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บทที่ 3 
แนวทางปฏิบตัิในการขาย การจัดการลูกค้า  
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 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

3-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทท่ี 3 แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวติ  ตช.0 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

เรื่องที่  
 3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 3.2 ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 3.3 การรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์ 
 3.4 การให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิต 
 
แนวคิด 
 1.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้แก่ 1) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 

อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2) ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย สังคม
ผู้สูงอายุและสังคมปัจเจก 3) ปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ และ 4) การสนับสนุน
ของภาครัฐทางมาตรการภาษี ค่าลดหย่อนต่าง ๆ และการค านวณหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต 

 2.  ช่องทางและแนวทางการขาย มีแนวปฏิบัติงานแตกต่างกัน ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด
ของแต่ละช่องทาง ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เอกสารประกอบการเสนอขายที่ถูกต้องตาม
กฎหมายก าหนด 

 3.  การรู้จักลูกค้าจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้หลายส่วน ได้แก่  ด้านประชากร จิตวิทยา การด าเนินชีวิต 
พฤติกรรมการใช้สื่อ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ส าหรับด้านการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งเป็น
ทักษะส าคัญจะประกอบไปด้วย การเปิดเผยตนเอง การไว้วางใจซ่ึงกันและกัน ทักษะการสื่อสารความ
เข้าใจ 

 4.  การให้ค าแนะน า ตัวแทนประกันชีวิตควรทราบความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ การค านวณ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสม การค านวณเงินที่ต้องการหลังเกษียณเบื้องต้น การให้ค าแนะน า
แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 

 
วัตถุประสงค ์
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
 4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
 
 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

และ 4) ป ัจจัยด ้ำน

กำรสนบัสนุนของภำครฐัทำงมำตรกำรภำษ ีค่ำลดหย่อนต่ำง ๆ และกำรค�ำนวณหักค่ำลดหย่อนเบีย้ประกนัชีวิต

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-3 
 

เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

3-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทท่ี 3 แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชีวติ  ตช.0 
(1 ชั่วโมง 30 นาที) 

เรื่องที่  
 3.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 3.2 ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 3.3 การรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์ 
 3.4 การให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิต 
 
แนวคิด 
 1.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้แก่ 1) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 

อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 2) ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย สังคม
ผู้สูงอายุและสังคมปัจเจก 3) ปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ และ 4) การสนับสนุน
ของภาครัฐทางมาตรการภาษี ค่าลดหย่อนต่าง ๆ และการค านวณหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต 

 2.  ช่องทางและแนวทางการขาย มีแนวปฏิบัติงานแตกต่างกัน ตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด
ของแต่ละช่องทาง ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เอกสารประกอบการเสนอขายที่ถูกต้องตาม
กฎหมายก าหนด 

 3.  การรู้จักลูกค้าจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้หลายส่วน ได้แก่  ด้านประชากร จิตวิทยา การด าเนินชีวิต 
พฤติกรรมการใช้สื่อ สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ส าหรับด้านการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งเป็น
ทักษะส าคัญจะประกอบไปด้วย การเปิดเผยตนเอง การไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทักษะการสื่อสารความ
เข้าใจ 

 4.  การให้ค าแนะน า ตัวแทนประกันชีวิตควรทราบความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ การค านวณ
จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสม การค านวณเงินที่ต้องการหลังเกษียณเบื้องต้น การให้ค าแนะน า
แบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 

 
วัตถุประสงค ์
  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
 2. อธิบายช่องทางและแนวทางการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
 3. อธิบายแนวทางการท าความรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ 
 4. อธิบายแนวทางการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตได้  
 
 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-3 
 

เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยท่ีธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

3-4 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เป็นตัวแทนของดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งโดยหลักการแล้ว คณะกรรมการนโยบายการเงิน มักจะด าเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลาย (ลดดอกเบี้ยให้ต่ า) ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ าหรือในช่วงที่เงินเฟ้อภายในประเทศลดต่ าลงเพื่อกระตุ้น
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ และในทางกลับกัน จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว (เพิ่มดอกเบี้ยให้สูงขึ้น) เพื่อชะลอ     
การเติบโตของเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไป ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการบริหารเศรษฐกิจ 
 จากผลการวิจัยของสถาบันต่าง ๆ เก่ียวกับความเข้าใจในการเงินและการลงทุน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ยังไม่เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ที่ผันแปรตลอดเวลา แต่ละรอบของการ
เปลี่ยนแปลง จะใช้ระยะเวลาหลายปี หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลง ช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนที่เกษียณอายุ จะ
ไม่สามารถพึ่งพาดอกเบี้ยเพื่อเป็นรายได้ในการเลี้ยงชีพ แต่หากมีการวางแผนทางการเงินในการรับความเสี่ยงของอัตรา
ดอกเบี้ย การประกันชีวิตจะเป็นเครื่องมือทางการเงินชนดิหนึ่งที่สามารถช่วยรองรับความเสี่ยงดังกล่าวได้ เพราะบริษัท
ประกันชีวิตจะเน้นการลงทุนในระยะยาว ซึ่งเป็นการป้องกันความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในอนาคต 
 ในธุรกิจประกันชีวิต มีการใช้อัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ในระยะยาว ตามที่ คปภ. ประกาศ  เพื่อเป็นเกณฑ์
อ้างอิงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ในการค านวณต้นทุนและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ มีนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย เป็นผู้ค านวณจัดท า เพื่อให้ได้เบี้ยประกันชีวิตที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยปกติแล้วเบี้ยประกันชีวิต
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ อัตรามรณะ (Mortality Rate) ค่าใช้จ่ายของบริษัท (Loading) อัตราผลผลตอบแทน
จากการลงทุน (Investment Return) หลังจากค านวณอัตราเบี้ยประกันชีวิตเสร็จสิ้นแล้ว ต้องน าไปขออนุมัติจาก
ส านักงาน คปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ก่อนน าไปเสนอขายต่อประชาชน  
 การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) สามารถใช้ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบ
บ านาญ (ลดหย่อนภาษีได้) แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ เป็นเครื่องมือทางการเงิน ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ 
โดยให้บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้รับความเสี่ยงดังกล่าวไว้ เพราะบริษัทประกันชีวิตมีการบริหารความเสี่ยงในระยะยาวทีด่ี 
โดยมีคณะกรรมการบริหารการลงทุนที่มีประสบการณ์ และมีกรอบการลงทุนตาม พ .ร.บ. ประกันชีวิต ก ากับอีก
ชั้นหนึ่ง เพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจและรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต 
 ในปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มย ากุ้ง” ธุรกิจต่าง ๆ ต้องประสบปัญหาทางการเงินจนสถาบัน
การเงินต่าง ๆ ต้องปิดตัวลง คนวัยท างานตกงานมากมาย ธุรกิจประกันชีวิตก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่ ได้รับ
ผลกระทบไม่มาก จึงยังสามารถด าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ธุรกิจยังขยายตัวในช่วงเวลาดังกล่าว มี
ยอดขายเพิ่มขึ้น พลิกวิกฤตเป็นโอกาสของตัวแทนประกันชีวิต ในการน าเสนอประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ให้เป็น
ทางเลือกกับประชาชน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสถาบันการเงิน ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินและการลงทุนของ
บริษัทประกันชีวิตในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 
 1.2 อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) หมายถึง การที่ระดับราคาของสินค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลา
หนึ่งราคาสูงขึ้นเร่ือย ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหน่วยวัดในรูปแบบของอัตราร้อยละจากดัชนีราคา เงินเฟ้อเป็นภาวะตรง
ข้ามกับภาวะเงินฝืด 
 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของภาคธุรกิจ เช่น การตั้ง
ราคาสินค้าและบริการ การตัดสินใจบริโภคและการออมของครัวเรือน และการตัดสินใจลงทุน ปัจจุบัน  (พ.ศ. 2558) 
รัฐบาลก าหนดให้ใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยรายปีที่ร้อยละ 2.5 ±1.5 เป็นเป้าหมายในการก าหนดนโยบายการเงิน 
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน จะมีความผันผวนน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป แต่สะท้อนค่าครองชีพของประชาชนได้น้อยกว่า 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-3 
 

เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 
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3-4 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เป็นตัวแทนของดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งโดยหลักการแล้ว คณะกรรมการนโยบายการเงิน มักจะด าเนินนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลาย (ลดดอกเบี้ยให้ต่ า) ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ าหรือในช่วงที่เงินเฟ้อภายในประเทศลดต่ าลงเพื่อกระตุ้น
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และในทางกลับกัน จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว (เพิ่มดอกเบี้ยให้สูงขึ้น) เพื่อชะลอ     
การเติบโตของเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไป ถือเป็นมาตรการหนึ่งในการบริหารเศรษฐกิจ 
 จากผลการวิจัยของสถาบันต่าง ๆ เก่ียวกับความเข้าใจในการเงินและการลงทุน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ยังไม่เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ที่ผันแปรตลอดเวลา แต่ละรอบของการ
เปลี่ยนแปลง จะใช้ระยะเวลาหลายปี หากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลง ช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนที่เกษียณอายุ จะ
ไม่สามารถพึ่งพาดอกเบี้ยเพื่อเป็นรายได้ในการเลี้ยงชีพ แต่หากมีการวางแผนทางการเงินในการรับความเสี่ยงของอัตรา
ดอกเบี้ย การประกันชีวิตจะเป็นเครื่องมือทางการเงินชนดิหนึ่งที่สามารถช่วยรองรับความเสี่ยงดังกล่าวได้ เพราะบริษัท
ประกันชีวิตจะเน้นการลงทุนในระยะยาว ซึ่งเป็นการป้องกันความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในอนาคต 
 ในธุรกิจประกันชีวิต มีการใช้อัตราดอกเบี้ยที่คาดการณ์ในระยะยาว ตามที่ คปภ. ประกาศ  เพื่อเป็นเกณฑ์
อ้างอิงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ในการค านวณต้นทุนและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ มีนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย เป็นผู้ค านวณจัดท า เพื่อให้ได้เบี้ยประกันชีวิตที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค โดยปกติแล้วเบี้ยประกันชีวิต
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ อัตรามรณะ (Mortality Rate) ค่าใช้จ่ายของบริษัท (Loading) อัตราผลผลตอบแทน
จากการลงทุน (Investment Return) หลังจากค านวณอัตราเบี้ยประกันชีวิตเสร็จสิ้นแล้ว ต้องน าไปขออนุมัติจาก
ส านักงาน คปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ก่อนน าไปเสนอขายต่อประชาชน  
 การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) สามารถใช้ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แบบ
บ านาญ (ลดหย่อนภาษีได้) แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ เป็นเครื่องมือทางการเงิน ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ 
โดยให้บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้รับความเสี่ยงดังกล่าวไว้ เพราะบริษัทประกันชีวิตมีการบริหารความเสี่ยงในระยะยาวทีด่ี 
โดยมีคณะกรรมการบริหารการลงทุนที่มีประสบการณ์ และมีกรอบการลงทุนตาม พ .ร.บ. ประกันชีวิต ก ากับอีก
ชั้นหนึ่ง เพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจและรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต 
 ในปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มย ากุ้ง” ธุรกิจต่าง ๆ ต้องประสบปัญหาทางการเงินจนสถาบัน
การเงินต่าง ๆ ต้องปิดตัวลง คนวัยท างานตกงานมากมาย ธุรกิจประกันชีวิตก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่ ได้รับ
ผลกระทบไม่มาก จึงยังสามารถด าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ธุรกิจยังขยายตัวในช่วงเวลาดังกล่าว มี
ยอดขายเพิ่มขึ้น พลิกวิกฤตเป็นโอกาสของตัวแทนประกันชีวิต ในการน าเสนอประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ให้เป็น
ทางเลือกกับประชาชน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสถาบันการเงิน ก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินและการลงทุนของ
บริษัทประกันชีวิตในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่ง 
 1.2 อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) หมายถึง การที่ระดับราคาของสินค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลา
หนึ่งราคาสูงขึ้นเร่ือย ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหน่วยวัดในรูปแบบของอัตราร้อยละจากดัชนีราคา เงินเฟ้อเป็นภาวะตรง
ข้ามกับภาวะเงินฝืด 
 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของภาคธุรกิจ เช่น การตั้ง
ราคาสินค้าและบริการ การตัดสินใจบริโภคและการออมของครัวเรือน และการตัดสินใจลงทุน ปัจจุบัน  (พ.ศ. 2558) 
รัฐบาลก าหนดให้ใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยรายปีที่ร้อยละ 2.5 ±1.5 เป็นเป้าหมายในการก าหนดนโยบายการเงิน 
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน จะมีความผันผวนน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป แต่สะท้อนค่าครองชีพของประชาชนได้น้อยกว่า 
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แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-5 
 

