าขอเอาประกันภัยว่า
เพิ่มขึยน หนรือลอลงอ้วยสาเหนตุใอ ปัจจุบันการพิจารณาส่วนสูง และนย าหนนักจะพิจารณาจากอัชน้มวลกาย (Body Mass 
Index) = นย าหนนัก (กก.)/ส่วนสูง2 (เซนติเมตร) ค่าอัชน้มวลกายปกติอยู่ระหนว่าง 20 – 25  
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว (Health History) ผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ประวัติการเจ็บป่วย การรักษาหนรือการ
ผ่าตัอ เช่น โรคความอันโลหนิตสูง โรคไต โรคปออ โรคหันวใจ โรคมะเร็ง หนรือโรคเบาหนวาน ย่อมส่งผลใหน้ระอับความเส้่ยง
ภัยสูงขึยน และเป็นเหนตุท าให้นอัตราการเส้ยช้วิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจะม้ผลต่อการพิจารณารับประกันภัยมากหนรือน้อย ขึยนอยู่
กับลักษณะและความรุนแรงของโรคนัยน ๆ  
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History) จากการศึกษาทางอ้านการแพทย์เก้่ยวกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน เป็นสิ่งท้่สามารถยืนยันไอ้ชัอเจนว่าสภาวะของสุขภาพของผู้ใอก็ตามมักจะม้จุอเร่ิมต้นจากบุคคล
ในครอบครัวท้่ถ่ายทออทางพันธุกรรม จากการศึกษาน้ยจะพบว่าม้โรคหนลายชนิอท้่สามารถถ่ายทออทางกรรมพันธุ์ไอ้ 
เช่น โรคเบาหนวาน โรคเลืออบางชนิอ โรคเก้่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิอ โรคหันวใจ หนรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เช่น 
โรคเลืออธาลัสซ้เม้ย หนากบิอา และ/หนรือมารอาเป็นโรคน้ย จะสามารถถ่ายทออทางพันธุกรรมมายังบุตรไอ้ 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ หนมายถึงความไม่สมบูรณ์หนรือความผิอ
รูปร่างของอวัยวะซึ่งอาจเป็นมาตัยงแต่ก าเนิอ หนรือเกิอขึยนในภายหนลังก็ไอ้ เช่น เนื่องจากอุบัติเหนตุ หนรือความเจ็บป่วย  
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความส าคัญของอวัยวะท้่พิการบกพร่อง ความรุนแรงของการสูญเส้ยหนน้าท้่ในการท างาน  รวมถึง
สาเหนตุของความพิการนัยนยังอ ารงอยู่หนรือไม่ 
  1.7 การสูบบุหร่ีและการเสพสารเสพติด เป็นเร่ืองท้่ทราบกันโอยทั่วไปแล้วว่า การสูบบุหนร้่เป็นสาเหนตุหนนึ่งของ
การเกิอโรคต่าง ๆ โอยเฉพาะโรคระบบทางเอินหนายใจ เช่น โรคหนลออลมอักเสบเรืยอรัง (Chronic Bronchitis) โรค   
ถุงลมโป่งพอง (Chronic Obstruction Pulmonary Disease) โรคมะเร็งปออ (Lung Cancer) รวมไปถึงโรคของ
ระบบหนลออเลืออสมอง และโรคหันวใจ  
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-9 
 

 
 

 1.3 ส่วนสูงและน ้าหนัก (Build) ส่วนสูงและนย าหนนักเป็นปัจจัยส าคัญอ้กเรื่องหนนึ่งในการพิจารณารับ
ประกันภัย โอยปกติจะม้ตารางแสองนย าหนนักมาตรฐานของผู้ม้ความสูงแตกต่ างกัน เพื่อเปร้ยบเท้ยบว่า ผู้ขอเอา
ประกันภัยแต่ละคนม้นย าหนนักตามมาตรฐานหนรือไม่ นย าหนนักท้่แตกต่างจากมาตรฐานเพ้ยงเล็กน้อยจะไม่ม้ผลกระทบต่อ
ระอับความเส้่ยงภัย แต่ผู้ท้่ม้นย าหนนักสูงกว่ามาตรฐานมากจะท าให้นม้ระอับความเส้่ยงภัยสูงขึยน  ในทางตรงข้ามผู้ท้่ม้
นย าหนนักต่ ากว่ามาตรฐานไม่มากนักมักจะไม่ม้ปัญหนาในเรื่องของความเส้่ยงภัย  อย่างไรก็อ้ถ้าปรากฏว่าผู้ขอเอา
ประกันภัยม้นย าหนนักลอลงมากจากเอิมในระยะเวลาช่วง 3 ถึง 6 เอือน ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องหนาสาเหนตุของ
การท้่ม้นย าหนนักลอลง สืบเนื่องจากความเจ็บป่วยอย่างไรหนรือไม่ 
  1) ผู้ท้่ม้นย าหนนักเกินมาตรฐาน อาจก่อให้นเกิอโรคตามมาภายหนลัง เช่น โรคเบาหนวาน โรคความอันโลหินต
สูง โรคไขมันในเลืออสูง หนัวใจ หนรือระบบอ่ืน ๆ อ้กไอ้ 
  2) ผู้ท้่ม้นย าหนนักต่ ากว่ามาตรฐาน อาจจะแสองถึงภาวะการติอเชืยอภายในร่างกาย เช่น วัณโรค โรคปออ 
โรคเออส์ และท้่ส าคัญอ้กโรคท้่ต้องนึกถึงคือ โรคมะเร็ง 
 อังนัยน บริษัทประกันภัยจะต้องม้การสอบถามเร่ืองการเปล้่ยนแปลงของนย าหนนักในใบค าขอเอาประกันภัยว่า
เพิ่มขึยน หนรือลอลงอ้วยสาเหนตุใอ ปัจจุบันการพิจารณาส่วนสูง และนย าหนนักจะพิจารณาจากอัชน้มวลกาย (Body Mass 
Index) = นย าหนนัก (กก.)/ส่วนสูง2 (เซนติเมตร) ค่าอัชน้มวลกายปกติอยู่ระหนว่าง 20 – 25  
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว (Health History) ผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ประวัติการเจ็บป่วย การรักษาหนรือการ
ผ่าตัอ เช่น โรคความอันโลหนิตสูง โรคไต โรคปออ โรคหันวใจ โรคมะเร็ง หนรือโรคเบาหนวาน ย่อมส่งผลใหน้ระอับความเส้่ยง
ภัยสูงขึยน และเป็นเหนตุท าให้นอัตราการเส้ยช้วิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจะม้ผลต่อการพิจารณารับประกันภัยมากหนรือน้อย ขึยนอยู่
กับลักษณะและความรุนแรงของโรคนัยน ๆ  
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History) จากการศึกษาทางอ้านการแพทย์เก้่ยวกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน เป็นสิ่งท้่สามารถยืนยันไอ้ชัอเจนว่าสภาวะของสุขภาพของผู้ใอก็ตามมักจะม้จุอเร่ิมต้นจากบุคคล
ในครอบครัวท้่ถ่ายทออทางพันธุกรรม จากการศึกษาน้ยจะพบว่าม้โรคหนลายชนิอท้่สามารถถ่ายทออทางกรรมพันธุ์ไอ้ 
เช่น โรคเบาหนวาน โรคเลืออบางชนิอ โรคเก้่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิอ โรคหันวใจ หนรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เช่น 
โรคเลืออธาลัสซ้เม้ย หนากบิอา และ/หนรือมารอาเป็นโรคน้ย จะสามารถถ่ายทออทางพันธุกรรมมายังบุตรไอ้ 
 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ หนมายถึงความไม่สมบูรณ์หนรือความผิอ
รูปร่างของอวัยวะซึ่งอาจเป็นมาตัยงแต่ก าเนิอ หนรือเกิอขึยนในภายหนลังก็ไอ้ เช่น เนื่องจากอุบัติเหนตุ หนรือความเจ็บป่วย  
ซึ่งต้องพิจารณาถึงความส าคัญของอวัยวะท้่พิการบกพร่อง ความรุนแรงของการสูญเส้ยหนน้าท้่ในการท างาน  รวมถึง
สาเหนตุของความพิการนัยนยังอ ารงอยู่หนรือไม่ 
  1.7 การสูบบุหร่ีและการเสพสารเสพติด เป็นเร่ืองท้่ทราบกันโอยทั่วไปแล้วว่า การสูบบุหนร้่เป็นสาเหนตุหนนึ่งของ
การเกิอโรคต่าง ๆ โอยเฉพาะโรคระบบทางเอินหนายใจ เช่น โรคหนลออลมอักเสบเรืยอรัง (Chronic Bronchitis) โรค   
ถุงลมโป่งพอง (Chronic Obstruction Pulmonary Disease) โรคมะเร็งปออ (Lung Cancer) รวมไปถึงโรคของ
ระบบหนลออเลืออสมอง และโรคหันวใจ  
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3-10  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 
 

 บริษัทประกันภัยจะไม่ยอมรับการท าประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ประวัติการเสพยาเสพติอ หนรือสาร
เสพติอ (Substance Abuse) เพราะถือเป็นพฤติกรรมเส้่ยงท้่ม้โทษต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพรวมถึงอาจส่งผล
กระทบต่อครอบครัวของผู้เสพอ้วย 
 1.8 การดื่มสุรา เป็นสาเหนตุหนนึ่งของการเจ็บป่วย เช่น โรคตับ นอกจากน้ยยังเป็นสาเหนตุท้่ส าคัญของการเกิอ
อุบัติเหนตุอ้กอ้วย ซึ่งในการพิจารณาต้องพิจารณาถึง ประเภทของเครื่องอื่มแอลกอฮอล์ จ านวนท้่อื่มแต่ละครัยง และ
ความถ้่ในการอื่มสุราต่อวันหนรือต่อสัปอาห์น ซึ่งเป็นการยากท้่จะไอ้ข้อมูลท้่แท้จริง ในบางครัยงข้อมูลอังกล่าวอาจจะไอ้มา
จากประวัติการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยตอบข้อซักถามของแพทย์  เป็นต้น และในบางกรณ้
สิ่งแวอล้อมและอาช้พก็จะเป็นหนนึ่งองค์ประกอบท้่จะน ามาใช้ในการประเมินภาวะการอื่มสุรา 
 
2. ปัจจยัเส่ียงทีไ่ม่เกีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเส้่ยงท้่ไม่เก้่ยวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) แยกพิจารณาไอ้เป็น 1) ปัจจัยเส้่ยงทางการเงิน        
2) ปัจจัยเส้่ยงส่วนบุคคล 3) ความเส้่ยงภัยทางรูปแบบการอ าเนินช้วิตและความเส้่ยงภัยทางศ้ลธรรมจรรยา และ      
4) ความเส้่ยงจากการลงทุน รายบะเอ้ยอม้อังน้ย 
  2.1 ปัจจัยเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk Factors) ข้อมูลทางการเงินเป็นเรื่องยากในการพิจารณา
รับประกันช้วิต ข้อมูลทางการเงินของผู้ขอเอาประกันภัยเป็นสิ่งท้่บ่งบอกถึงความจ าเป็นและความสามารถในการท า
ประกันช้วิต กรณ้ผู้ขอเอาประกันภัยม้ฐานะทางการเงินอ้ ก็จะม้ความสามารถท าประกันช้วิตในจ านวนเงินเอา
ประกันภัยท้่สูงไอ้ ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ขอเอาประกันภัยม้ฐานะทางการเงินไม่อ้ ก็จะสามารถท าประกันช้วิตอ้วย
จ านวนเงินเอาประกันภัยท้่ไม่สูง ทัยงน้ยเพื่อป้องกันการหนวังผลก าไรจากการท าประกันช้วิต หนรือจากการเร้ยกร้อ ง
ผลประโยชน์ อังนัยนผู้ขอเอาประกันภัยควรจะขอเอาประกันช้วิตภายในจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่ไม่เกินความสามารถ
ในการช าระเบ้ยยประกันภัยของตนเอง ปัญหนาเรื่องน้ยมักจะเก่้ยวโยงไปถึงวิธ้การขายของนายหนน้าประกันชว้ิตอ้วย เพราะ
ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยตกลงซืยอประกันช้วิตเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่สูงเกินกว่าท้่เขาจะสามารถช าระเบ้ยย
ประกันภัยไอ้ตลอออายุของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะสิยนผลบังคับก่อนครบก าหนนออายุกรมธรรม์
ประกันภัย นอกจากน้ยหนากผู้ขอเอาประกันภัยรายใอ ขอท าประกันช้วิตในจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่สูงเกินสมควร 
(Over Insurance) ผู้พิจารณารับประกันภัยก็จะต้องระมัอระวังว่าเป็นการท าประกันช้วิตในลักษณะไม่สุจริต โอยหนวัง
ผลในการเร้ยกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  
   2.1.1 วัตถปุระสงค์ของการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ป้องกันการเร้ยกร้องสินไหนมมรณกรรมในระยะเวลาอันสัยน (Early Death Claim) หนรือป้องกัน
กลุ่มผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ความเส้่ยงแอบแฝง (Anti-selection) 
   2) ประเมินความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อป้องกันกรมธรรม์
ขาออายุ เนื่องจากการเสนอขายไม่ตรงกับความต้องการ หนรือการจ่ายเบ้ยยประกันภัยท้่สูงเกินความสามารถในการช าระ
เบ้ยยประกันภัย 
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2-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชวีิต 
 

 

เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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   3) ป้องกันไม่ให้นม้การท าประกันช้วิตอ้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่สูงเกินไป (Over Insurance) 
เพื่อแสวงหนาผลก าไรจากการท าประกันช้วิต 
  2.1.2 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ความจ าเป็นในการท าประกันช้วิต (Insurance Needs) ผู้ขอเอาประกันภัยจะซืยอแบบประกัน
ช้วิตท้่เหนมาะสม ตรงตามความต้องการทางการเงิน (Financial Need) เช่น ท าประกันช้วิตเพื่อคุ้มครองการสูญเส้ย
รายไอ้ เพื่อคุ้มครองภาระหนน้ยสิน เพื่อการออมทรัพย์ เป็นต้น     
    2) การม้ส่วนไอ้ส่วนเส้ยในการขอเอาประกันภัย (Insurable Interest) ผู้ขอเอาประกันภัยและ
ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นบุคคลท้่ม้ส่วนไอ้เส้ยในการเอาประกันช้วิตซึ่งขึยนอยู่กับความจ าเป็นหนรือวัตถุประสงค์ในการ
ขอเอาประกันช้วิต เช่น ในกรณ้ท าประกันเพื่อคุ้มครองการสูญเส้ยรายไอ้ ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นบุคคลในครอบครัว
ท้่ม้ความสัมพันธ์ทางสายเลืออ หนรือกรณ้ท าประกันช้วิตเพื่อคุ้มครองภาระหนน้ยสิน ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นธนาคารใน
ฐานะเจ้าหนน้ย เป็นต้น 
   3) อาช้พและรายไอ้ (Occupation & Income) รายไอ้จะน ามาใช้ในการค านวณความคุ้มครอง
สูงสุอท้่จะสามารถรับประกันภัยไอ้ และประเมินความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัย โอยปกติบริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัย โอยอนุมัติให้นเบ้ยยประกันภัยรวมทุก
กรมธรรม์ประกันภัยของทุกบริษัทรวมกันไม่เกิน 15 – 20% ของรายไอ้ต่อปี และความคุ้มครองสูงสุอขึยนอยู่กับรายไอ้
และอายุของผู้ขอเอาประกันภัย  
 2.2 ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญในการอ ารงช้วิตของแต่ละบุคคลท้่จะน ามา
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ไอ้แก ่     
   2.2.1 อาชีพ (Occupation Risk) อาช้พม้ผลต่อแนวโน้มของการเกิออุบัติเหนตุท้่ท าให้นเส้ยช้วิต พิการ หนรือ
เกิอการบาอเจ็บทางร่างกาย อาช้พและหนน้าท้่ท้่แตกต่างกันออกไปย่อมม้โอกาสไอ้รับอันตรายแตกต่างกันไป อาช้พท้่
ท างานเก่้ยวข้องกับเอกสาร หนรือท างานประจ าอยู่ในส านกังาน โอกาสเกิออุบัติเหนตุต่าง ๆ น้อยเมื่อเท้ยบกับอาช้พท้่ต้อง
ท างานเก้่ยวกับเครื่องจักรหนรือท างานในโรงงาน การประกอบอาช้พในบางลักษณะส่งผลให้นสุขภาพทรุอโทรมและ
เจ็บป่วย เช่น บุคคลท้่ท างานในสิ่งแวอล้อม หนรือมลภาวะเป็นพิษ จะส่งผลใหน้เกิอโรคระบบทางเอินหนายใจ เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานในเหนมืองถ่านหินน เป็นต้น 
  อาช้พพนักงานบริการในสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่น สถานอาบอบนวอ บาร์ ไนท์คลับ คอกเทลเลาจน์ เป็น
ต้น เป็นกลุ่มบุคคลท้่ม้อัตราเส้่ยงสูงในเรื่องของสุขภาพทรุอโทรม ม้โอกาสสูงในการติอเชืยอเออส์  อังนัยน การพิจารณา
รับประกันภัยส าหนรับอาช้พน้ย ควรต้องม้การเร้ยกตรวจเลืออ Anti HIV ก่อนการรับประกันช้วิต และบางบริษัท
รับประกันภัยอาจรับประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่จ ากัอ 
  จากความแตกต่างอังกล่าวในบางกลุ่มอาช้พจึงต้องม้การเพิ่มเบ้ยยประกันภัยพิเศษอ้วยเช่นกัน นอกจากน้ย
ในแต่ละบริษัทประกันภัยยังม้การก าหนนออัตราชัยนอาช้พส าหนรับการประกันภัยอุบัติเหนตุอ้วย ซึ่งอาช้พท้่ม้ค วามเส้่ยง
น้อย อัตราการเก็บเบ้ยยประกันอุบัติเหนตุย่อมน้อยกว่า โอยทั่วไปการก าหนนอชัยนอาช้พจะแบ่งเป็น 3 ชัยน หนรือ 4 ชัยน 
ขึยนอยู่กับวิธ้ปฏิบัติของแต่ละบริษัท เช่น พนักงานบัญช้จัออยู่ในอาชพ้ชัยน 1 พนักงานขับรถจัออยู่ในอาช้พชัยน 3 เป็นต้น 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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   3) ป้องกันไม่ให้นม้การท าประกันช้วิตอ้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่สูงเกินไป (Over Insurance) 
เพื่อแสวงหนาผลก าไรจากการท าประกันช้วิต 
  2.1.2 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ความจ าเป็นในการท าประกันช้วิต (Insurance Needs) ผู้ขอเอาประกันภัยจะซืยอแบบประกัน
ช้วิตท้่เหนมาะสม ตรงตามความต้องการทางการเงิน (Financial Need) เช่น ท าประกันช้วิตเพื่อคุ้มครองการสูญเส้ย
รายไอ้ เพื่อคุ้มครองภาระหนน้ยสิน เพื่อการออมทรัพย์ เป็นต้น     
    2) การม้ส่วนไอ้ส่วนเส้ยในการขอเอาประกันภัย (Insurable Interest) ผู้ขอเอาประกันภัยและ
ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นบุคคลท้่ม้ส่วนไอ้เส้ยในการเอาประกันช้วิตซึ่งขึยนอยู่กับความจ าเป็นหนรือวัตถุประสงค์ในการ
ขอเอาประกันช้วิต เช่น ในกรณ้ท าประกันเพื่อคุ้มครองการสูญเส้ยรายไอ้ ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นบุคคลในครอบครัว
ท้่ม้ความสัมพันธ์ทางสายเลืออ หนรือกรณ้ท าประกันช้วิตเพื่อคุ้มครองภาระหนน้ยสิน ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นธนาคารใน
ฐานะเจ้าหนน้ย เป็นต้น 
   3) อาช้พและรายไอ้ (Occupation & Income) รายไอ้จะน ามาใช้ในการค านวณความคุ้มครอง
สูงสุอท้่จะสามารถรับประกันภัยไอ้ และประเมินความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัย โอยปกติบริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัย โอยอนุมัติให้นเบ้ยยประกันภัยรวมทุก
กรมธรรม์ประกันภัยของทุกบริษัทรวมกันไม่เกิน 15 – 20% ของรายไอ้ต่อปี และความคุ้มครองสูงสุอขึยนอยู่กับรายไอ้
และอายุของผู้ขอเอาประกันภัย  
 2.2 ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญในการอ ารงช้วิตของแต่ละบุคคลท้่จะน ามา
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ไอ้แก ่     
   2.2.1 อาชีพ (Occupation Risk) อาช้พม้ผลต่อแนวโน้มของการเกิออุบัติเหนตุท้่ท าให้นเส้ยช้วิต พิการ หนรือ
เกิอการบาอเจ็บทางร่างกาย อาช้พและหนน้าท้่ท้่แตกต่างกันออกไปย่อมม้โอกาสไอ้รับอันตรายแตกต่างกันไป อาช้พท้่
ท างานเก่้ยวข้องกับเอกสาร หนรือท างานประจ าอยู่ในส านกังาน โอกาสเกิออุบัติเหนตุต่าง ๆ น้อยเมื่อเท้ยบกับอาช้พท้่ต้อง
ท างานเก้่ยวกับเครื่องจักรหนรือท างานในโรงงาน การประกอบอาช้พในบางลักษณะส่งผลให้นสุขภาพทรุอโทรมและ
เจ็บป่วย เช่น บุคคลท้่ท างานในสิ่งแวอล้อม หนรือมลภาวะเป็นพิษ จะส่งผลใหน้เกิอโรคระบบทางเอินหนายใจ เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานในเหนมืองถ่านหินน เป็นต้น 
  อาช้พพนักงานบริการในสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่น สถานอาบอบนวอ บาร์ ไนท์คลับ คอกเทลเลาจน์ เป็น
ต้น เป็นกลุ่มบุคคลท้่ม้อัตราเส้่ยงสูงในเรื่องของสุขภาพทรุอโทรม ม้โอกาสสูงในการติอเชืยอเออส์  อังนัยน การพิจารณา
รับประกันภัยส าหนรับอาช้พน้ย ควรต้องม้การเร้ยกตรวจเลืออ Anti HIV ก่อนการรับประกันช้วิต และบางบริษัท
รับประกันภัยอาจรับประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยท้่จ ากัอ 
  จากความแตกต่างอังกล่าวในบางกลุ่มอาช้พจึงต้องม้การเพิ่มเบ้ยยประกันภัยพิเศษอ้วยเช่นกัน นอกจากน้ย
ในแต่ละบริษัทประกันภัยยังม้การก าหนนออัตราชัยนอาช้พส าหนรับการประกันภัยอุบัติเหนตุอ้วย ซึ่งอาช้พท้่ม้ค วามเส้่ยง
น้อย อัตราการเก็บเบ้ยยประกันอุบัติเหนตุย่อมน้อยกว่า โอยทั่วไปการก าหนนอชัยนอาช้พจะแบ่งเป็น 3 ชัยน หนรือ 4 ชัยน 
ขึยนอยู่กับวิธ้ปฏิบัติของแต่ละบริษัท เช่น พนักงานบัญช้จัออยู่ในอาชพ้ชัยน 1 พนักงานขับรถจัออยู่ในอาช้พชัยน 3 เป็นต้น 
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  2.2.2 กีฬาและงานอดิเรก (Sport and Hobby Risk) บุคคลท้่ประกอบอาช้พท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐาน
มิไอ้หนมายความว่าเขาเหนล่านัยนจะไอ้รับการคิอเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานเสมอไป หนากบุคคลเหนล่านัยนม้งานออิเรก หนรือกึ่ง
อาช้พ หนรือเล่นก้ฬาท้่ม้ความเส้่ยงภัยต่ออุบัติเหนตุท้่ท าให้นเส้ยช้วิต หนรือพิการทางร่างกายสูง เช่น นักมวย นักประอานย า 
แข่งรถประเภทต่าง ๆ การล่าสัตว์ เล่นเครื่องร่อน โออร่ม แข่งเรือ เป็นต้น บุคคลประเภทข้างต้นอาจไม่ม้ความจ าเป็น
ต่อการตรวจสุขภาพก่อนท าประกันช้วิต เว้นเส้ยแต่ว่าม้ปัญหนาทางสุขภาพอันเป็นผลเนื่องมากจากการเล่นก้ฬา งาน
ออิเรก หนรือกึ่งอาช้พนัยน ๆ เมื่อเป็นเช่นน้ยจะต้องม้การตรวจสุขภาพก่อนท าประกันช้วิตทุกกรณ้ 
   ในประเทศไทยปัจจุบันการอ านย า (Scuba Diving) เพื่อการก้ฬาหนรืองานออิเรกก็ตามเร่ิมไอ้รับความนิยม
อย่างแพร่หนลาย ภัยอันตรายของนักอ านย า คืออาการหนมอแรง การฉ้กขาอของหูนส่วนกลาง ภาวะการอูอซึม ก๊าซ
ไนโตรเจนในอัตราท้่สูงกว่าปกติ หนรือถุงลมปออถูกท าลาย เป็นต้น อัตราการสูญเส้ยเนื่องจากอุบัติเหนตุท้่เกิอขึยนจากการ
อ านย าน้ยมักจะพบในวัยรุ่น หนรือวัยหนนุ่มซึ่งมักจะประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบ้ยบของการอ านย าท้่ก าหนนอไว้ 
  ผู้ท้่เข้าร่วมการแข่งขันในก้ฬาประเภทต่าง ๆ ท้่กล่าวไว้น้ยส่วนมากจะไม่ไอ้รับการอนุมัติสัญญาเพิ่มเติม
แนบท้ายคุ้มครองอุบัติเหนตุ หนรือทุพพลภาพ การเพิ่มเบ้ยยประกันภัยพิเศษจะเพิ่มตัยงแต่ 2.00 บาทจนถึง 15 บาทต่อ
หนนึ่งพัน แล้วแต่กรณ้ 
  2.2.3 ท่ีอยู่อาศัย (Residential Risk) การท าประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยควรท ากับบริษัทประกัน
ช้วิตในประเทศของตนเอง หนรือกรณ้ท้่ผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้แนวโน้มท้่ต้องเอินทางไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก ซึ่งจะม้ผล
ต่อระอับความเส้่ยงมากน้อยต่างกัน ทัยงน้ย การเอินทางออกนอกประเทศ แบ่งไอ้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การเอินทาง
ออกนอกประเทศชั่วคราว เช่น เพื่อการท่องเท้่ยว อูงาน หนรือเพื่อการศึกษา เป็นต้น และ 2) การเอินทางออกนอก
ประเทศถาวรชั่วคราว เช่น การเอินทางไปท างานต่างประเทศ หนรือเพื่อการศึกษาม้ระยะเวลาตัยงแต่ 1 ปีขึยนไป 
   1) ปัจจัยในอ้านท้่อยู่อาศัยท้่ผู้พิจาณารับประกันภัยต้องค านึงถึง ไอ้แก ่
    (1) ความมั่นคงทางการเมือง/ความสงบภายในประเทศ หนมายรวมถึงการก่อการร้าย สงคราม 
กบฏ จลาจล หนากต้องเอินทางเข้าไปในประเทศท้่ไม่ม้ความมั่นคงทางการเมืองอังกล่าวบ่อย ๆ หนรือเข้าไปอยู่เป็นระยะ
เวลานาน ๆ บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันภัยไอ้ 
    (2) การบริการทางอ้านสาธารณสุข และการอูแลรักษาพยาบาลในกรณ้ของการเจ็บป่วยหนาก
ม้ขึยน จะไอ้รับการอูแลเอาใจใส่อ้ และรวอเร็วมากน้อยเพ้ยงใอ หนรือแม้กระทั่งม้การแพร่ระบาอของโรคร้ายแรงต่าง  ๆ 
มากหนรือไม่ กรณ้ท้่เข้าไปพ านักในประเทศท้่มาตรฐานความเป็นอยู่ต่ ากว่าในประเทศไทย การพิจารณาอาจม้การเพิ่ม
เบ้ยยประกันภัย จ ากัอจ านวนเงินเอาประกันภัย หนรือไม่รับประกันภัย ทัยงน้ยขึยนอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทอ้วย 
    ในอ้กประเอ็นท้่จะต้องน ามาพิจารณาคือ กรณ้ท้่ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเอินทางออกนอก
ประเทศแบบถาวรชั่วคราว การพิสูจน์หนลักฐานในการเร้ยกร้องสินไหนม และการบริการอ้านอ่ืน ๆ อาจไม่สามารถ
กระท าไอ้โอยง่าย เพื่อเป็นการป้องกันภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัยในเรื่องของการบริการ และเพื่อป้องกันการ
ทุจริตในการเร้ยกร้องสินไหนม บริษัทประกันภัยส่วนมากจ ากัอการเสนอขายสัญญาเพิ่มเติมฯ สภาพแวอล้อม 
(Environment) 
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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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    ในเรื่องความเป็นอยู่ในสภาพแวอล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การขาออาหนาร การสุขาภิบาล
ไม่อ้พออันเนื่องมาจากรายไอ้ต่ า ก็อาจเป็นสาเหนตุท้่ท าให้นระอับความเส้่ยงภัย หนรืออัตราการตายสูงขึยนไอ้ นอกจากนัยน  
ผู้ท้่ม้รายไอ้ต่ าเกินไปยังอาจม้ปัญหนาในเร่ืองความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัยอ้วย 
    (3) ส่วนไอ้เส้ยในการประกันภัย (Insurable Interest) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาใบค าขอเอาประกันภัยทุกรายอ้วยความระมัอระวัง เพื่อให้นแน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เป็น 
ผู้ม้ส่วนไอ้เส้ยในการท าประกันภัย กล่าวคือผู้นัยนจะไอ้รับความเอืออร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยเส้ยช้วิต 
    ส่วนไอ้เส้ยสามารถพิจารณาไอ้ 2 กรณ้ คือ 
     (3.1) การขอเอาประกันช้วิตตนเอง ผู้เป็นเจ้าของช้วิตหนรือร่างกายนัยน ย่อมม้ส่วนไอ้เส้ย
ในช้วิตของตนเอง คือ เป็นเจ้าของช้วิตหนรือร่างกายนัยนตามข้อก าหนนอในกฎหนมายจึงเอาประกันช้วิตตนเองไอ้  
     (3.2) การขอเอาประกันช้วิตผู้อื่น ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องม้ส่วนไอ้เส้ยในช้วิตของคน
อ่ืนนัยน ซึ่งม้หนลายกรณ้อังน้ย 
      (3.2.1) บุคคลในครอบครัว  เช่น บิอามารอากับบุตร สาม้ภรรยา ต่างม้
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิอ ทัยงความสัมพันธ์ทางอ้านจิตใจ และความสัมพันธ์ทางอ้านการเงิน เพราะบิอามารอาต้อง
อุปาการะเล้ยยงอูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเล้ยยงอูบิอามารอา เม่ือแก่ชรา หนมอความสามารถในการหนารายไอ้ ทัยงสอง
ฝ่ายจึงอาจเอาประกันช้วิตซึ่งกันและกันไอ้ ส่วนสาม้ภรรยาต่างก็ต้องเล้ยยงอูซึ่งกันและกัน อังนัยนบุคคลในครอบครัวจึง
อาจเอาประกันช้วิตซึ่งกันและกันไอ้                                               
      (3.2.2) ญาติ ไอ้แก่ พ้่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย และหนลาน บุคคลเหนล่าน้ย    
ถือเป็นญาติกัน แต่ความสัมพันธ์ทางอ้านจิตใจนัยนยังไม่ใกล้ชิอกันเท่าท้่ควร อังนัยนการท้่บุคคลเหนล่าน้ยจะเอาประกันช้วิต
ซึ่งกันและกันไอ้จะต้องม้ข้อมูลประกอบให้นเห็นนความสัมพันธ์กันถึงขนาอท้่ม้อุปการะเล้ยยงอูกัน  
      (3.2.3) ผู้ม้ความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ผู้ม้ความสัมพันธ์กันทางธุรกิจอาจม้ส่วนไอ้
เส้ยในการเอาประกันช้วิตอ้กฝ่ายหนนึ่งไอ้ เนื่องจากการเส้ยช้วิตของบุคคลในธุรกิจบางกรณ้อาจก่อให้นเกิอความเส้ยหนาย
อ้านการเงินต่อธุรกิจนัยน ๆ เช่น  
       - นายจ้าง-ลูกจ้าง นายจ้างม้ส่วนไอ้เส้ยท้่อาจเอาประกันช้วิตลูกจ้างไอ้ เพราะ
ลูกจ้างม้ส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้นแก่นายจ้าง หนากลูกจ้างท้่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เส้ยช้วิตย่อม
น าความเส้ยหนายในเชิงธุรกิจมาสู่นายจ้าง อาจท าให้นงานหนยุอชะงัก หนรือผลส าเร็จของงานนัยนขึยนอยู่กับการม้ช้วิตของ
ลูกจ้างคนนัยน  
       การขอเอาประกันภัยให้นกับลูกจ้างอาจเป็นการท าประกันเพื่อทอแทนความ
คุ้มครองตามกฎหนมายแรงงานท้่ฝ่ายนายจ้างต้องรับผิอชอบหนากลูกจ้างเส้ยช้วิตในระหนว่างการจ้างงาน ซึ่งจ านวนเงิน
เอาประกันภัยจะต้องเหนมาะสมกับเหนตุผลท้่ขอเอาประกันภัย      
       - เจ้าหนน้ย  - ลูกหนน้ย เจ้าหนน้ยม้ส่วนไอ้เส้ยท้่อาจเอาประกันช้วิตลูกหนน้ยไอ้ ซึ่ง
จ านวนเงินเอาประกันภัยจะต้องม้สัอส่วนท้่เหนมาะสมกับจ านวนหนน้ยท้่ค้างช าระ เพราะหนากลูกหนน้ยเส้ยช้วิตในระหนว่าง
สัญญา เจ้าหนน้ยย่อมหนมอโอกาสท้่จะติอตามการช าระหนน้ย จ านวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกินมูลหนน้ย และต้องม้หนลักฐาน
การกู้ยืมเงินถูกต้องตามกฎหนมาย แต่ลูกหนน้ยไม่ม้ส่วนไอ้เส้ยในช้วิตของเจ้าหนน้ย 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้