เพราะไม่ครอบคลุมรายการสินค้าที่จ าเป็น เช่น พลังงานและอาหารสด ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 27 ของตะกร้าเงินเฟ้อ 
(กลุ่มของสินค้าและบริการที่น ามาค านวณหาดัชนีราคาผู้บริโภค) 
 หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่เพียงเล็กน้อยเป็นปกติก็จะสร้างสิ่งจูงใจแก่ผู้ประกอบการ แต่หากเพิ่มขึ้นมากและ   
ผันผวนก็จะสร้างความไม่แน่นอนและก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการครองชีพของประชาชน และ
การขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นแนวทางในการคาดการณ์ราคาสินค้าในอนาคตว่าจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร โดยปกติแล้ว
ราคาสินค้าในปีปัจจุบันย่อมถูกกว่าราคาสินค้าในอนาคต สังเกตง่าย ๆ ว่ากล้วยน้ าว้า 1 หวีในอดีตมีราคาถูกกว่ากล้วย
น้ าว้าในปัจจุบัน การเสนอขายทุนประกันชีวิตที่ไม่มีการค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสม ผู้มุ่งหวังมักจะ
ปฏิเสธการซื้อ ด้วยเห็นว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตไม่มีคุณค่ามากพอ เช่นในอดีต มีการขายจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 
50,000 บาท ในขณะนั้นอาจเห็นว่าเงิน 50,000 บาท มากพอส าหรับผู้เอาประกันภัย แต่เมื่อเวลาผ่านไป 15 ปี เงิน 
50,000 บาทนั้น จะมีค่าน้อยเกินไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินในปัจจุบันได้ เมื่อสอบถามผู้เอา
ประกันภัยที่ท าประกันภัยไว้ในอดีต พบว่า หากย้อนเวลาได้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายทีท่ าประกันชวีิตด้วยจ านวนเงิน
เอาประกันชีวิตน้อยเกินไป ข้างต้นเป็นตัวอย่างอิทธิพลของอัตราเงินเฟ้อต่อจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 
 การท าความเข้าใจถึงผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อต่อการด ารงชีวิต และสามารถค านวณจ านวนเงินเอาประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมต่อผู้เอาประกันภัย เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือการ
ให้ค าแนะน าเพื่อสร้างความมั่งคั่งผ่านการท าประกันชีวิตแบบที่มีการลงทุน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ธุรกิจประกันชีวิต
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพียงเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกิดขึ้นได้ 
 1.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้า
และบริการข้ันสุดท้ายที่ถูกผลิตในประเทศในชว่งเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่ค านึงว่าผลผลิตนั้นจะผลติขึ้นมาด้วยทรัพยากรของ
ชาติใด ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้น ๆ  
 จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาพบว่า ช่วงที่มีการขยายการเติบโตของ GDP สูงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้
มากและต้องการหาแหล่งเงินออม จะมีผลต่อการซื้อประกันชีวิตรายใหม่ (New Business) อย่างมีนัยส าคัญ แต่ในช่วง
ที่ GDP เติบโตลดลง จะมีผลท าให้การซื้อประกันชีวิตรายใหม่ลดลง แต่โดยที่ลักษณะของธุรกิจประกันชีวิตแตกต่าง
จากธุรกิจอ่ืน แม้ GDP บางช่วงมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตมากนัก เพราะผู้เอาประกันชีวิต
รายเก่าจะน าส่งเบี้ยประกันชีวิตปีต่ออายุ (Renewal Premium) เพื่อรักษากรมธรรมป์ระกันชีวิตให้คงอยู่ เพราะกังวล
ว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่ในบางปีกลับพบว่า มีการซื้อประกันชีวิตรายใหม่เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกัน เพราะประชาชนมี
ความมั่นใจในธุรกิจประกันชีวิต ว่ามีความมั่นคงสูงและให้ผลตอบแทนดีกว่าการออมเงินรูปแบบอ่ืน สามารถที่จะ
ปกป้องเงินของผู้เอาประกันภัยได้ และจ่ายเงินคืนแก่ผู้เอาประกันภัยตามเวลา อีกเหตุผลหนึ่งคือในช่วง GDP ลดลง 
คนส่วนใหญ่จะหาอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม โดยเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตมากขึ้น จึงเกิดผลการขายประกันชีวิต
มากข้ึนตามไปด้วย ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต 
 
2. ปัจจัยทางด้านสังคม 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
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แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

3-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ มีพลวัตด้านการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ อุปนิสัยและพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมนั้น  ๆ 
โดยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมหลักอยู่ 2 ประการที่เห็นเด่นชัด คือ 
  2.1 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
  2.2 การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมปัจเจก 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 2.1 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จากการวิจัยของ รศ.ดร.วาสนา อ่ิมเอม (2557) ผู้ช่วย
ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยมีร้อยละของประชากรเป็นผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปีสูงเป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์ อัตราการเติบโตของประชากรสูงวัยของไทย
จะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเป็นสองเท่าในอีก 15 ปีข้างหน้า จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ที่ประชาชนจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งในด้านการเงิน การออม และการมีสุขภาพที่ดี 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 ร้อยละของประชากรท่ีอายุมากกว่า 60 ปี ในอาเซียน 
ที่มา: UN World Population Aging. (2013).               
 
 ในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีจ านวนผู้สูงวัยมากกว่า 
13 ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ  

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-5 
 

เพราะไม่ครอบคลุมรายการสินค้าที่จ าเป็น เช่น พลังงานและอาหารสด ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 27 ของตะกร้าเงินเฟ้อ 
(กลุ่มของสินค้าและบริการที่น ามาค านวณหาดัชนีราคาผู้บริโภค) 
 หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่เพียงเล็กน้อยเป็นปกติก็จะสร้างสิ่งจูงใจแก่ผู้ประกอบการ แต่หากเพิ่มขึ้นมากและ   
ผันผวนก็จะสร้างความไม่แน่นอนและก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการครองชีพของประชาชน และ
การขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นแนวทางในการคาดการณ์ราคาสินค้าในอนาคตว่าจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร โดยปกติแล้ว
ราคาสินค้าในปีปัจจุบันย่อมถูกกว่าราคาสินค้าในอนาคต สังเกตง่าย ๆ ว่ากล้วยน้ าว้า 1 หวีในอดีตมีราคาถูกกว่ากล้วย
น้ าว้าในปัจจุบัน การเสนอขายทุนประกันชีวิตที่ไม่มีการค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสม ผู้มุ่งหวังมักจะ
ปฏิเสธการซื้อ ด้วยเห็นว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตไม่มีคุณค่ามากพอ เช่นในอดีต มีการขายจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 
50,000 บาท ในขณะนั้นอาจเห็นว่าเงิน 50,000 บาท มากพอส าหรับผู้เอาประกันภัย แต่เมื่อเวลาผ่านไป 15 ปี เงิน 
50,000 บาทนั้น จะมีค่าน้อยเกินไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินในปัจจุบันได้ เมื่อสอบถามผู้เอา
ประกันภัยที่ท าประกันภัยไว้ในอดีต พบว่า หากย้อนเวลาได้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายทีท่ าประกันชวีิตด้วยจ านวนเงิน
เอาประกันชีวิตน้อยเกินไป ข้างต้นเป็นตัวอย่างอิทธิพลของอัตราเงินเฟ้อต่อจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 
 การท าความเข้าใจถึงผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อต่อการด ารงชีวิต และสามารถค านวณจ านวนเงินเอาประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมต่อผู้เอาประกันภัย เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือการ
ให้ค าแนะน าเพื่อสร้างความมั่งคั่งผ่านการท าประกันชีวิตแบบที่มีการลงทุน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ธุรกิจประกันชีวิต
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพียงเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกิดขึ้นได้ 
 1.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้า
และบริการข้ันสุดท้ายที่ถูกผลิตในประเทศในชว่งเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่ค านึงว่าผลผลิตนั้นจะผลติขึ้นมาด้วยทรัพยากรของ
ชาติใด ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้น ๆ  
 จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาพบว่า ช่วงที่มีการขยายการเติบโตของ GDP สูงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้
มากและต้องการหาแหล่งเงินออม จะมีผลต่อการซื้อประกันชีวิตรายใหม่ (New Business) อย่างมีนัยส าคัญ แต่ในช่วง
ที่ GDP เติบโตลดลง จะมีผลท าให้การซื้อประกันชีวิตรายใหม่ลดลง แต่โดยที่ลักษณะของธุรกิจประกันชีวิตแตกต่าง
จากธุรกิจอ่ืน แม้ GDP บางช่วงมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตมากนัก เพราะผู้เอาประกันชีวิต
รายเก่าจะน าส่งเบี้ยประกันชีวิตปีต่ออายุ (Renewal Premium) เพื่อรักษากรมธรรมป์ระกันชีวิตให้คงอยู่ เพราะกังวล
ว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่ในบางปีกลับพบว่า มีการซื้อประกันชีวิตรายใหม่เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกัน เพราะประชาชนมี
ความมั่นใจในธุรกิจประกันชีวิต ว่ามีความมั่นคงสูงและให้ผลตอบแทนดีกว่าการออมเงินรูปแบบอ่ืน สามารถที่จะ
ปกป้องเงินของผู้เอาประกันภัยได้ และจ่ายเงินคืนแก่ผู้เอาประกันภัยตามเวลา อีกเหตุผลหนึ่งคือในช่วง GDP ลดลง 
คนส่วนใหญ่จะหาอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม โดยเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตมากขึ้น จึงเกิดผลการขายประกันชีวิต
มากข้ึนตามไปด้วย ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต 
 
2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
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เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

3-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ มีพลวัตด้านการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ อุปนิสัยและพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมนั้น  ๆ 
โดยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมหลักอยู่ 2 ประการที่เห็นเด่นชัด คือ 
  2.1 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
  2.2 การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมปัจเจก 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 2.1 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จากการวิจัยของ รศ.ดร.วาสนา อ่ิมเอม (2557) ผู้ช่วย
ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยมีร้อยละของประชากรเป็นผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปีสูงเป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์ อัตราการเติบโตของประชากรสูงวัยของไทย
จะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเป็นสองเท่าในอีก 15 ปีข้างหน้า จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ที่ประชาชนจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งในด้านการเงิน การออม และการมีสุขภาพที่ดี 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 ร้อยละของประชากรท่ีอายุมากกว่า 60 ปี ในอาเซียน 
ที่มา: UN World Population Aging. (2013).               
 
 ในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีจ านวนผู้สูงวัยมากกว่า 
13 ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ  
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3-6 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ มีพลวัตด้านการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ อุปนิสัยและพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมนั้น  ๆ 
โดยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมหลักอยู่ 2 ประการที่เห็นเด่นชัด คือ 
  2.1 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
  2.2 การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมปัจเจก 
 รายละเอียดมีดังนี้ 
 2.1 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) จากการวิจัยของ รศ.ดร.วาสนา อ่ิมเอม (2557) ผู้ช่วย
ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจ าประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยมีร้อยละของประชากรเป็นผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปีสูงเป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์ อัตราการเติบโตของประชากรสูงวัยของไทย
จะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วเป็นสองเท่าในอีก 15 ปีข้างหน้า จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ที่ประชาชนจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งในด้านการเงิน การออม และการมีสุขภาพที่ดี 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 ร้อยละของประชากรท่ีอายุมากกว่า 60 ปี ในอาเซียน 
ที่มา: UN World Population Aging. (2013).               
 
 ในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีจ านวนผู้สูงวัยมากกว่า 
13 ล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ  
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 จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าในอนาคตประเทศไทยจะประสบกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบใน
ด้านลบต่อคนไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจจนมีรายได้พ้นระดับรายได้ปานกลาง 
หรือที่เรียกกันว่า “ติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง” เพราะเราจะกลายเป็นประเทศที่ “แก่ก่อนรวย” และ “แก่โดยยัง
ไม่มีระบบสวัสดิการสังคมรองรับอย่างเพียงพอ”  
 ปัญหาสังคมผู้สูงวัยที่จะเกิดข้ึนดังกล่าว จะท าให้บทบาทของตัวแทนประกันชีวิตมีส่วนส าคัญในการแนะน าให้
ประชาชนเตรียมตัว เตรียมความพร้อมด้านการเงินและบริหารความเสี่ยงภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันปัญหาที่คนส่วน
ใหญ่ยังไม่ตระหนักในอนาคต ด้วยการน าเสนอเครื่องมือทางการเงินส่วนบุคคล ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกัน
แบบสะสมทรัพย์และแบบบ านาญ รวมถึงประกันชีวิตควบการลงทุนต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 สังคมผู้สูงอายุจะเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในอนาคต แต่เป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจประกันชีวิต ที่จะ
สามารถขยายธุรกิจได้อีกมากตามแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ตัวแทนประกันชีวิตจะเป็นผู้มีส่วนช่วยเหลือคนจ านวนมากให้
ตระหนักถึงปัญหา วางแผนการเงินเพื่อเตรียมพร้อมกับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 2.2 การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมปัจเจก ความเป็นอยู่แบบคนเมือง มีแนวโน้มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปทั้งการท างานและลักษณะอาชีพ จะเกิดวิถีชีวิตแบบ
ต่างคนต่างอยู่ แบบครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน จ าเป็นต้องพึ่งพาตนเองมากข้ึน 
 ทางเลือกในการรักษาพยาบาลที่มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูง
ตามไปด้วย ประกอบกับการผลักดันนโยบายให้ประเทศไทยให้เป็นศูนย์การแพทย์ (Medical Hub) ของอาเซียน เกิด
การแข่งขันด้านคุณภาพและบริการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จะถูกดึงตัวไปยังสถานประกอบการที่สามารถให้
ค่าตอบแทนสูง เครื่องมือที่ทันสมัย ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น ดังนั้นการประกันสุขภาพจะเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 ด้วยสภาพสังคมปัจเจกจึงจ าเป็นต่อการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุล่วงหน้า ก่อนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุไม่ว่าจะเป็น
การออม การลงทุน การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อช่วยลดการใช้จ่ายเก่ียวกับสุขภาพในยามสูงวัย 
อีกทั้งควรมีรายได้ที่แน่นอนจากการท าประกันชีวิตแบบบ านาญ ที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในรายได้ สามารถดูแล
ตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีต่อไป 
 