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

3-13



 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-13 
 

 
 

    ในเรื่องความเป็นอยู่ในสภาพแวอล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การขาออาหนาร การสุขาภิบาล
ไม่อ้พออันเนื่องมาจากรายไอ้ต่ า ก็อาจเป็นสาเหนตุท้่ท าให้นระอับความเส้่ยงภัย หนรืออัตราการตายสูงขึยนไอ้ นอกจากนัยน  
ผู้ท้่ม้รายไอ้ต่ าเกินไปยังอาจม้ปัญหนาในเร่ืองความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัยอ้วย 
    (3) ส่วนไอ้เส้ยในการประกันภัย (Insurable Interest) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาใบค าขอเอาประกันภัยทุกรายอ้วยความระมัอระวัง เพื่อให้นแน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์เป็น 
ผู้ม้ส่วนไอ้เส้ยในการท าประกันภัย กล่าวคือผู้นัยนจะไอ้รับความเอืออร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยเส้ยช้วิต 
    ส่วนไอ้เส้ยสามารถพิจารณาไอ้ 2 กรณ้ คือ 
     (3.1) การขอเอาประกันช้วิตตนเอง ผู้เป็นเจ้าของช้วิตหนรือร่างกายนัยน ย่อมม้ส่วนไอ้เส้ย
ในช้วิตของตนเอง คือ เป็นเจ้าของช้วิตหนรือร่างกายนัยนตามข้อก าหนนอในกฎหนมายจึงเอาประกันช้วิตตนเองไอ้  
     (3.2) การขอเอาประกันช้วิตผู้อื่น ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องม้ส่วนไอ้เส้ยในช้วิตของคน
อ่ืนนัยน ซึ่งม้หนลายกรณ้อังน้ย 
      (3.2.1) บุคคลในครอบครัว เช่น บิอามารอากับบุตร สาม้ภรรยา ต่างม้
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิอ ทัยงความสัมพันธ์ทางอ้านจิตใจ และความสัมพันธ์ทางอ้านการเงิน เพราะบิอามารอาต้อง
อุปาการะเล้ยยงอูบุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเล้ยยงอูบิอามารอา เม่ือแก่ชรา หนมอความสามารถในการหนารายไอ้ ทัยงสอง
ฝ่ายจึงอาจเอาประกันช้วิตซึ่งกันและกันไอ้ ส่วนสาม้ภรรยาต่างก็ต้องเล้ยยงอูซึ่งกันและกัน อังนัยนบุคคลในครอบครัวจึง
อาจเอาประกันช้วิตซึ่งกันและกันไอ้                                               
      (3.2.2) ญาติ ไอ้แก่ พ้่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย และหนลาน บุคคลเหนล่าน้ย    
ถือเป็นญาติกัน แต่ความสัมพันธ์ทางอ้านจิตใจนัยนยังไม่ใกล้ชิอกันเท่าท้่ควร อังนัยนการท้่บุคคลเหนล่าน้ยจะเอาประกันช้วิต
ซึ่งกันและกันไอ้จะต้องม้ข้อมูลประกอบให้นเห็นนความสัมพันธ์กันถึงขนาอท้่ม้อุปการะเล้ยยงอูกัน  
      (3.2.3) ผู้ม้ความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ผู้ม้ความสัมพันธ์กันทางธุรกิจอาจม้ส่วนไอ้
เส้ยในการเอาประกันช้วิตอ้กฝ่ายหนนึ่งไอ้ เนื่องจากการเส้ยช้วิตของบุคคลในธุรกิจบางกรณ้อาจก่อให้นเกิอความเส้ยหนาย
อ้านการเงินต่อธุรกิจนัยน ๆ เช่น  
       - นายจ้าง-ลูกจ้าง นายจ้างม้ส่วนไอ้เส้ยท้่อาจเอาประกันช้วิตลูกจ้างไอ้ เพราะ
ลูกจ้างม้ส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้นแก่นายจ้าง หนากลูกจ้างท้่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) เส้ยช้วิตย่อม
น าความเส้ยหนายในเชิงธุรกิจมาสู่นายจ้าง อาจท าให้นงานหนยุอชะงัก หนรือผลส าเร็จของงานนัยนขึยนอยู่กับการม้ช้วิตของ
ลูกจ้างคนนัยน  
       การขอเอาประกันภัยให้นกับลูกจ้างอาจเป็นการท าประกันเพ่ือทอแทนความ
คุ้มครองตามกฎหนมายแรงงานท้่ฝ่ายนายจ้างต้องรับผิอชอบหนากลูกจ้างเส้ยช้วิตในระหนว่างการจ้างงาน ซึ่งจ านวนเงิน
เอาประกันภัยจะต้องเหนมาะสมกับเหนตุผลท้่ขอเอาประกันภัย      
       - เจ้าหนน้ย  - ลูกหนน้ย เจ้าหนน้ยม้ส่วนไอ้เส้ยท้่อาจเอาประกันช้วิตลูกหนน้ยไอ้ ซึ่ง
จ านวนเงินเอาประกันภัยจะต้องม้สัอส่วนท้่เหนมาะสมกับจ านวนหนน้ยท้่ค้างช าระ เพราะหนากลูกหนน้ยเส้ยช้วิตในระหนว่าง
สัญญา เจ้าหนน้ยย่อมหนมอโอกาสท้่จะติอตามการช าระหนน้ย จ านวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกินมูลหนน้ย และต้องม้หนลักฐาน
การกู้ยืมเงินถูกต้องตามกฎหนมาย แต่ลูกหนน้ยไม่ม้ส่วนไอ้เส้ยในช้วิตของเจ้าหนน้ย 
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       - หุ้นนส่วน หนากหุ้นนส่วนคนใอคนหนนึ่งเส้ยช้วิตอาจก่อให้นเกิอความเส้ยหนาย หนรือ
เป็นภาระต่อหุ้นนส่วนคนอ่ืนไอ้  
    ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาตรวจสอบหนลักฐาน ความสัมพันธ์ระหนว่างผู้เอา
ประกันภัย กับผู้รับประโยชน์อย่างรอบคอบเพื่อให้นแน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ม้ส่วนไอ้เส้ยในการ
ประกันภัยนัยน 
    หนากระบุผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืน ผู้ขอเอาประกันภัยต้องช้ยแจงเหนตุผลท้่เหนมาะสมและ
แสองหนลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหนว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ไอ้  แต่ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยช้ยแจง
เหนตุผลและพิสูจน์ความสัมพันธ์ไม่ไอ้ ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจขอให้นเปล้่ยนผู้รับประโยชน์หนรือปฏิเสธการรับ
ประกันภัยนัยน  
    ในกรณ้ท้่ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยไม่ใช่บุคคลคนเอ้ยวกัน การพิจารณาเรื่อง
ส่วนไอ้เส้ยในการท าประกันภัย ยิ่งม้ความส าคัญมากขึยน ก่อนท้่จะตกลงรับประกันภัยจึงต้องตรวจสอบในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหนว่างผู้ขอเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้เอาประกันภัยอย่างละเอ้ยอรอบคอบ เพื่อให้นแน่ใจว่าผู้ท้่
เก้่ยวข้องอังกล่าวม้ส่วนไอ้เส้ยในช้วิตของผู้เอาประกันภัย หนลักการพิจารณาในเรื่องส่วนไอ้เส้ยน้ยอาจใช้หนลักเกณฑ์ 
อังน้ยคือ ถ้าม้เหนตุผลเพ้ยงพอท้่แสองว่า ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชนจ์ะไอ้ประโยชน์จากการท้่ผู้เอาประกันภัยม้
ช้วิตมากกว่าจากการท้่ผู้เอาประกันภัยเส้ยช้วิต ก็แสองว่าเขาม้ส่วนไอ้เส้ยในเหนตุท้่ท าประกันภัย 
 2.3 ความเส่ียงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิต และความเส่ียงภัยทางศีลธรรมจรรยา (Life Style Risk and 
Moral Hazard Risk) ผู้ขอเอาประกันภัยท้่ชอบใช้ช้วิตในรูปแบบท้่เป็นการบั่นทอนสุขภาพของตนเอง เช่น อื่มสุราเป็น
ประจ า หนรือติอยาเสพติอ สูบบุหนร้่เป็นประจ า ย่อมม้ผลให้นสุขภาพทรุอโทรมอย่างรวอเร็ว และม้อัตราการเส้ยช้วิต
เพิ่มขึยนกว่าปกติ รูปแบบการใช้ช้วิตอังกล่าวน้ยย่อมท าให้นระอับความเส้่ยงภัยสูงขึยน 
 การอ าเนินช้วิตของบุคคลโอยทั่วไปตามมาตรฐานของสังคมย่อมไม่ม้ผลต่อการพิจารณา แต่ถ้ารูปแบบในการ
อ าเนินช้วิตไม่เป็นไปตามการอ าเนินช้วิตปกติท้่ควรจะเป็นนัยน ย่อมก่อให้นเกิออันตรายกับตนเองในรูปแบบของการถูก
ท าร้ายร่างกายจนถึงแก่ช้วิต หนรือการฆ่าตัวตาย 
 มูลเหนตุของความเส้่ยงภัยในรูปแบบของการอ าเนินช้วิต 
  1) อาช้พท้่ม้ลักษณะผิอกฎหนมาย หนรือเป็นภัยต่อสังคม เช่น ค้าของเถื่อน ค้าประเวณ้ เจ้ามือหนวยใต้อิน 
กิจการบ่อนการพนัน เป็นต้น 
  2) อุปนิสัย หนรือพฤติกรรมส่วนตัว พฤติกรรมส่วนตัวบางอย่างก่อให้นเกิอแรงจุงใจในการฆาตกรรมไอ้สูง
กว่าปกติ เช่น อื่มสุราของมึนเมาขาอสติเป็นประจ า เล่นการพนัน เป็นนักเลงอันธพาล เจ้าชู้/ชอบเท้่ยวกลางคืน 
  3) เหนตุเฉพาะกาล เป็นอันตรายอ้กประการหนนึ่งท้่ม้อยู่ และไม่สามารถพยากรณ์ความรุนแรงของ
เหนตุการณ์ท้่จะเกิอขึยน เช่น บุคคลท้่อยู่ในระหนว่างการฟ้องร้องเป็นคอ้ความในชัยนศาล นักการเมืองท้องถิ่น หันวคะแนน 
 จะเห็นนไอ้ว่าบุคคลท้่อยู่ในลักษณะอังกล่าวน้ย ถ้าจะมองถึงภัยท้่เก้่ยวข้องกับสุขภาพแล้ว จะม้ผลบ้างในบาง
กลุ่ม แต่โอยทั่วไปแล้วจะม้ผลต่อการพิจารณาในสัญญาเพิ่มเติมบันทึกแนบท้ายฆาตกรรม จลาจล ฯลฯ (ฆจ.) มากกว่า 
หนรือถ้าเห็นนว่าม้ความเส้่ยงภัยมาก บริษัทก็อาจจะไม่พิจารณารับประกันภัย 
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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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 การประเมินความเส้่ยงภัยท้่เกิอจากลักษณะการอ าเนินช้วิต และภัยท้่ขัอต่อศ้ลธรรมจรรยานัยน การไอ้มาซึ่ง
ข้อมูลถือเป็นเรื่องท้่ยากมาก ต้องอาศัยข้อมูลจากหนลาย ๆ แหนล่ง เช่น จากตัวแทน/นายหนน้าประกันช้วิต การสังเกต
จากลักษณะอาช้พ การสังเกตภาพถ่ายจากบัตรประชาชน บางครัยงอาจจะช่วยบอกไอ้บ้าง นอกจากน้ยการติอตามข้อมูล
ข่าวสาร ก็ม้ส่วนช่วยให้นรู้จักกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ม้อิทธิพล ผู้พัวพันคอ้ทุจริต นักการเมืองท้องถิ่นท้่ม้ความขัอแย้ง 
หนรือแข่งขันสูง เป็นต้น     
 2.4 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) หนมายถึง การเปล้่ยนแปลงท้่ เกิอขึยนนัยนส่งผลให้นอัตรา
ผลตอบแทนท้่ไอ้รับจริงเบ้่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนท้่คาอหนวังไว้ ซึ่งผลตอบแทนท้่ไอ้รับนัยนอาจจะสูงกว่า หนรือต่ า
กว่าผลตอบแทนท้่คาอหนวัง  
 ในการพิจารณารับประกันภัยแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน ความเส้่ยงอ้านการลงทุนเป็นอ้กปัจจัย
หนนึ่งท้่ใช้พิจารณารับประกันภัย เพราะหนากผู้เอาประกันภัยไม่ม้ความพร้อมทางอ้านการลงทุน บริษัทก็จะไม่พิจารณา
รับประกันกรมธรรม์ประกันภัยแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุนน้ย และหนากบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย
ต้องรับความเส้่ยงร่วมกัน บริษัทประกันภัยจะบริหนารความเส้่ยงอ้านการลงทุนโอยแยกพอร์ตการลงทุนออกจากพอร์ต
การลงทุนรวมของบริษัทประกันภัย พร้อมทัยงน าเบ้ยยประกันภัยส่วนท้่เป็นเงินออมและเบ้ยยประกันภัยส่วนท้่เป็นเงินออม
เพิ่มเติม รวมถึงออกผลจากการลงทุนของเบ้ยยประกันภัยอังกล่าวไปลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันภัย ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ก าหนนอ เร่ือง การลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทประกันช้วิต พ.ศ. 2556 คือ ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน ตราสารหนน้ย ตราสารหนน้ยกึ่งหนน้ยกึ่งทุน ตรา
สารทุน หนน่วยลงทุน สัญญาซืยอขายล่วงหนน้า ตราสารหนน้ยท้่ม้ลักษณะของสัญญาซืยอขายล่วงหนน้าแฝง การให้นกู้ยืม การให้น
เช่าซืยอรถ การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนนังสือคย าประกัน การท าธุรกรรมยืมและให้นยืมหนลักทรัพย์ การท าธุรกรรม
ซืยอ หนรือขายหนลักทรัพย์โอยม้สัญญาขาย หนรือซืยอคืน  
 แต่หนากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับความเส้่ยงจากการลงทุนเอง บริษัทประกันภัยจะต้องให้นค าแนะน าเร่ืองความ
เส้่ยงท้่อาจจะไอ้ก าไร หนรือขาอทุนจากการลงทุน เพื่อให้นผู้เอาประกันภัยตระหนนักก่อนท้่จะท าประกันภัยแบบน้ย  
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้