3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 เพื่ อให้เข้าใจอย่างชัดเจน จึงขอน าความรู้บางส่วนจากหนังสือ This I Believe: Concepts of Life 
Insurance ปี 1987 ของ LIMRA’s Agent Development Library ที่กล่าวถึงนิทานของชาวฮินดูในเรื่องเก่ียวกับคน
ตาบอดคล าช้าง โดยขอปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้เนื้อหาง่ายต่อการท าความเข้าใจดังนี้ 
 ในกรุงสาวัตถีนี้  เคยมีพระราชาองค์หนึ่งโปรดความสนุกแปลก ๆ  ตรัสสั่งให้ราชบุรุษไปน าคนตาบอด         
แต่ก าเนิดทั้งหมดมาประชุมกัน ทรงให้น าช้างมาเชือกหนึ่งให้คนตาบอดคล า ราชบุรุษแบ่งคนตาบอดเป็นกลุ่ม แล้ว
จัดการให้คล าอวัยวะต่าง ๆ ของช้าง คือ หัว หู งา งวง ตัว เท้า หลัง โคนหาง และปลายหาง แล้วตั้งค าถามว่า ช้างมี
รูปร่างอย่างไร 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-5 
 

เพราะไม่ครอบคลุมรายการสินค้าที่จ าเป็น เช่น พลังงานและอาหารสด ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 27 ของตะกร้าเงินเฟ้อ 
(กลุ่มของสินค้าและบริการที่น ามาค านวณหาดัชนีราคาผู้บริโภค) 
 หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่เพียงเล็กน้อยเป็นปกติก็จะสร้างสิ่งจูงใจแก่ผู้ประกอบการ แต่หากเพิ่มขึ้นมากและ   
ผันผวนก็จะสร้างความไม่แน่นอนและก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการครองชีพของประชาชน และ
การขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นแนวทางในการคาดการณ์ราคาสินค้าในอนาคตว่าจะเปลี่ยนแปลงเช่นไร โดยปกติแล้ว
ราคาสินค้าในปีปัจจุบันย่อมถูกกว่าราคาสินค้าในอนาคต สังเกตง่าย ๆ ว่ากล้วยน้ าว้า 1 หวีในอดีตมีราคาถูกกว่ากล้วย
น้ าว้าในปัจจุบัน การเสนอขายทุนประกันชีวิตที่ไม่มีการค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสม ผู้มุ่งหวังมักจะ
ปฏิเสธการซื้อ ด้วยเห็นว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตไม่มีคุณค่ามากพอ เช่นในอดีต มีการขายจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 
50,000 บาท ในขณะนั้นอาจเห็นว่าเงิน 50,000 บาท มากพอส าหรับผู้เอาประกันภัย แต่เมื่อเวลาผ่านไป 15 ปี เงิน 
50,000 บาทนั้น จะมีค่าน้อยเกินไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินในปัจจุบันได้ เมื่อสอบถามผู้เอา
ประกันภัยที่ท าประกันภัยไว้ในอดีต พบว่า หากย้อนเวลาได้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกเสียดายทีท่ าประกันชวีิตด้วยจ านวนเงิน
เอาประกันชีวิตน้อยเกินไป ข้างต้นเป็นตัวอย่างอิทธิพลของอัตราเงินเฟ้อต่อจ านวนเงินเอาประกันชีวิต 
 การท าความเข้าใจถึงผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อต่อการด ารงชีวิต และสามารถค านวณจ านวนเงินเอาประกัน
ชีวิตที่เหมาะสมต่อผู้เอาประกันภัย เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือการ
ให้ค าแนะน าเพื่อสร้างความมั่งคั่งผ่านการท าประกันชีวิตแบบที่มีการลงทุน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ธุรกิจประกันชีวิต
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพียงเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกิดขึ้นได้ 
 1.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้า
และบริการข้ันสุดท้ายที่ถูกผลิตในประเทศในชว่งเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่ค านึงว่าผลผลิตนั้นจะผลติขึ้นมาด้วยทรัพยากรของ
ชาติใด ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้น ๆ  
 จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาพบว่า ช่วงที่มีการขยายการเติบโตของ GDP สูงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้
มากและต้องการหาแหล่งเงินออม จะมีผลต่อการซื้อประกันชีวิตรายใหม่ (New Business) อย่างมีนัยส าคัญ แต่ในช่วง
ที่ GDP เติบโตลดลง จะมีผลท าให้การซื้อประกันชีวิตรายใหม่ลดลง แต่โดยที่ลักษณะของธุรกิจประกันชีวิตแตกต่าง
จากธุรกิจอ่ืน แม้ GDP บางช่วงมีแนวโน้มลดลง แต่ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตมากนัก เพราะผู้เอาประกันชีวิต
รายเก่าจะน าส่งเบี้ยประกันชีวิตปีต่ออายุ (Renewal Premium) เพื่อรักษากรมธรรมป์ระกันชีวิตให้คงอยู่ เพราะกังวล
ว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่ในบางปีกลับพบว่า มีการซื้อประกันชีวิตรายใหม่เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกัน เพราะประชาชนมี
ความมั่นใจในธุรกิจประกันชีวิต ว่ามีความมั่นคงสูงและให้ผลตอบแทนดีกว่าการออมเงินรูปแบบอ่ืน สามารถที่จะ
ปกป้องเงินของผู้เอาประกันภัยได้ และจ่ายเงินคืนแก่ผู้เอาประกันภัยตามเวลา อีกเหตุผลหนึ่งคือในช่วง GDP ลดลง 
คนส่วนใหญ่จะหาอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม โดยเข้ามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตมากขึ้น จึงเกิดผลการขายประกันชีวิต
มากข้ึนตามไปด้วย ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต 
 
2. ปัจจัยทางด้านสังคม 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

3-8 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 ราชบุรุษจัดการให้คนตาบอดคล าช้างเสร็จแล้ว เข้าเฝ้าพระราชา พระราชาเสด็จไปหาคนตาบอด ตรัสว่า ท่าน
ได้คล าช้างแล้ว ช้างมีรูปร่างเหมือนอะไร คนตาบอดที่คล าหัวช้างกราบทูลว่า ช้างรูปร่างเหมือนหม้อ ผู้ที่คล าหูช้างทูล
ว่าเหมือนกระด้ง ผู้ที่คล างาช้างกราบทูลว่าเหมือนลูกศร ผู้ท่ีคล างวงช้างกราบทูลว่าเหมือนแขนนาง ผู้ที่คล าตัวช้าง
กราบทูลว่าเหมือนฉางข้าว ผู้ที่คล าเท้าช้างกราบทูลว่าเหมือนเสา ผู้ที่คล าหลังช้างกราบทูลว่าเหมือนแผ่นหิน ผู้ที่คล า
หางช้างกราบทูลว่าเหมือนสาก ผู้ที่คล าปลายหางกราบทูลว่าเหมือนไม้กวาด แต่ละคนกล่าวถึงรูปร่างของช้างใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน 
 การที่ยกนิทานขึ้นมากล่าวอ้างก็เพื่อให้ทราบว่า แต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่าง เพราะพื้นฐานการรับรู้ 
ประสบการณ์ชีวิตของตน เนื่องจากประกันชีวิตเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ สามารถมองได้หลายมุมตามความจ าเป็นของ
ผู้เอาประกันภัย โดยประกันชีวิตสามารถท าหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว และธุรกิจได้ 
ดังนี้ 
 3.1 ค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายของชีวิต (To Pay Final Expenses) ถือเป็นการลาจากครั้งสุดท้ายและให้
เกียรติแก่ผู้ที่จากไป ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการตายที่เกิดขึ้นนับวันจะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเงินจากกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่ท าไว้ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่แสดงถึงความรับผิดชอบ และช่วยให้ครอบครัวไม่ต้องกังวล 
 3.2 ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูและทุนการศึกษาบุตร (To Cover Children’s Expense) บิดามารดาย่อมมีความ
กังวลและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อลูก ต้องการให้การศึกษาที่ดีแก่ลูก บิดามารดาล้วนต้องการจัดหาเงินไว้เป็น
ทุนการศึกษาและค่าเลี้ยงดูลูกให้จบการศึกษา และสามารถเลี้ยงดูตนเองได้  
 3.3 ค่าใช้จ่ายเพ่ือทดแทนรายได้ครอบครัว (To Replace Spouse’s Income) หากคู่สามี ภรรยา คนใด
คนหนึ่งจากไป จ าเป็นต้องมีเงินก้อนหนึ่ง ทดแทนรายได้ของผู้ที่จากไปก่อน เพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังยังสามารถด าเนิน
กิจวัตรประจ าวันตามปกติได้ ไม่ว่าจะเป็นการหาอาหาร การจ้างคนท าความสะอาดบ้าน การพาลูกไปยังสวนสนุก การ
พาไปหาหมอในยามเจ็บป่วย และมีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อหารายได้มาชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป 
 3.4 ค่าใช้จ่ายปลดภาระหนี้ (To Pay Off Debts) บางครอบครัว มีภาระต้องผ่อนบ้าน ผ่อนสินเชื่อต่าง ๆ 
บัตรเครดิต จ าเป็นต้องการเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตไปปลดภาระหนี้สิน หากเกิดเหตุไม่คาดคิด โดยคนที่กู้เงินจาก
ไปด้วยอุบัติเหตุหรือโรคร้ายปัจจุบันทันใด  
 3.5 รายได้ยามเกษียณอายุ (For Retirement Income) เพราะประกันชีวิตเป็นสินค้าทางการเงินที่มี
ความเสี่ยงต่ า มีผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้แน่นอน ตามแบบประกันชีวิตที่ซื้อไว้ หลายคร้ังจะเห็นได้ว่าเงินประกันชีวิต
ตามแผนการเกษียณอายุเป็นเงินก้อนส าคัญที่เป็นค่าใช้จ่าย ยามแก่ชรา 
 3.6 เป็นเงินทุนในการซื้อธุรกิจ (To Buy a Business Partner’s Shares) หลายคร้ังที่ผู้มุ่งหวังประกอบ
ธุรกิจ ในนามห้างหุ้นส่วน/บริษัท หากหุ้นส่วนผู้ร่วมสร้างธุรกิจมาด้วยกันบางท่านจากไป ทายาทของผู้จากไปก็ไม่
สามารถบริหารงานต่อไปได้ ท าอย่างไรถึงจะมีเงินซื้อหุ้นจากทายาทของผู้ที่จากไปโดยไม่ต้องใช้เงินจากธุรกิจ ทางออก
คือเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถช่วยให้มีเงินซื้อหุ้นมาจากทายาทของหุ้นส่วนที่จากไป โดยหุ้นส่วนผู้ร่วมก่อตั้ง
ธุรกิจยังคงอ านาจในการบริหารงานตามเดิม ในกรณีนี้เราสามารถให้ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
ให้กับหุ้นส่วนได้ โดยถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของผู้บริหารที่ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