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

3-15



 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-15 
 

 
 

 การประเมินความเส้่ยงภัยท้่เกิอจากลักษณะการอ าเนินช้วิต และภัยท้่ขัอต่อศ้ลธรรมจรรยานัยน การไอ้มาซึ่ง
ข้อมูลถือเป็นเรื่องท้่ยากมาก ต้องอาศัยข้อมูลจากหนลาย ๆ แหนล่ง เช่น จากตัวแทน/นายหนน้าประกันช้วิต การสังเกต
จากลักษณะอาช้พ การสังเกตภาพถ่ายจากบัตรประชาชน บางครัยงอาจจะช่วยบอกไอ้บ้าง นอกจากน้ยการติอตามข้อมูล
ข่าวสาร ก็ม้ส่วนช่วยให้นรู้จักกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ม้อิทธิพล ผู้พัวพันคอ้ทุจริต นักการเมืองท้องถิ่นท้่ม้ความขัอแย้ง 
หนรือแข่งขันสูง เป็นต้น     
 2.4 ความเส่ียงจากการลงทุน (Investment Risk) หนมายถึง การเปล้่ยนแปลงท้่ เกิอขึยนนัยนส่งผลให้นอัตรา
ผลตอบแทนท้่ไอ้รับจริงเบ้่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนท้่คาอหนวังไว้ ซึ่งผลตอบแทนท้่ไอ้รับนัยนอาจจะสูงกว่า หนรือต่ า
กว่าผลตอบแทนท้่คาอหนวัง  
 ในการพิจารณารับประกันภัยแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน ความเส้่ยงอ้านการลงทุนเป็นอ้กปัจจัย
หนนึ่งท้่ใช้พิจารณารับประกันภัย เพราะหนากผู้เอาประกันภัยไม่ม้ความพร้อมทางอ้านการลงทุน บริษัทก็จะไม่พิจารณา
รับประกันกรมธรรม์ประกันภัยแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุนน้ย และหนากบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย
ต้องรับความเส้่ยงร่วมกัน บริษัทประกันภัยจะบริหนารความเส้่ยงอ้านการลงทุนโอยแยกพอร์ตการลงทุนออกจากพอร์ต
การลงทุนรวมของบริษัทประกันภัย พร้อมทัยงน าเบ้ยยประกันภัยส่วนท้่เป็นเงินออมและเบ้ยยประกันภัยส่วนท้่เป็นเงินออม
เพิ่มเติม รวมถึงออกผลจากการลงทุนของเบ้ยยประกันภัยอังกล่าวไปลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันภัย ตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ก าหนนอ เร่ือง การลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทประกันช้วิต พ.ศ. 2556 คือ ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน ตราสารหนน้ย ตราสารหนน้ยกึ่งหนน้ยกึ่งทุน ตรา
สารทุน หนน่วยลงทุน สัญญาซืยอขายล่วงหนน้า ตราสารหนน้ยท้่ม้ลักษณะของสัญญาซืยอขายล่วงหนน้าแฝง การให้นกู้ยืม การให้น
เช่าซืยอรถ การรับอาวัลตั๋วเงิน และการออกหนนังสือคย าประกัน การท าธุรกรรมยืมและให้นยืมหนลักทรัพย์ การท าธุรกรรม
ซืยอ หนรือขายหนลักทรัพย์โอยม้สัญญาขาย หนรือซืยอคืน  
 แต่หนากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับความเส้่ยงจากการลงทุนเอง บริษัทประกันภัยจะต้องให้นค าแนะน าเร่ืองความ
เส้่ยงท้่อาจจะไอ้ก าไร หนรือขาอทุนจากการลงทุน เพื่อให้นผู้เอาประกันภัยตระหนนักก่อนท้่จะท าประกันภัยแบบน้ย  
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เร่ืองที ่3.3  
องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 
     
 องค์ประกอบและแนวทางในการก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบพืยนฐาน และ
กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) 
และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ในส่วนของความคุ้มครอง จะใช้ทฤษฎ้และหนลักการท้่
เหนมือนกัน คือ 
     
1. องค์ประกอบของการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย   
 การประกันช้วิตจะแตกต่างจากสินค้าประเภทอ่ืน คือ ต้นทุนของการประกันช้วิตเมื่อประกาศขายจะไม่รู้
แน่นอนจนกว่ากรมธรรมประกันช้วิตจะครบก าหนนอ หนรือสิยนสุอผลบังคับ อังนัยนในการก าหนนอค่าของการประกันชว้ิตจงึ
ขึยนอยู่กับการคาอคะเน และสมมติฐานจากประสบการณ์ในออ้ตเพื่อคาอการณ์เหนตุการณ์ในอนาคต  อังนัยน เมื่อม้
เหนตุการณ์เกิอขึยนในอนาคตจะต้องไม่ม้ผลกระทบมากนักกับเบ้ยยประกันภัยท้่ค านวณไว้แล้ว  
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือบุคคลท้่ม้หนน้าท้่รับผิอชอบในการค านวณ ก าหนนอค่าของการประกันภัย และ
อัตราเบ้ยยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแบบต่าง  ๆ เพื่อให้นแน่ใจว่าบริษัทจะม้เงินเพ้ยงพอท้่จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและเพ้ยงพอต่อค่าใช้จ่ายอ าเนินงาน ถ้าเบ้ยยประกันภัยท้่ถูกก าหนนอต่ าเกินไปอาจ
เป็นความเส้่ยงต่อความมั่นคงของบริษัท และถ้าเบ้ยยประกันภัยสูงเกินไปบริษัทอาจสูญเส้ยตลาอให้นกับคู่แข่งไอ้ อังนัยน
ความส าเร็จ หนรือความล้มเหนลวของบริษัทประกันภัยขึยนอยู่กับการค านวณอัตราเบ้ยยประกันภัยของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 
 เบ้ยยประกันภัย หนมายถึง เบ้ยยประกันภัยสุทธิท้่รวมค่าใช้จ่าย และค่าบวกเพิ่มอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นจ านวนเงินท้่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องจ่ายให้นกับบริษัทประกันภัยเพื่อความคุ้มครองท้่จะไอ้รับจากการประกันภัย โอยองค์ประกอบส าคัญท้่
ม้ผลต่อการก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยคือ 1) อัตรามรณะ (Mortality Rate) 2) อัตราออกเบ้ยย (Interest Rate)     
3) ค่าใช้จ่ายในการอ าเนินงาน (Expenses) 4) อัตราการขาอผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย 5) การส ารองฉุกเฉิน 
และ 6) อัตราผลก าไร ซึ่งม้รายละเอ้ยออังน้ย 
 1) อัตรามรณะ (Mortality Rate) คือตัวเลขท้่แสองอัตราการตายของคนในอายุต่าง ๆ ซึ่งนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยจะใช้ทฤษฎ้ความน่าจะเป็น (Probability) และกฎว่าอ้วยจ านวนมาก (Law of Large Numbers) ในการ
ท านายเก่้ยวกับความน่าจะเป็นของประชากรกลุ่มหนนึ่ง ว่าในแต่ละปีผู้เอาประกันช้วิตจะเส้ยช้วิตเท่าไร โอย 
 ความน่าจะเป็น หนมายถึง โอกาสท้่เหนตุการณ์บางอย่างจะเกิอขึยน หนรืออัตราส่วนของจ านวนครัยงท้่เหนตุการณ์
บางอย่างจะเกิอขึยนต่อจ านวนครัยงท้่เป็นไปไอ้ทัยงหนมอ 
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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

3-16



 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-17 
 

 
 

 กฎว่าอ้วยจ านวนมาก หนมายถึงยิ่งจ านวนครัยงท้่จะเกิอมากขึยน ตามทฤษฎ้ความน่าจะเป็นก็จะมากขึยนอ้วย เช่น 
ในการโยนเหนร้ยญบาท 10,000 ครัยง ความน่าจะเป็นท้่โอกาสจะเกิอหันวจะม้จ านวนใกล้เค้ยงครึ่งหนนึ่งของจ านวนครัยงท้่
โยน ซึ่งจะใกล้เค้ยงกว่าการโยนเหนร้ยญบาทเพ้ยง 10 ครัยง  
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่สามารถท านายไอ้ว่าใครจะเส้ยช้วิตในเวลาใอ แต่จะสามารถท านายไอ้
โอยประมาณว่า จะม้คนเส้ยช้วิตก้่คน อัตราการตายของคนในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน แต่ละประเทศจึงมักจะ
สร้าง ตารางมรณะวิสัย (Mortality Table-ตารางท้่ 3.1) ซึ่งแสองอัตราการตายของผู้เอาประกันช้วิตประเภทสามัญ 
และอุตสาหนกรรม ในช่วงอายุตัยงแต่แรกเกิอจนถึงอายุ 100 ปีว่าม้อัตราการเส้ยช้วิตเป็นจ านวนเท่าใอ ปัจจุบันนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะค านวณเบ้ยยประกันภัยโอยใช้ตารางมรณะไทย ปี 2551 ซึ่งจะแสองความน่าจะเป็นของคน
ไทยท้่ท าประกันช้วิตท้่จะม้ช้วิตอยู่ หนรือเส้ยช้วิตในแต่ละช่วงอายุ                    
 ตารางมรณะไทยจะเริ่มจากอายุ 0 ปี และไปสิยนสุอท้่อายุ 99 ปี หนรือ 100 ปี ซึ่งแม้ว่าผู้เอาประกันภัยบางคน
อาจจะยังม้ช้วิตอยู่ แต่ในทางทฤษฎ้ถือว่าเส้ยช้วิตแล้ว เช่น หนากใครท าประกันช้วิตแบบตลออช้พ และม้ช้วิตอยู่จนถึง
อายุ 99 ปี บริษัทก็จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันช้วิตให้น และถือว่าการประกันช้วิตสิยนสุอลง    
 จากตารางท้่ 3.1 ซึ่งเป็นตารางมรณะไทย ปี 2551 เพศชาย เพศหนญิง ของการประกันช้วิตประเภทสามัญ 
และประเภทอุตสาหนกรรม พบว่า ประเภทสามัญ ผู้เอาประกันช้วิตเพศชายท้่ม้อายุ 35 ปี จะม้อัตรามรณะ เท่ากับ 
2.9031 คน ต่อ 1,000 คน ในขณะท้่เพศหนญิง จะม้อัตรามรณะเท่ากับ 1.1942 คน ต่อ 1,000 คน                                              
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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 กฎว่าอ้วยจ านวนมาก หนมายถึงยิ่งจ านวนครัยงท้่จะเกิอมากขึยน ตามทฤษฎ้ความน่าจะเป็นก็จะมากขึยนอ้วย เช่น 
ในการโยนเหนร้ยญบาท 10,000 ครัยง ความน่าจะเป็นท้่โอกาสจะเกิอหันวจะม้จ านวนใกล้เค้ยงครึ่งหนนึ่งของจ านวนครัยงท้่
โยน ซึ่งจะใกล้เค้ยงกว่าการโยนเหนร้ยญบาทเพ้ยง 10 ครัยง  
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่สามารถท านายไอ้ว่าใครจะเส้ยช้วิตในเวลาใอ แต่จะสามารถท านายไอ้
โอยประมาณว่า จะม้คนเส้ยช้วิตก้่คน อัตราการตายของคนในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน แต่ละประเทศจึงมักจะ
สร้าง ตารางมรณะวิสัย (Mortality Table-ตารางท้่ 3.1) ซึ่งแสองอัตราการตายของผู้เอาประกันช้วิตประเภทสามัญ 
และอุตสาหนกรรม ในช่วงอายุตัยงแต่แรกเกิอจนถึงอายุ 100 ปีว่าม้อัตราการเส้ยช้วิตเป็นจ านวนเท่าใอ ปัจจุบันนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยจะค านวณเบ้ยยประกันภัยโอยใช้ตารางมรณะไทย ปี 2551 ซึ่งจะแสองความน่าจะเป็นของคน
ไทยท้่ท าประกันช้วิตท้่จะม้ช้วิตอยู่ หนรือเส้ยช้วิตในแต่ละช่วงอายุ                    
 ตารางมรณะไทยจะเริ่มจากอายุ 0 ปี และไปสิยนสุอท้่อายุ 99 ปี หนรือ 100 ปี ซึ่งแม้ว่าผู้เอาประกันภัยบางคน
อาจจะยังม้ช้วิตอยู่ แต่ในทางทฤษฎ้ถือว่าเส้ยช้วิตแล้ว เช่น หนากใครท าประกันช้วิตแบบตลออช้พ และม้ช้วิตอยู่จนถึง
อายุ 99 ปี บริษัทก็จะจ่ายจ านวนเงินเอาประกันช้วิตให้น และถือว่าการประกันช้วิตสิยนสุอลง    
 จากตารางท้่ 3.1 ซึ่งเป็นตารางมรณะไทย ปี 2551 เพศชาย เพศหนญิง ของการประกันช้วิตประเภทสามัญ 
และประเภทอุตสาหนกรรม พบว่า ประเภทสามัญ ผู้เอาประกันช้วิตเพศชายท้่ม้อายุ 35 ปี จะม้อัตรามรณะ เท่ากับ 
2.9031 คน ต่อ 1,000 คน ในขณะท้่เพศหนญิง จะม้อัตรามรณะเท่ากับ 1.1942 คน ต่อ 1,000 คน                                              
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ตารางที ่3.1 ตารางแสดงมรณะไทย ปี พ.ศ. 2551 
                             ต่อ 1,000 คน 

ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
0 5.1713 3.5928 4.3838 3.2672 1.0462 1.0253 0.9766 0.7696 
1 2.5856 1.7964 2.1919 1.6336 0.9339 0.9108 0.8548 0.6626 
2 1.7589 1.3465 1.6045 1.2524 0.8322 0.8065 0.7374 0.5734 
3 1.3127 1.0582 1.2818 1.0336 0.7425 0.7139 0.6253 0.5113 
4 1.0397 0.8606 1.0889 0.8940 0.6656 0.6345 0.5239 0.4657 
5 0.8595 0.7189 0.9687 0.7994 0.6028 0.5695 0.4452 0.4405 
6 0.7354 0.6139 0.8945 0.7333 0.5557 0.5200 0.4070 0.4494 
7 0.6501 0.5356 0.8548 0.6867 0.5264 0.4859 0.4106 0.4788 
8 0.5975 0.4786 0.8504 0.6544 0.5177 0.4667 0.4425 0.5173 
9 0.5796 0.4404 0.8924 0.6334 0.5332 0.4612 0.4938 0.5505 
10 0.6040 0.4215 0.9993 0.6233 0.5767 0.4675 0.5826 0.5815 
11 0.7130 0.4251 1.2141 0.6274 0.6517 0.4836 0.7191 0.6110 
12 0.9270 0.4512 1.4959 0.6718 0.7601 0.5071 0.9020 0.6372 
13 1.2717 0.4982 1.8617 0.7734 0.9012 0.5358 1.1152 0.6557 
14 1.7248 0.5628 2.3161 0.9289 1.0708 0.5675 1.3517 0.6681 
15 2.2670 0.6409 2.8561 1.1449 1.2610 0.6000 1.6061 0.6640 
16 2.8636 0.7279 3.4795 1.4181 1.4617 0.6318 1.8665 0.6578 
17 3.4727 0.8192 4.1847 1.7365 1.6610 0.6615 2.1045 0.6667 
18 4.0504 0.9102 4.9684 2.0775 1.8473 0.6887 2.3054 0.6836 
19 4.5593 0.9972 5.8182 2.4151 2.0109 0.7128 2.4533 0.7022 
20 4.9751 1.0779 6.7205 2.7206 2.2799 0.7687 2.5686 0.7387 
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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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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
21 5.2900 1.1508 7.6441 2.9745 2.3870 0.7882 2.6941 0.7980 
22 5.5107 1.2156 8.5548 3.1635 2.4620 0.8056 2.8356 0.8708 
23 5.6537 1.2725 9.4064 3.2895 2.5091 0.8211 2.9826 0.9516 
24 5.7388 1.3220 10.1585 3.3616 2.5346 0.8354 3.1378 1.0355 
25 5.7850 1.3646 10.7789 3.3971 2.5456 0.8488 3.2942 1.1194 
26 5.8077 1.4013 11.2608 3.4101 2.5488 0.8624 3.4499 1.2081 
27 5.8174 1.4334 11.5987 3.4161 2.5503 0.8774 3.5917 1.2969 
28 5.8206 1.4627 11.8130 3.4204 2.5550 0.8957 3.7039 1.3772 
29 5.8219 1.4911 11.9318 3.4255 2.5664 0.9189 3.7883 1.4513 
30 5.8239 1.5211 11.9886 3.4296 2.5874 0.9486 3.8608 1.52 
31 5.8278 1.5551 12.0083 3.4346 2.6201 0.9856 3.9395 1.6014 
32 5.8340 1.5958 12.0142 3.4437 2.6664 1.0298 4.0505 1.6876 
33 5.8430 1.6455 12.0155 3.4665 2.7279 1.0803 4.1971 1.7684 
34 5.8564 1.7067 12.0203 3.5136 2.8063 1.1357 4.3684 1.8534 
35 5.8766 1.7814 12.0271 3.5966 2.9031 1.1942 4.5546 1.9368 
36 5.9066 1.8717 12.0314 3.7231 3.0194 1.2547 4.7409 2.0011 
37 5.9514 1.9789 12.0334 3.8968 3.1560 1.3165 4.9154 2.0475 
38 6.0179 2.1038 12.0349 4.1160 3.3132 1.3800 5.0895 2.0894 
39 6.1154 2.2465 12.0355 4.3768 3.4910 1.4468 5.2847 2.1453 
40 6.2544 2.4066 12.0381 4.6730 3.6895 1.5185 5.5104 2.2303 
41 6.4459 2.5839 12.0502 4.9986 3.8740 1.5418 5.7759 2.3368 
42 6.6985 2.7784 12.0838 5.3493 4.1157 1.6274 6.0822 2.4719 
43 7.0184 2.9918 12.1584 5.7230 4.3801 1.7237 6.4222 2.6336 
44 7.4074 3.2275 12.2995 6.1189 4.6692 1.8327 6.8094 2.8222 
45 7.8637 3.4903 12.5365 6.5378 4.9858 1.9572 7.2413 3.0535 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
21 5.2900 1.1508 7.6441 2.9745 2.3870 0.7882 2.6941 0.7980 
22 5.5107 1.2156 8.5548 3.1635 2.4620 0.8056 2.8356 0.8708 
23 5.6537 1.2725 9.4064 3.2895 2.5091 0.8211 2.9826 0.9516 
24 5.7388 1.3220 10.1585 3.3616 2.5346 0.8354 3.1378 1.0355 
25 5.7850 1.3646 10.7789 3.3971 2.5456 0.8488 3.2942 1.1194 
26 5.8077 1.4013 11.2608 3.4101 2.5488 0.8624 3.4499 1.2081 
27 5.8174 1.4334 11.5987 3.4161 2.5503 0.8774 3.5917 1.2969 
28 5.8206 1.4627 11.8130 3.4204 2.5550 0.8957 3.7039 1.3772 
29 5.8219 1.4911 11.9318 3.4255 2.5664 0.9189 3.7883 1.4513 
30 5.8239 1.5211 11.9886 3.4296 2.5874 0.9486 3.8608 1.52 
31 5.8278 1.5551 12.0083 3.4346 2.6201 0.9856 3.9395 1.6014 
32 5.8340 1.5958 12.0142 3.4437 2.6664 1.0298 4.0505 1.6876 
33 5.8430 1.6455 12.0155 3.4665 2.7279 1.0803 4.1971 1.7684 
34 5.8564 1.7067 12.0203 3.5136 2.8063 1.1357 4.3684 1.8534 
35 5.8766 1.7814 12.0271 3.5966 2.9031 1.1942 4.5546 1.9368 
36 5.9066 1.8717 12.0314 3.7231 3.0194 1.2547 4.7409 2.0011 
37 5.9514 1.9789 12.0334 3.8968 3.1560 1.3165 4.9154 2.0475 
38 6.0179 2.1038 12.0349 4.1160 3.3132 1.3800 5.0895 2.0894 
39 6.1154 2.2465 12.0355 4.3768 3.4910 1.4468 5.2847 2.1453 
40 6.2544 2.4066 12.0381 4.6730 3.6895 1.5185 5.5104 2.2303 
41 6.4459 2.5839 12.0502 4.9986 3.8740 1.5418 5.7759 2.3368 
42 6.6985 2.7784 12.0838 5.3493 4.1157 1.6274 6.0822 2.4719 
43 7.0184 2.9918 12.1584 5.7230 4.3801 1.7237 6.4222 2.6336 
44 7.4074 3.2275 12.2995 6.1189 4.6692 1.8327 6.8094 2.8222 
45 7.8637 3.4903 12.5365 6.5378 4.9858 1.9572 7.2413 3.0535 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 

สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
46 8.3826 3.7855 12.8959 6.9821 5.0989 2.1007 7.7079 3.3376 
47 8.9571 4.1183 13.3916 7.4552 5.4636 2.2683 8.2113 3.6637 
48 9.5771 4.4911 14.0252 7.9610 5.8662 2.4662 8.7741 4.0468 
49 10.2320 4.9037 14.7865 8.5041 6.3120 2.7020 9.4153 4.5007 
50 10.9113 5.3530 15.6576 9.0900 6.8076 2.9837 10.1465 5.0417 
51 11.6099 5.8362 16.6211 9.7251 7.3607 3.3194 10.9548 5.6705 
52 12.3297 6.3521 17.6619 10.4166 7.9794 3.7169 11.8307 6.3695 
53 13.0833 6.9050 18.7733 11.1725 8.6727 4.1830 12.7911 7.1362 
54 13.8929 7.5049 19.9585 12.0021 9.4500 4.7236 13.8578 7.9620 
55 14.7899 8.1679 21.2307 12.9152 10.3216 5.3434 15.0523 8.8480 
56 15.8097 8.9141 22.6088 13.9213 11.2997 6.0461 16.3634 9.8376 
57 16.9871 9.7646 24.1181 15.0293 12.3989 6.8349 17.7594 10.9264 
58 18.3532 10.7411 25.7797 16.2480 13.6371 7.7135 19.2299 12.1310 
59 19.9355 11.8665 27.6145 17.5873 15.0344 8.6872 20.8180 13.4515 
60 21.7523 13.1602 29.6375 19.0562 16.6115 9.7643 22.6362 14.9366 
61 23.8103 14.6349 31.8580 20.6612 18.3863 10.9585 24.6795 16.5420 
62 26.1046 16.2936 34.2794 22.4053 20.3707 12.2887 26.8951 18.1744 
63 28.6186 18.1234 36.8988 24.2860 22.5674 13.7795 29.2552 19.8302 
64 31.3234 20.0949 39.7021 26.2956 24.9698 15.4586 31.7980 21.5874 
65 34.1786 22.1650 42.6673 28.4220 27.5635 17.3541 34.6150 23.5993 
66 37.1394 24.2890 45.7688 30.6526 30.3318 19.4898 37.8538 26.0265 
67 40.1699 26.4339 48.9841 32.9772 33.2621 21.8817 41.4346 28.9042 
68 43.2484 28.5909 52.2987 35.3892 36.3553 24.5346 45.0475 31.9283 
69 46.3744 30.7777 55.7046 37.8843 39.6311 27.4394 48.9334 34.8515 
70 49.5763 33.0454 59.2061 40.4645 43.1320 30.5717 53.6668 38.3260 
71 52.9177 35.4731 62.8233 43.1355 46.9215 33.8943 59.2934 42.2835 
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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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  ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
72 56.4865 38.1560 66.5911 45.9062 51.0790 37.3608 65.4559 47.1470 
73 60.3873 41.1909 70.5607 48.7966 55.6903 40.9251 71.4233 52.6263 
74 64.7242 44.6685 74.7926 51.8478 60.8343 44.5534 77.6603 59.5500 
75 69.5994 48.6656 79.3609 55.1286 66.5641 48.2373 85.0003 68.3145 
76 75.0962 53.2419 84.2967 58.7427 72.8885 52.0074 93.9771 78.5014 
77 81.2749 58.4403 89.6886 62.8212 79.7485 55.9448 104.1888 89.1553 
78 88.1691 64.2936 95.5832 67.5139 87.0028 60.1837 114.9819 99.6512 
79 95.8006 70.8331 102.0493 72.9692 94.4359 64.9034 125.5835 109.6087 
80 104.1751 78.0886 109.1643 79.3112 101.8052 70.3157 135.9668 119.3320 
81 113.2930 86.1832 117.0172 86.6231 108.9104 76.6443 146.1450 128.1058 
82 123.2371 94.9407 125.6993 94.9526 115.6808 84.1011 155.8305 137.1491 
83 133.7987 104.4966 135.2982 104.3096 122.2476 92.8666 164.6388 145.7236 
84 145.1245 114.9046 145.8811 114.6814 128.9782 103.0712 173.1651 153.5321 
85 157.2453 126.2180 157.4945 126.0495 136.4445 114.7844 182.4859 163.8565 
96 170.1887 138.4888 170.1510 138.4077 145.3276 128.0065 193.6098 178.0193 
87 183.9786 151.7670 183.8325 151.7673 156.2715 142.6601 206.2526 193.9097 
88 198.6342 166.0985 198.4983 166.1596 169.7406 158.5858 219.9660 210.9293 
89 214.1689 181.5243 214.1689 181.5243 185.9019 175.5529 234.4350 228.4008 
90 230.5900 198.0792 230.5900 198.0792 204.5678 193.0092 250.0154 246.1378 
91 247.8970 215.7892 247.8970 215.7892 225.2324 210.4035 266.8705 264.1705 
92 266.0817 234.6708 266.0817 234.6708 247.2130 227.4564 284.8464 280.9284 
93 285.1262 254.7288 285.1262 254.7288 269.8015 244.4235 303.7154 297.0238 
94 305.0039 275.9545 305.0039 275.9545 292.3918 261.8236 323.3095 313.1783 
95 325.6775 298.3246 325.6775 298.3246 314.5678 280.7621 343.7016 328.8200 
96 347.0996 321.8003 347.0996 321.8003 336.1578 302.1461 365.0580 345.8977 
97 369.2128 346.3252 369.2128 346.3252 357.2230 326.8117 387.1903 364.3869 
98 391.9493 371.8262 391.9493 371.8262 377.9999 354.7206 409.8585 381.5029 
99 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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  ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
ตารางมรณะไทย ปี 2551 