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

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-3 
 

เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

3-8 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 ราชบุรุษจัดการให้คนตาบอดคล าช้างเสร็จแล้ว เข้าเฝ้าพระราชา พระราชาเสด็จไปหาคนตาบอด ตรัสว่า ท่าน
ได้คล าช้างแล้ว ช้างมีรูปร่างเหมือนอะไร คนตาบอดที่คล าหัวช้างกราบทูลว่า ช้างรูปร่างเหมือนหม้อ ผู้ที่คล าหูช้างทูล
ว่าเหมือนกระด้ง ผู้ที่คล างาช้างกราบทูลว่าเหมือนลูกศร ผู้ท่ีคล างวงช้างกราบทูลว่าเหมือนแขนนาง ผู้ที่คล าตัวช้าง
กราบทูลว่าเหมือนฉางข้าว ผู้ที่คล าเท้าช้างกราบทูลว่าเหมือนเสา ผู้ที่คล าหลังช้างกราบทูลว่าเหมือนแผ่นหิน ผู้ที่คล า
หางช้างกราบทูลว่าเหมือนสาก ผู้ที่คล าปลายหางกราบทูลว่าเหมือนไม้กวาด แต่ละคนกล่าวถึงรูปร่างของช้างใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน 
 การที่ยกนิทานขึ้นมากล่าวอ้างก็เพื่อให้ทราบว่า แต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่าง เพราะพื้นฐานการรับรู้ 
ประสบการณ์ชีวิตของตน เนื่องจากประกันชีวิตเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ สามารถมองได้หลายมุมตามความจ าเป็นของ
ผู้เอาประกันภัย โดยประกันชีวิตสามารถท าหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว และธุรกิจได้ 
ดังนี้ 
 3.1 ค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายของชีวิต (To Pay Final Expenses) ถือเป็นการลาจากครั้งสุดท้ายและให้
เกียรติแก่ผู้ที่จากไป ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการตายที่เกิดขึ้นนับวันจะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเงินจากกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่ท าไว้ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่แสดงถึงความรับผิดชอบ และช่วยให้ครอบครัวไม่ต้องกังวล 
 3.2 ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูและทุนการศึกษาบุตร (To Cover Children’s Expense) บิดามารดาย่อมมีความ
กังวลและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อลูก ต้องการให้การศึกษาที่ดีแก่ลูก บิดามารดาล้วนต้องการจัดหาเงินไว้เป็น
ทุนการศึกษาและค่าเลี้ยงดูลูกให้จบการศึกษา และสามารถเลี้ยงดูตนเองได้  
 3.3 ค่าใช้จ่ายเพ่ือทดแทนรายได้ครอบครัว (To Replace Spouse’s Income) หากคู่สามี ภรรยา คนใด
คนหนึ่งจากไป จ าเป็นต้องมีเงินก้อนหนึ่ง ทดแทนรายได้ของผู้ที่จากไปก่อน เพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังยังสามารถด าเนิน
กิจวัตรประจ าวันตามปกติได้ ไม่ว่าจะเป็นการหาอาหาร การจ้างคนท าความสะอาดบ้าน การพาลูกไปยังสวนสนุก การ
พาไปหาหมอในยามเจ็บป่วย และมีระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อหารายได้มาชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป 
 3.4 ค่าใช้จ่ายปลดภาระหนี้ (To Pay Off Debts) บางครอบครัว มีภาระต้องผ่อนบ้าน ผ่อนสินเชื่อต่าง ๆ 
บัตรเครดิต จ าเป็นต้องการเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตไปปลดภาระหนี้สิน หากเกิดเหตุไม่คาดคิด โดยคนที่กู้เงินจาก
ไปด้วยอุบัติเหตุหรือโรคร้ายปัจจุบันทันใด  
 3.5 รายได้ยามเกษียณอายุ (For Retirement Income) เพราะประกันชีวิตเป็นสินค้าทางการเงินที่มี
ความเสี่ยงต่ า มีผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้แน่นอน ตามแบบประกันชีวิตที่ซื้อไว้ หลายคร้ังจะเห็นได้ว่าเงินประกันชีวิต
ตามแผนการเกษียณอายุเป็นเงินก้อนส าคัญที่เป็นค่าใช้จ่าย ยามแก่ชรา 
 3.6 เป็นเงินทุนในการซื้อธุรกิจ (To Buy a Business Partner’s Shares) หลายคร้ังที่ผู้มุ่งหวังประกอบ
ธุรกิจ ในนามห้างหุ้นส่วน/บริษัท หากหุ้นส่วนผู้ร่วมสร้างธุรกิจมาด้วยกันบางท่านจากไป ทายาทของผู้จากไปก็ไม่
สามารถบริหารงานต่อไปได้ ท าอย่างไรถึงจะมีเงินซื้อหุ้นจากทายาทของผู้ที่จากไปโดยไม่ต้องใช้เงินจากธุรกิจ ทางออก
คือเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถช่วยให้มีเงินซื้อหุ้นมาจากทายาทของหุ้นส่วนที่จากไป โดยหุ้นส่วนผู้ร่วมก่อตั้ง
ธุรกิจยังคงอ านาจในการบริหารงานตามเดิม ในกรณีนี้เราสามารถให้ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเป็นผู้ช าระเบี้ยประกันภัย
ให้กับหุ้นส่วนได้ โดยถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของผู้บริหารที่ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-9 
 

 3.7 บริจาคเงินเป็นสาธารณกุศล (Making Charitable Donations) การสร้างกุศลครั้งสุดท้ายด้วยการ
ท าประกันชีวิต แล้วมอบให้องค์กรสาธารณกุศล เช่น สภากาชาด มูลนิธิการกุศลต่าง ๆ เป็นผู้รับผลประโยชน์ เพื่อเป็น
อนุสรณ์คุณความดีก่อนจากโลกนี้ไป 
 3.8 มรดกให้ครอบครัว (Passing Wealth to Family) เงินประกันชีวิตเป็นมรดกให้ครอบครัว ใน ค.ศ. 
2013 lifehealthpro.com ได้ส ารวจและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล ได้ดังนี้  
 

ล าดับ ปัจจัยความต้องการส่วนบุคคล เปอร์เซ็นต์
ความส าคัญ 

1 ค่าใช้จ่ายเพื่อครอบครัวทดแทนรายได ้ 75% 
2 ค่าใช้จ่ายปลดภาระหนี ้ 40% 
3 ค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายของชีวิต 38% 
4 ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูและทุนการศึกษาบุตร 35% 
5 มรดกให้ครอบครัว 30% 
6 รายได้ยามเกษียณอาย ุ 25% 
7 เป็นเงินทุนในการซื้อธุรกิจ 16% 
8 บริจาคเงินเป็นสาธารณกุศล 2% 

 
ที่มา:  http://www.lifehealthpro.com/2013/10/09/what-clients-want 
 
 จากการส ารวจพบว่า คนให้ความส าคัญกับประโยชน์ของประกันชีวิตในลักษณะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครอบครัว
ส าหรับทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปสูงสุด ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นหัวใจส าคัญในการขายประกันชีวิต “คนไม่ได้ต้องการ
ซื้อประกันชีวิต แต่ต้องการประโยชน์จากการประกันชีวิต” เมื่อยิ่งศึกษาเรื่องการวางแผนการเงินในระดับสูงขึ้น จะ
พบว่า ประกันชีวิตเป็นพื้นฐานทีส่ าคัญของการวางแผนการเงิน เพื่อให้เกิดอิสรภาพทางใจ (Peace of Mind) เพราะไม่
วันใดก็วันหนึ่ง เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้ท าไว้จะไปปกป้องครอบครัวและทรัพย์สมบัติของเขาอย่างแน่นอน 
โดยที่เจ้าหนี้หรือบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องในฐานะของผู้รับผลประโยชนไ์ม่สามารถยุ่งเกี่ยวได้ เพราะถูกปกป้องจากกฎหมาย 
นี่คือความสวยงามและคุณค่าของธุรกิจประกันชีวิต ที่ธุรกิจการเงินอ่ืน ๆ ให้ไม่ได้ และการขายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการนี้ เป็นการขายความต้องการในอนาคต ที่ผู้ท าประกันชีวิตต้องสละเงินออกไป โดยไม่มีผลตอบแทนเป็น
ตัวกระตุ้นการตัดสินใจ ตัวแทนประกันชีวิตต้องใช้พลังใจและแรงบันดาลใจในการขายที่เกิดจากการปลูกฝังศรัทธาและ
ความเชื่อในอาชีพอย่างเป็นระบบ เพื่ออธิบาย แนะน าจนกว่าจะเข้าใจ และไม่ยอมแพ้ต่อค าปฏิเสธ 
 