อายุ 
สามญัปี 2540 อุตสาหกรรมปี 2540 สามญัปี 2551 อุตสาหกรรมปี 2551 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
72 56.4865 38.1560 66.5911 45.9062 51.0790 37.3608 65.4559 47.1470 
73 60.3873 41.1909 70.5607 48.7966 55.6903 40.9251 71.4233 52.6263 
74 64.7242 44.6685 74.7926 51.8478 60.8343 44.5534 77.6603 59.5500 
75 69.5994 48.6656 79.3609 55.1286 66.5641 48.2373 85.0003 68.3145 
76 75.0962 53.2419 84.2967 58.7427 72.8885 52.0074 93.9771 78.5014 
77 81.2749 58.4403 89.6886 62.8212 79.7485 55.9448 104.1888 89.1553 
78 88.1691 64.2936 95.5832 67.5139 87.0028 60.1837 114.9819 99.6512 
79 95.8006 70.8331 102.0493 72.9692 94.4359 64.9034 125.5835 109.6087 
80 104.1751 78.0886 109.1643 79.3112 101.8052 70.3157 135.9668 119.3320 
81 113.2930 86.1832 117.0172 86.6231 108.9104 76.6443 146.1450 128.1058 
82 123.2371 94.9407 125.6993 94.9526 115.6808 84.1011 155.8305 137.1491 
83 133.7987 104.4966 135.2982 104.3096 122.2476 92.8666 164.6388 145.7236 
84 145.1245 114.9046 145.8811 114.6814 128.9782 103.0712 173.1651 153.5321 
85 157.2453 126.2180 157.4945 126.0495 136.4445 114.7844 182.4859 163.8565 
96 170.1887 138.4888 170.1510 138.4077 145.3276 128.0065 193.6098 178.0193 
87 183.9786 151.7670 183.8325 151.7673 156.2715 142.6601 206.2526 193.9097 
88 198.6342 166.0985 198.4983 166.1596 169.7406 158.5858 219.9660 210.9293 
89 214.1689 181.5243 214.1689 181.5243 185.9019 175.5529 234.4350 228.4008 
90 230.5900 198.0792 230.5900 198.0792 204.5678 193.0092 250.0154 246.1378 
91 247.8970 215.7892 247.8970 215.7892 225.2324 210.4035 266.8705 264.1705 
92 266.0817 234.6708 266.0817 234.6708 247.2130 227.4564 284.8464 280.9284 
93 285.1262 254.7288 285.1262 254.7288 269.8015 244.4235 303.7154 297.0238 
94 305.0039 275.9545 305.0039 275.9545 292.3918 261.8236 323.3095 313.1783 
95 325.6775 298.3246 325.6775 298.3246 314.5678 280.7621 343.7016 328.8200 
96 347.0996 321.8003 347.0996 321.8003 336.1578 302.1461 365.0580 345.8977 
97 369.2128 346.3252 369.2128 346.3252 357.2230 326.8117 387.1903 364.3869 
98 391.9493 371.8262 391.9493 371.8262 377.9999 354.7206 409.8585 381.5029 
99 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 
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2) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เนื่องอ้วยสัญญาประกันช้วิตเป็นสญัญาระยะยาวกว่า ท้่ผู้เอาประกันภัยหนรือ
ผู้รับประโยชน์จะไอ้รับจ านวนเงินเอาประกันภัยตามท้่ซืยอไว้ มูลค่าของเงินย่อมเปล้่ยนแปลงไป การค านวณอัตราเบ้ยย
ประกันภัย จึงต้องใช้อัตราออกเบ้ยยทบต้นเพื่อค านวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ของเบ้ยยประกันภัยท้่เร้ยกเก็บ
จากผู้เอาประกันภัย โอยถือหนลักว่า ณ วันออกกรมธรรม์ประกันภัย มูลค่าปัจจุบันของเบ้ยยประกันภัยในอนาคตต้อง
เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินผลประโยชน์ในอนาคต นอกจากน้ย การใช้อัตราออกเบ้ยยต่างกันยังม้ผลให้นเบ้ยยประกันภัย
ต่างกัน หนากใช้อัตราออกเบ้ยยสูงจะม้ผลท าให้นเบ้ยยประกันภัยต่ าลง ขณะท้่การใช้อัตราออกเบ้ยยต่ าจะม้ผลท าให้นเบ้ยย
ประกันภัยสูงขึยน  
 มูลค่าปัจจุบัน หนมายถึง ค่าของเงินในเวลาปัจจุบันท้่ควรลงทุนเพื่อให้นไอ้เงินสะสม 1 บาท ในตอนสิยนปี  
 ออกเบ้ยยเป็นองค์ประกอบท้่ส าคัญในการค านวณเบ้ยยประกันภัย  โอยทั่วไป เบ้ยยประกันภัยจะจ่ายเมื่อต้นปี 
และการเร้ยกร้องกรณ้มรณกรรมอาจเกิอขึยนระหนว่างปี หนรือเมื่อสิยนปี บริษั ทจึงม้โอกาสน าเบ้ยยประกันภัยท้่ผู้เอา
ประกันภัยช าระไปลงทุนหนาออกผลไอ้ และถ้าเป็นสัญญาระยะยาว จ านวนเบ้ยยประกันภัยจะถูกน าไปลงทุนทันท้ท้่
บริษัทไอ้รับ เมื่อสิยนปีออกเบ้ยยท้่ไอ้รับจะน าไปรวมกับเงินต้นในปีถัอไป ซึ่งจะท าให้นเงินต้นเพิ่มขึยนอย่างต่อเนื่อง 
 อัตราออกเบ้ยยของธุรกิจประกันภัยท้่ใช้ในการค านวณเบ้ยยประกันภัยจะต้องก าหนนอไว้ค่อนข้างต่ า  เนื่องจาก
สัญญาประกันช้วิตเป็นสัญญาระยะยาว การคาอการณ์ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท าไอ้ยาก ซึ่งหนากเกิอภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลง ก็จะไม่เกิอผลกระทบกับธุรกิจประกันช้วิตมากนัก                                                                                 
 3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Expenses) ค่าใช้จ่ายในการอ าเนินงานของบริษัทประกันภัย สามารถแบ่งออก
ไอ้เป็น 2 ประเภทคือ ค่าใช้จ่ายคงท้่ และค่าใช้จ่ายผันแปรตามเบ้ยยประกันภัย 
  (1) ค่าใช้จ่ายคงท้่ เช่น เงินเอือนพนักงาน ค่าเช่าอาคารสถานท้่ เป็นต้น 
  (2) ค่าใช้จ่ายผันแปรตามเบ้ยยประกันภัย ประกอบอ้วย        
   ก. ค่าใช้จ่ายท้่เก้่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าบ าเหนน็จ ค่าบ าเหนน็จพิเศษ ค่าขยายงาน ค่าพาหนนะท้่
จ่ายให้นกับนายหนน้าประกันช้วิต เป็นต้น 
   ข. ค่าใช้จ่ายในการพิจารณารับประกันช้วิต เช่น ค่าตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันภัย  ค่าออก
กรมธรรม์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจสอบประวัติผู้ขอเอาประกันภัย เป็นต้น    
   ค. ค่าใช้จ่ายในการเก็บเบ้ยยประกันภัย เช่น ค่าจัอพิมพ์ใบแจ้งก าหนนอช าระเบ้ยยประกันภัย /
ใบเสร็จรับเงินเบ้ยยประกันภัยพร้อมค่าจัอส่ง เป็นต้น 
   ง. ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อพิสูจน์การเร้ยกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันภัย ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น     
   จ. ค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและการพัฒนา การบัญช้ ค่าใช้จ่ายอ้านคณิตศาสตร์
ประกันภัยและอ้านกฎหนมาย เป็นต้น  
 นอกจากปัจจัยหนลักทัยง 3 ประการอังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทประกันภัยต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เพื่อให้นเบ้ยย
ประกันช้วิตม้ความเหนมาะสมและเพ้ยงพอท้่จะท าให้นการอ าเนินธุรกิจประกันช้วิตเป็นไปอย่างราบรื่น ไอ้แก่ 
 4) อัตราการขาดผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย (Lapse Rate) อัตราการขาอผลบังคับของกรมธรรม์
ประกันภัย เกิอขึยนจากการท้่ผู้เอาประกันภัยม้การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโอยการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก่อนท้่
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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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กรมธรรม์จะครบก าหนนออายุ ซึ่งท าให้นบริษัทประกันภัยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เพราะในช่วงแรกของการออก
กรมธรรม์ประกันภัย 1 – 2 ปี บริษัทม้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเบ้ยยประกันภัยท้่ไอ้รับ เช่น ค่าบ าเหนน็จ ซึ่งบางแบบประกันภัย 
ม้ค่าบ าเหนน็จสูงถึงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ปีต่อไปจะลอลง ค่าการพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย ค่าตรวจสุขภาพ   
เป็นต้น อังนัยนหนากบริษัทม้อัตราการเวนคืนของกรมธรรม์ประกันภัยในช่วงปีแรกสูง บริษัทประกันภัยอาจจะม้รายรับ 
ไม่พอกับรายจ่าย 
 ในการค านวณเก่้ยวกับอัตราการขาอผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องพิจารณาเก่้ยวกับ 
  (1) ภาวะเศรษฐกิจและรายไอ้ประชากรของประเทศ เพราะถ้าภาวะเศรษฐกิจไม่อ้ อัตราคนว่างงานสูง 
รายไอ้ประชากรต่ า จะท าให้นการขาอผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยม้สูง 
  (2) คุณภาพของพนักงาน พนักงานท้่ขาอความรู้ความเข้าใจในงานประกันภัยท้่รับผิอชอบท าให้น          
ไม่สามารถอธิบายผลเส้ยของการยกเลิกกรมธรรม์ หนรือเวนคืนกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย ม้ผลให้นการขาอผลบังคับ
ของกรมธรรม์ประกันภัยม้สูง 
  (3) ประเภทและแบบต่าง ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภทสามัญ จะม้อัตรา
การขาอผลบังคับของกรมธรรม์ต่ ากว่าประเภทอุตสาหนกรรม เป็นต้น 
  (4) รายไอ้ของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยท้่ม้รายไอ้สูงมักจะม้การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยต่ า
กว่าผู้เอาประกันภัยท้่ม้รายไอ้ต่ า ท าให้นอัตราการขาอผลบังคับม้สูงส าหนรับผู้ม้รายไอ้ต่ าเพื่อน าเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
ช้วิตประจ าวัน   
 5) การส ารองฉุกเฉิน บริษัทประกันภัยจ าเป็นต้องม้การส ารองฉุกเฉินในกรณ้ท้่ม้เหนตุการณ์ไม่คาอคิอเกิอขึยน 
เช่น อัตรามรณะสูงขึยนอย่างผิอปกติ โอยอาจจะน าไปรวมกับรายการอ่ืน  ๆ เช่น อัตราออกเบ้ยย ตารางมรณะวิสัย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น หนรืออาจน าไปบวกเพิ่มในเบ้ยยประกันภัยเป็นการเฉพาะไอ้ หนากยัง
ไม่ไอ้ค านวณรวมในรายอ่ืน ๆ ตามท้่กล่าวมาแล้ว                    
 6) อัตราผลก าไร โอยทั่วไปผลก าไรจะแฝงในการส ารองฉุกเฉิน และรายการอ่ืน ๆ เช่น ในรายการมรณะวิสัย
ใช้อัตราท้่ค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริง อัตราออกเบ้ยยจะใช้อัตราค่อนข้างต่ ากว่าอัตราในตลาอ อัตราการเวนคืนจะ
ประมาณการไว้สูงกว่าความเป็นจริงท้่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายจะประมาณเผื่อเหนลือเผื่อขาอไว้ค่อนข้างสูง เป็นต้น  
 
2. แนวทางในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษ ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal 
Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) การ
ก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแบบน้ยจะม้แนวทางในการก าหนนออัตรา
เบ้ยยประกันภัยเช่นเอ้ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยแบบพืยนฐาน ท้่ส าคัญอังน้ย 
 1) อัตราเบี้ยประกันภัยต้องเพียงพอ (Adequate) บริษัทผู้รับประกันช้วิตต้องก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยให้น
เพ้ยงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์/ผลตอบแทนให้นกับผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
และเพ้ยงพอต่อค่าใช้จ่ายในการอ าเนินธุรกิจอ้วย เพื่อมิให้นบริษัทประกันภัยประสบปัญหนาขาอสภาพคล่องทางการเงิน  
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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กรมธรรม์จะครบก าหนนออายุ ซึ่งท าให้นบริษัทประกันภัยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เพราะในช่วงแรกของการออก
กรมธรรม์ประกันภัย 1 – 2 ปี บริษัทม้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเบ้ยยประกันภัยท้่ไอ้รับ เช่น ค่าบ าเหนน็จ ซึ่งบางแบบประกันภัย 
ม้ค่าบ าเหนน็จสูงถึงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ แต่ปีต่อไปจะลอลง ค่าการพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัย ค่าตรวจสุขภาพ   
เป็นต้น อังนัยนหนากบริษัทม้อัตราการเวนคืนของกรมธรรม์ประกันภัยในช่วงปีแรกสูง บริษัทประกันภัยอาจจะม้รายรับ 
ไม่พอกับรายจ่าย 
 ในการค านวณเก่้ยวกับอัตราการขาอผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องพิจารณาเก่้ยวกับ 
  (1) ภาวะเศรษฐกิจและรายไอ้ประชากรของประเทศ เพราะถ้าภาวะเศรษฐกิจไม่อ้ อัตราคนว่างงานสูง 
รายไอ้ประชากรต่ า จะท าให้นการขาอผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยม้สูง 
  (2) คุณภาพของพนักงาน พนักงานท้่ขาอความรู้ความเข้าใจในงานประกันภัยท้่รับผิอชอบท าให้น          
ไม่สามารถอธิบายผลเส้ยของการยกเลิกกรมธรรม์ หนรือเวนคืนกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย ม้ผลให้นการขาอผลบังคับ
ของกรมธรรม์ประกันภัยม้สูง 
  (3) ประเภทและแบบต่าง ๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภทสามัญ จะม้อัตรา
การขาอผลบังคับของกรมธรรม์ต่ ากว่าประเภทอุตสาหนกรรม เป็นต้น 
  (4) รายไอ้ของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยท้่ม้รายไอ้สูงมักจะม้การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยต่ า
กว่าผู้เอาประกันภัยท้่ม้รายไอ้ต่ า ท าให้นอัตราการขาอผลบังคับม้สูงส าหนรับผู้ม้รายไอ้ต่ าเพื่อน าเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
ช้วิตประจ าวัน   
 5) การส ารองฉุกเฉิน บริษัทประกันภัยจ าเป็นต้องม้การส ารองฉุกเฉินในกรณ้ท้่ม้เหนตุการณ์ไม่คาอคิอเกิอขึยน 
เช่น อัตรามรณะสูงขึยนอย่างผิอปกติ โอยอาจจะน าไปรวมกับรายการอ่ืน  ๆ เช่น อัตราออกเบ้ยย ตารางมรณะวิสัย 
ค่าใช้จ่าย ค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น หนรืออาจน าไปบวกเพิ่มในเบ้ยยประกันภัยเป็นการเฉพาะไอ้ หนากยัง
ไม่ไอ้ค านวณรวมในรายอ่ืน ๆ ตามท้่กล่าวมาแล้ว                    
 6) อัตราผลก าไร โอยทั่วไปผลก าไรจะแฝงในการส ารองฉุกเฉิน และรายการอ่ืน ๆ เช่น ในรายการมรณะวิสัย
ใช้อัตราท้่ค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริง อัตราออกเบ้ยยจะใช้อัตราค่อนข้างต่ ากว่าอัตราในตลาอ อัตราการเวนคืนจะ
ประมาณการไว้สูงกว่าความเป็นจริงท้่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายจะประมาณเผื่อเหนลือเผื่อขาอไว้ค่อนข้างสูง เป็นต้น  
 
2. แนวทางในการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภัย 
 กรมธรรม์ประกันภัยแบบพิเศษ ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Universal 
Life Insurance) และกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) การ
ก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแบบน้ยจะม้แนวทางในการก าหนนออัตรา
เบ้ยยประกันภัยเช่นเอ้ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยแบบพืยนฐาน ท้่ส าคัญอังน้ย 
 1) อัตราเบี้ยประกันภัยต้องเพียงพอ (Adequate) บริษัทผู้รับประกันช้วิตต้องก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยให้น
เพ้ยงพอต่อการจ่ายผลประโยชน์/ผลตอบแทนให้นกับผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
และเพ้ยงพอต่อค่าใช้จ่ายในการอ าเนินธุรกิจอ้วย เพื่อมิให้นบริษัทประกันภัยประสบปัญหนาขาอสภาพคล่องทางการเงิน  
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 2) อัตราเบี้ยประกันภัยต้องยุติธรรมต่อผู้ เอาประกันภัย (Equitable) บริษัทประกันภัยต้องก าหนนออัตรา
เบ้ยยประกันภัยให้นยุติธรรมและเหนมาะสมกับสภาพความเส้่ยงของผู้เอาประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัยท้่ม้สภาพความ
เส้่ยงภัยสูงก็ต้องจ่ายเบ้ยยประกันภัยสูงกว่าผู้เอาประกันภัยท้่ม้สภาพความเส้่ยงภัยปกติ ผู้เอาประกันภัยท้่ม้สภาพความ
เส้่ยงภัยเหนมือนกันหนรือใกล้เค้ยงกันควรจ่ายเบ้ยยประกันภัยในอัตราท้่เท่ากันหนรือใกล้เค้ยงกัน  

3) อัตราเบ้ียประกันภัยต้องไม่สูงเกินไป (Not Excessive) บริษัทผู้รับประกันภัยต้องก าหนนออัตราเบ้ยย
ประกันภัยไม่สูงเกินไป เพื่อให้นผู้เอาประกันภัยซืยอประกันภัยไอ้ ขณะท้่การก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยสูงเกินไปอาจท า
ให้นบริษัทประกันภัยม้ผลก าไรเกินควร และ/หนรือท าให้นผู้เอาประกันภัยอาจตัอสินใจซืยอประกันภัยกับบริษัทคู่แข่งซึ่งม้
อัตราเบ้ยยประกันภัยต่ ากว่า                                                                                    
 ในการก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยแบบพิเศษ เช่น กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) บริษัทประกันภัยต้อง
ก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและสออคล้องกับมาตรฐานการก ากับอูแลธุรกิจประกันภัย 
รวมทัยงต้องปฏิบัติตามประกาศหนรือแนวปฏิบัติท้่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) หนรือหนน่วยงานท้่เก้่ยวข้องก าหนนอ โอยอัตราเบ้ยยประกันช้วิตแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน
สามารถแยกส่วนของค่าใช้จ่าย ค่าการประกันภัย การออมและการลงทุนไอ้ชัอเจน ม้รายละเอ้ยออังน้ย  
  (1) ก าหนนอจ านวนเงินเอาประกันภัยและจ านวนเงินเส้่ยงภัยสุทธิขัยนต่ า 
  (2) ในแต่ละปีกรมธรรม์ประกันภัย เบ้ยยประกันภัยส่วนท้่เป็นเงินออมเพิ่มเติม (Top – up) ในแต่ละงวอ
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 เท่าของเบ้ยยประกันภัยรายปี    
  (3) ให้นใช้อัตรามรณะตามท้่นายทะเบ้ยนก าหนนอ (ปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 100 ของอัตรามรณะตามตาราง
มรณะไทย ปี 2551)                  
  (4) ให้นก าหนนออัตราค่าใช้จ่ายส าหนรับเบ้ยยประกันภัย (Front End Loading) และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ถอนมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย หนรือการเวนคืนกรมธรรม์ (Back End Loading) รวมทัยงค่าธรรมเน้ยมต่าง ๆ ไอ้ตาม
ความเหนมาะสมเพื่อนายทะเบ้ยนพิจารณาให้นความเห็นนชอบ 
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เร่ืองที ่2.1  
ความหมายของการประกนัชีวติและบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกนัชีวติ 
   
 

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

สัญญาประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1.  สัญญาประกันวินาศภัย คือ สัญญาที่มุ่งหมายให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

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

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

2. สัญญาประกนัชีวิต คือสัญญาที่จะชดใช้จ านวนเงินตามที่ตกลงกันโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขในการใช้เงิน 
 การชดใช้เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายตามจ านวนที่ระบุไว้ในสัญญาซึ่ง
เป็นจ านวนเงินที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งต่างจากการประกันวินาศภัยดังที่กล่าวมาแล้ว  เนื้อหาในบทนี้จะเน้น
กล่าวถึงเฉพาะส่วนของการประกันชีวิตเท่านั้น 
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เร่ืองที ่3.4  
บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกนัชีวติในการพจิารณา 
รับประกนัภัยแบบพเิศษ 
 
 
 นายหนน้าประกันช้วิตมิใช่เป็นผู้ท้่ม้บทบาทแต่เพ้ยงขายประกันช้วิต หนรือเป็นท้่ปรึกษาทางการเงินเท่านัยน แต่
นายหนน้าประกันช้วิตยังเป็นผู้ม้บทบาทส าคัญมากต่อการพิจารณารับประกันภัย เนื่องจากนายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่
จะต้องท าความรู้จัก สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิอ รู้จักสภาพแวอล้อมความเป็นอยู่ฐานะการเงิน อาช้พและรายละเอ้ยออ่ืน ๆ 
และรวบรวมข้อมูลของผู้เอาประกันภัยให้นไอ้มากท้่สุอ ซึ่งเป็นข้อมูลเบืยองต้นท้่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย  เพราะ
หนากนายหนน้าประกันช้วิตสามารถพิจารณารับประกันภัยและคัอเลือกภัยไอ้อ้ในเบืยองต้น ย่อมส่งผลอ้ต่อการเติบโตของ
ธุรกิจประกันภัย ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์และรายไอ้ของนายหนน้า
ประกันช้วิต เพราะบริษัทรับประกันช้วิตจะประเมินและพิจารณารับประกันภัยผู้เอาประกันภัยจากใบค าขอเอา
ประกันภัย และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เท่านัยน ไม่ไอ้เห็นนลักษณะ รูปร่างหนน้าตา ท้่แท้จริงของผู้ขอเอาประกันภัย 
 การท้่นายหนน้าประกันช้วิตจะสามารถแสองบทบาทในฐานะเป็นผู้พิจารณาเบืยองต้นท้่อ้ ม้บุคลิกภาพเป็นท้่
ยอมรับ และม้ความน่าเชื่อถือ ท้่ท าให้นผู้เอาประกันช้วิตเปิอใจ และยินยอมให้นข้อมูลส่วนตัวท้่ส าคัญทัยงทางอ้านการเงิน 
หนรือสุขภาพ และตัอสินใจท าประกันช้วิตแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน เช่น ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  อินชัวร์รันซ์  (Unit Linked Life Insurance) ไอ้นัยน นายหนน้า
ประกันช้วิตจะต้องพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอในทุกอ้าน จะต้องเป็นผู้ท้่ม้ความรอบรู้ในเร่ืองของงานอ้านประกันช้วิต 
และรู้รอบในทุก ๆ อ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น ท้่จะสามารถช่วยวางแผนการเงิน 
แนะน าเร่ืองการลงทุน หนรือช่วยเหนลือแนะน าลูกค้าเร่ืองอื่น ๆ ไอ้ และท้่ส าคัญจะต้องม้ใบอนุญาตขายกรมธรรม์ประกัน
ช้วิตแบบพืยนฐาน ซึ่งนายหนน้าประกันช้วิตจะต้องอบรม สอบรับใบอนุญาตนายหนน้าประกันช้วิต และขึยนทะเบ้ยนเป็น
นายหนน้าประกันช้วิต ตามท้่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนนอ  
 
1.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ และยูนิต ลงิค์ 

ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ 
 นอกจากการม้ใบอนุญาตเป็นนายหนน้าประกันช้วิตเพื่อเสนอขายกรมธรรม์แบบพืยนฐานแล้ว นายหนน้าประกัน
ช้วิตในฐานะท่้เป็นผู้แนะน าการลงทุนจะสามารถน าเสนอกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์  ไลฟ์  อินชัวร์รันซ์  (Unit Linked Life Insurance) ไอ้นัยนจะต้องม้
คุณสมบัติ อังน้ย 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

อินชัวรันซ์

อินชัวรันซ์

 อินชัวรันซ์

 อินชัวรันซ์

 อินชัวรันซ์

 อินชัวรันซ์

 

การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-5 
 

 
 

       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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การจัดการพิจารณารับประกันภยัและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภยั  3-25 
 

 
 

เร่ืองที ่3.4  
บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกนัชีวติในการพจิารณา 
รับประกนัภัยแบบพเิศษ 
 
 
 นายหนน้าประกันช้วิตมิใช่เป็นผู้ท้่ม้บทบาทแต่เพ้ยงขายประกันช้วิต หนรือเป็นท้่ปรึกษาทางการเงินเท่านัยน แต่
นายหนน้าประกันช้วิตยังเป็นผู้ม้บทบาทส าคัญมากต่อการพิจารณารับประกันภัย เนื่องจากนายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่
จะต้องท าความรู้จัก สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิอ รู้จักสภาพแวอล้อมความเป็นอยู่ฐานะการเงิน อาช้พและรายละเอ้ยออ่ืน ๆ 
และรวบรวมข้อมูลของผู้เอาประกันภัยให้นไอ้มากท้่สุอ ซึ่งเป็นข้อมูลเบืยองต้นท้่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย  เพราะ
หนากนายหนน้าประกันช้วิตสามารถพิจารณารับประกันภัยและคัอเลือกภัยไอ้อ้ในเบืยองต้น ย่อมส่งผลอ้ต่อการเติบโตของ
ธุรกิจประกันภัย ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์และรายไอ้ของนายหนน้า
ประกันช้วิต เพราะบริษัทรับประกันช้วิตจะประเมินและพิจารณารับประกันภัยผู้เอาประกันภัยจากใบค าขอเอา
ประกันภัย และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ เท่านัยน ไม่ไอ้เห็นนลักษณะ รูปร่างหนน้าตา ท้่แท้จริงของผู้ขอเอาประกันภัย 
 การท้่นายหนน้าประกันช้วิตจะสามารถแสองบทบาทในฐานะเป็นผู้พิจารณาเบืยองต้นท้่อ้ ม้บุคลิกภาพเป็นท้่
ยอมรับ และม้ความน่าเชื่อถือ ท้่ท าให้นผู้เอาประกันช้วิตเปิอใจ และยินยอมให้นข้อมูลส่วนตัวท้่ส าคัญทัยงทางอ้านการเงิน 
หนรือสุขภาพ และตัอสินใจท าประกันช้วิตแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน เช่น ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์  อินชัวร์รันซ์  (Unit Linked Life Insurance) ไอ้นัยน นายหนน้า
ประกันช้วิตจะต้องพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอในทุกอ้าน จะต้องเป็นผู้ท้่ม้ความรอบรู้ในเร่ืองของงานอ้านประกันช้วิต 
และรู้รอบในทุก ๆ อ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น ท้่จะสามารถช่วยวางแผนการเงิน 
แนะน าเร่ืองการลงทุน หนรือช่วยเหนลือแนะน าลูกค้าเร่ืองอื่น ๆ ไอ้ และท้่ส าคัญจะต้องม้ใบอนุญาตขายกรมธรรม์ประกัน
ช้วิตแบบพืยนฐาน ซ่ึงนายหนน้าประกันช้วิตจะต้องอบรม สอบรับใบอนุญาตนายหนน้าประกันช้วิต และขึยนทะเบ้ยนเป็น
นายหนน้าประกันช้วิต ตามท้่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนนอ  
 
1.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ และยูนิต ลงิค์ 

ไลฟ์ อนิชัวร์รันซ์ 
 นอกจากการม้ใบอนุญาตเป็นนายหนน้าประกันช้วิตเพื่อเสนอขายกรมธรรม์แบบพืยนฐานแล้ว นายหนน้าประกัน
ช้วิตในฐานะท่้เป็นผู้แนะน าการลงทุนจะสามารถน าเสนอกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบ ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ 
(Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์  ไลฟ์  อินชัวร์รันซ์  (Unit Linked Life Insurance) ไอ้นัยนจะต้องม้
คุณสมบัติ อังน้ย 
 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-26  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันชีวิต 
 

 
 

 1.1 คุณสมบัติของผู้ เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์1 (Universal Life 
Insurance) ผู้ท้่จะขึยนทะเบ้ยนเป็นนายหนน้าประกันช้วิตท้่น าเสนอขายกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อิน
ชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) จะต้องม้คุณสมบัติ อังน้ย 
  1) เป็นผู้ไอ้รับใบอนุญาตเป็นนายหนน้าประกันช้วิตไม่น้อยกว่า 6 เอือน 
  2) เป็นผู้ขายประกันช้วิตแบบรายบุคคลรายใหนม่ ประเภทสามัญ หนรือประเภทอุตสาหนกรรม ไม่ต่ ากว่า
สิบห้นาราย หนรือจ านวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ ากว่าสองล้านบาท ทัยงน้ยไม่รวมการประกันภัยกลุ่ม และการประกันภัย
แบบช าระเบ้ยยประกันภัยครัยงเอ้ยว                
  3) เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้พืยนฐานเก้่ยวกับกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบ Universal Life Insurance 
ตามหนลักสูตรท้่นายทะเบ้ยนให้นความเห็นนชอบไม่เกินสองปีก่อนวันขอขึยนทะเบ้ยน 
 1.2 คุณสมบัติของผู้ เสนอขาย กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์2 (Unit Linked Life 
Insurance) ผู้ท้่จะขึยนทะเบ้ยนเป็นนายหนน้าประกันช้วิตท้่น าเสนอขายกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์       
อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) จะต้องม้คุณสมบัติอังน้ย  
  1) เป็นผู้ไอ้รับใบอนุญาตนายหนน้าประกันช้วิต และไอ้รับอนุญาตให้นขายกรมธรรม์ประกันช้วิตควบการ
ลงทุนของบริษัทประกันช้วิต 
  2) เป็นผู้ไอ้รับความเห็นนชอบตามประกาศคณะกรรมการก ากับหนลักทรัพย์และตลาอหนลักทรัพย์ แห่นง
ประเทศไทยให้นเป็นผู้แนะน าการลงทุนอ้านหนลักทรัพย์ 
  3) เป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้เก้่ยวกับกรมธรรม์ประกันช้วิตควบการลงทุน ตามหนลักสูตรท้่นายทะเบ้ยน
ให้นความเห็นนชอบ                                               

                  
2.  บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกนัชีวิตในการพจิารณารับประกนัชีวิตแบบที่มีความคุ้มครอง

และการลงทุน 
 บทบาทและหนน้าท้่ท้่ส าคัญของนายหนน้าประกันช้วิตในการพิจารณารับประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัย
แบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน ม้อังน้ย  
 2.1 คัดเลือกภัย เนื่องจากนายหนน้าประกันช้วิตม้ความใกล้ชิอ และม้ข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัย  นายหนน้า
ประกันช้วิตจึงม้บทบาทและหนน้าท้่เป็นผู้พิจารณารับประกันภัย และคัอเลือกภัยเบืยองต้นให้นกับบริษัทประกันภัย เพื่อให้น
บริษัทประกันภัยยอมรับภัยนัยนไอ้ แม้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยแบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุนจะม้ส่วนของการ
ลงทุนอยู่อ้วย แต่การพิจารณารับประกันช้วิตและคัอเลือกภัยยังต้องอ าเนินไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการพิจารณา  
รับประกันภัย (Underwriting)  เพื่อให้นผู้ เอาประกันภัยไอ้รับความคุ้มครองตามเงื่ อนไขของสัญญาหนลักเหนมือน
กรมธรรม์ 
 

 1 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หนลักเกณฑ์ วิธ้การ และเง่ือนไข ในการขึยน
ทะเบ้ยนเป็นตัวแทน และนายหนน้าขายกรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life) พ.ศ. 2552 ลงวันท้่ 29 กรกฎาคม 2552 
 2 ประกาศนายทะเบ้ยน เรื่อง หนลักเกณฑ์ วิธ้การ และเง่ือนไข ในการขึยนทะเบ้ยนเป็นตัวแทน และนายหนน้าประกันช้วิตขายกรมธรรม์
ประกันช้วิตควบการลงทุน ลงวันท้่ 30 ธันวาคม 2551  
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   ชัวรันซ์

อนิชัวรันซ์

อินชะวระนซ์1

อินชะวระนซ์2

 

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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พืยนฐาน ขณะท้่บริษัทประกันภัยและนายหนน้าประกันช้วิตก็ไอ้ลูกค้าคุณภาพ ส่งผลอ้ต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์
ประกันช้วิตและรายไอ้ของนายหนน้าประกันช้วิต ผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจประกันภัย                                            
 2.2 พิจารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ียประกันภัย นายหนน้าประกันช้วิตรู้จักใกล้ชิอกับ  
ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นอย่างอ้ จึงสามารถวิเคราะห์นความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันช้วิตของผู้ขอ
เอาประกันภัยไอ้ นายหนน้าประกันช้วิตจึงม้บทบาทและหนน้าท้่เลือกน าเสนอแบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย
และอัตราเบ้ยยประกันภัยท้่เหนมาะสมกับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้นผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบ้ยยประกันภัยไอ้ตลอออายุ
สัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 หนากน าเสนออัตราเบ้ยยประกันภัยท้่สูงเกินความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัย บริษัทประกันภัย อาจขอ
เอกสารหนลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัอสินใจถึงความเหนมาะสมในการท าประกันภัยของผู้ขอเอา
ประกันภัยรายนัยน 
 2.3 จัดเตรียม และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน นายหนน้าประกันช้วิตม้บทบาทและหนน้าท้่ท าความ
เข้าใจให้นผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อความจริงในใบค าขอเอาประกันภัย รวมถึงจัอเตร้ยม ติอตามและตรวจสอบเอกสาร
ท้่เก่้ยวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยให้นถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะอวกรวอเร็วในการพิจารณารับประกันภัยและ
การออกกรมธรรม์ประกันภัย  
 2.4 น าเสนอขาย อธิบายเงื่อนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย
แบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุนม้ส่วนของการลงทุนซึ่งแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยแบบพืยนฐาน และ/หนรือม้
ผลตอบแทนอ้านการลงทุนแตกต่างกัน นายหนน้าประกันช้วิตจึงม้บทบาทและหนน้าท้่น าเสนอขาย อธิบายผลประโยชน์ 
เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ข้อยกเว้นต่าง ๆ และความเส้่ยงท้่อาจเกิอขึยนไอ้จากการลงทุนในอ้านหนลักทรัพย์
ให้นผู้เอาประกันภัยรับทราบอย่างชัอเจน เพื่อสร้างความเข้าใจท้่ถูกต้องตรงกันและลอข้อพิพาทท้่อาจเกิอขึยนในอนาคต  
 2.5 ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) นายหนน้าประกันช้วิตม้บทบาทและหนน้าท่้ตอบข้อซักถามหนรือ
ข้อสงสัยของผู้เอาประกันภัยอ้วยความจริงใจ เช่น ข้อสงสัยเก่้ยวกับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เงื่อนไขความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การบริการต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้นผู้เอาประกันภัยเกิอความ
เข้าใจท้่ถูกต้อง ประทับใจการบริการของนายหนน้าประกันชว้ิต และตัอสินใจท าประกันชว้ิตกับนายหนนา้ประกันช้วติและ
บริษัทประกันช้วิตนัยน ๆ  
 2.6 ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน นายหนน้าประกันช้วิตจะต้องให้นความรู้ สร้างความเข้าใจท้่ถูกต้องในเรื่องของ
กรมธรรม์ประกันภัยท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน เพื่อให้นผู้เอาประกันช้วิตท้่สนใจเรื่องการลงทุนม้ทางเลือกในการ
ซืยอกรมธรรม์ประกันภัยแบบท้่ม้การลงทุนไอ้มากขึยน ท าให้น เกิอบรรยากาศของการแข่งขันท้่อ้เพิ่มสูงขึยน ส่งเสริม       
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้นอ้ขึยน 
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       1.2 ความเป็นธรรมต่อนายหน้าประกันชีวิต นายหนน้าประกันช้วิตเป็นผู้ท้่ต้องออกไปพบ และน า เสนอ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันภัยและกรอกใบค าขอ เอา
ประกันภัยเร้ยบร้อยแล้ว นายหนน้าประกันช้วิตย่อมคาอหนวังให้นใบค าขอเอาประกันช้วิตของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย
ผ่านการพิจารณารับประกันภัยอย่างรวอเร็ว โอยไม่ต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
 หนากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบ้ยยประกันภัยมาตรฐานท้่นายหนน้า
ประกันช้วิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหนตุผลของการคิอเบ้ยยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้นกับนายหนน้าประกันช้วิตเข้าใจอย่างชัอเจน เพื่อให้นนายหนน้าประกันช้วิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหนตุของการคิอ
เบ้ยยประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง และจะช่วยให้นผู้ขอเอาประกันภัยยินอ้ท า
ประกันช้วิตกับบริษัทประกันช้วิตต่อไป 
  1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโอยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทอ้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างม้หนลักการท้่ถูกต้อง เชื่อถือไอ้ เพราะผลท้่ตามมาคือ สถานะการเงินท้่มั่นคง 
ท าให้นบริษัทม้ก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้นบริษัทเจริญก้าวหนน้า และเติบโตอย่างมั่นคง 
  กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบพิเศษท้่ม้ขายอยู่ในปัจจุบัน ไอ้แก่ กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์    
อินชัวร์รันซ์ (Universal Life Insurance) และยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ (Unit Linked Life Insurance) ซึ่งใน
อนาคตบริษัทประกันช้วิตอาจออกแบบอ่ืนเพิ่มขึยน เพื่อให้นผู้เอาประภัยม้ทางเลือกมากขึยน กรมธรรม์ประกันช้วิตแบบน้ย
เป็นกรมธรรม์ท้่ออกแบบและพัฒนาขึยนเพื่อเป็นทางเลือกให้นกับผู้เอาประกันภัยท้่ชอบ หนรือสนใจเรื่องการลงทุนอ้วย 
นอกเหนนือจากความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันช้วิต โอยในส่วนของความคุ้มครองนัยนกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัย (Underwriting Process) ยังจ าเป็นต้องอ าเนินไปตามหนลักการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting 
Guidelines) เพื่อประเมิน วิเคราะห์นและจัอระอับความเส้่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย (insured) ซึ่งท าให้นบริษัทประกัน
ช้วิต (Insurer) ม้ข้อมูลเพื่อการตัอสินใจว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยนัยน 
 
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
 การพิจารณารับประกันภัยท้่ม้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหนลักการของการประเมิน และจัอระอับความเส้่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยและยุติธรรมท าให้นเกิอผลอ้ต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและ
นายหนน้าประกันช้วิต อังน้ย 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะม้ความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย อังน้ย 
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หนากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันภัยให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ท้่ม้ความเส้่ยงภัยมาตรฐานโอยก าหนนออัตราเบ้ยยประกันภัยในอัตราปกติสออคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หนรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหนลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หนากปีกรมธรรม์นัยน ผู้ขอเอา
ประกันภัยเส้ยช้วิตน้อยกว่าอัตรามรณะหนรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะม้ผลก าไร (Gain) 
ส่งผลอ้ต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 
  กรณ้ท้่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันช้วิตให้นกับผู้ขอเอาประกันภัยท้่ม้ระอับความเส้่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเร้ยกเก็บเบ้ยยประกันภัยเพิ่มหนรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะม้
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พืยนฐาน ขณะท้่บริษัทประกันภัยและนายหนน้าประกันช้วิตก็ไอ้ลูกค้าคุณภาพ ส่งผลอ้ต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์
ประกันช้วิตและรายไอ้ของนายหนน้าประกันช้วิต ผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจประกันภัย                                            
 2.2 พิจารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ียประกันภัย นายหนน้าประกันช้วิตรู้จักใกล้ชิอกับ  
ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นอย่างอ้ จึงสามารถวิเคราะห์นความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันช้วิตของผู้ขอ
เอาประกันภัยไอ้ นายหนน้าประกันช้วิตจึงม้บทบาทและหนน้าท้่เลือกน าเสนอแบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย
และอัตราเบ้ยยประกันภัยท้่เหนมาะสมกับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้นผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบ้ยยประกันภัยไอ้ตลอออายุ
สัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 หนากน าเสนออัตราเบ้ยยประกันภัยท้่สูงเกินความสามารถในการช าระเบ้ยยประกันภัย บริษัทประกันภัย อาจขอ
เอกสารหนลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัอสินใจถึงความเหนมาะสมในการท าประกันภัยของผู้ขอเอา
ประกันภัยรายนัยน 
 2.3 จัดเตรียม และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน นายหนน้าประกันช้วิตม้บทบาทและหนน้าท้่ท าความ
เข้าใจให้นผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อความจริงในใบค าขอเอาประกันภัย รวมถึงจัอเตร้ยม ติอตามและตรวจสอบเอกสาร
ท้่เก่้ยวข้องกับการพิจารณารับประกันภัยให้นถูกต้องครบถ้วนเพื่อความสะอวกรวอเร็วในการพิจารณารับประกันภัยและ
การออกกรมธรรม์ประกันภัย  
 2.4 น าเสนอขาย อธิบายเงื่อนไขและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัย
แบบท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุนม้ส่วนของการลงทุนซึ่งแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันภัยแบบพืยนฐาน และ/หนรือม้
ผลตอบแทนอ้านการลงทุนแตกต่างกัน นายหนน้าประกันช้วิตจึงม้บทบาทและหนน้าท้่น าเสนอขาย อธิบายผลประโยชน์ 
เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ข้อยกเว้นต่าง ๆ และความเส้่ยงท้่อาจเกิอขึยนไอ้จากการลงทุนในอ้านหนลักทรัพย์
ให้นผู้เอาประกันภัยรับทราบอย่างชัอเจน เพื่อสร้างความเข้าใจท้่ถูกต้องตรงกันและลอข้อพิพาทท้่อาจเกิอขึยนในอนาคต  
 2.5 ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) นายหนน้าประกันช้วิตม้บทบาทและหนน้าท้่ตอบข้อซักถามหนรือ
ข้อสงสัยของผู้เอาประกันภัยอ้วยความจริงใจ เช่น ข้อสงสัยเก่้ยวกับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เงื่อนไขความ
คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การบริการต่าง ๆ ของบริษัทประกันภัย เป็นต้น เพื่อให้นผู้เอาประกันภัยเกิอความ
เข้าใจท้่ถูกต้อง ประทับใจการบริการของนายหนน้าประกันชว้ิต และตัอสินใจท าประกันชว้ิตกับนายหนนา้ประกันช้วติและ
บริษัทประกันช้วิตนัยน ๆ  
 2.6 ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน นายหนน้าประกันช้วิตจะต้องให้นความรู้ สร้างความเข้าใจท้่ถูกต้องในเรื่องของ
กรมธรรม์ประกันภัยท้่ม้ความคุ้มครองและการลงทุน เพื่อให้นผู้เอาประกันช้วิตท้่สนใจเรื่องการลงทุนม้ทางเลือกในการ
ซืยอกรมธรรม์ประกันภัยแบบท้่ม้การลงทุนไอ้มากขึยน ท าให้น เกิอบรรยากาศของการแข่งขันท้่อ้เพิ่มสูงขึยน ส่งเสริม       
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้นอ้ขึยน 
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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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