4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 การลดภาระงบประมาณของรัฐด้านการดูแลผู้สูงอายุด้วยข้อจ ากัดของรายได้ประเทศในอนาคต ท าให้รัฐ      
ไม่สามารถแบกรับภาระดังกล่าวไว้ได้ จ าเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพึ่งพาตนเอง อีกทั้งเงินลงทุนจาก
ธุรกิจประกันชีวิต ถือเป็นการระดมทุนที่ส าคัญของประเทศ เป็นแหล่งเงินออมในระยะยาว และกระจายการลงทุนไป
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

3-10 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ยังภาครัฐผ่านพันธบัตร ภาคเอกชนผ่านหุ้นกู้ ที่มีเครดิตเรทติ้ง ตั้งแต่ BBB  ขึ้นไป (ความเสี่ยงและความสามารถในการ
ช าระหนี้ อยู่ในระดับปานกลาง ประเมินโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P หรือบริษัททริส เรตติ้ง จ ากัด: TRIS) 
และการลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีส่วนช่วยเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างสมดุล
ทางการลงทุนให้กับสภาพการลงทุน จากเหตุผลดังกล่าว รัฐจึงออกมาตรการจูงใจประชาชนในการท าประกันชีวิต ด้วย
สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ดังนี้ 
 4.1 ค่าลดหย่อน  
  4.1.1 การหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต  การน าเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา โดยกรมสรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ ฉบับท่ี 162 , 172 และ 194 ยินยอม
ให้ผู้มีเงินได้น ามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก ่
   1) ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ 
   2) ค่าลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 
   3) ค่าลดหย่อนเบื้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา 
  รายละเอียดมีดังนี้ 
   1) ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้  
                               1.1) ค่าเบี้ยประกันชีวิตของตัวผู้มีเงินได้เอง สามารถน ามาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่
ไม่เกิน 100,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้ 
          (1) ค่าเบี้ยประกันชีวิต ไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ  
                (2) เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
          (3) กรมธรรม์ประกันชีวิต ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันชิวิตที่มี
ผลประโยชน์ตอบแทนคืน ผลประโยชน์ตอบแทนคืนนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปีหรือเบี้ย
ประกันชีวิตสะสม 
          (4) บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ต้องเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 
     1.2) เบี้ยประกันที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญของตัวผู้มีเงินได้เอง สามารถน ามา
หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท 
ทั้งนี้ เม่ือรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียน
เอกชน หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท  
   2) ค่าลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้ การหักค่าเบี้ยประกันชีวิตจะหักได้
สูงสุด 10,000 บาท  
   3) ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา สามารถ
น ามาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้ 
          (1) ผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา มารดา 
          (2) บิดา มารดา มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท 
          (3) ถ้าผู้มีเงินได้ มิได้อยู่ในประเทศไทย บิดา มารดาต้องอยู่ในประเทศไทย 
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เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 
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3-10 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ยังภาครัฐผ่านพันธบัตร ภาคเอกชนผ่านหุ้นกู้ ที่มีเครดิตเรทติ้ง ตั้งแต่ BBB  ขึ้นไป (ความเสี่ยงและความสามารถในการ
ช าระหนี้ อยู่ในระดับปานกลาง ประเมินโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P หรือบริษัททริส เรตติ้ง จ ากัด: TRIS) 
และการลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีส่วนช่วยเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างสมดุล
ทางการลงทุนให้กับสภาพการลงทุน จากเหตุผลดังกล่าว รัฐจึงออกมาตรการจูงใจประชาชนในการท าประกันชีวิต ด้วย
สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่าง ๆ ดังนี้ 
 4.1 ค่าลดหย่อน  
  4.1.1 การหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต  การน าเบี้ยประกันภัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา โดยกรมสรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162 , 172 และ 194 ยินยอม
ให้ผู้มีเงินได้น ามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก ่
   1) ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ 
   2) ค่าลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ 
   3) ค่าลดหย่อนเบื้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา 
  รายละเอียดมีดังนี้ 
   1) ค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้  
                               1.1) ค่าเบี้ยประกันชีวิตของตัวผู้มีเงินได้เอง สามารถน ามาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่
ไม่เกิน 100,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้ 
          (1) ค่าเบี้ยประกันชีวิต ไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ  
                (2) เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
          (3) กรมธรรม์ประกันชีวิต ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันชิวิตที่มี
ผลประโยชน์ตอบแทนคืน ผลประโยชน์ตอบแทนคืนนั้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปีหรือเบี้ย
ประกันชีวิตสะสม 
          (4) บริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ต้องเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 
     1.2) เบี้ยประกันที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญของตัวผู้มีเงินได้เอง สามารถน ามา
หักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท 
ทั้งนี้ เม่ือรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียน
เอกชน หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท  
   2) ค่าลดหย่อนคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้ การหักค่าเบี้ยประกันชีวิตจะหักได้
สูงสุด 10,000 บาท  
   3) ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา สามารถ
น ามาหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท มีเงื่อนไขดังนี้ 
          (1) ผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา มารดา 
          (2) บิดา มารดา มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท 
          (3) ถ้าผู้มีเงินได้ มิได้อยู่ในประเทศไทย บิดา มารดาต้องอยู่ในประเทศไทย 
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    (4) กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมช าระเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา ให้เฉลี่ยหัก
ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดาตามจ านวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท 
 

ตารางที่ 3.1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบับท่ี 576) พ.ศ. 2557 

รายได้สุทธิตั้งแต่ (บาท) จ านวนเงิน อัตราภาษ ี
ภาษีแต่ละขัน้ 

เงินได้สุทธิ ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น 

    0 – 150,000 150,000 ยกเว้น        - - 
  150,001 – 300,000 150,000 5% 7,500 7,500 
  300,001 – 500,000 200,000 10% 20,000 27,500 
  500,001 – 750,000 250,000 15% 37,500 65,000 
  750,001 – 1,000,000 250,000 20% 50,000 115,000 
1,000,001 – 2,000,000 1,000,000 25% 250,000 365,000 
2,000,001 – 4,000,000 2,000,000 30% 600,000 965,000 
มากกวา่ 4,000,000 - 35%                   - - 
 
  จากตารางที่ 3.1 ค่าเบี้ยประกันชีวิตจะท าให้ผู้ช าระเบี้ยสามารถประหยัดภาษีได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ตัวอย่างที่ 3.1 จ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีละ 100,000 บาท และมีฐานภาษีอยู่ที่ 30%  
  หากช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 100,000 บาท และเป็นผู้มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษี 30% ดังนั้น 
เมื่อน าใบเสร็จรับเบี้ยประกันชีวิตจ านวน 100,000 บาท ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต ไปใช้ในการยื่นภาษีเพื่อหักลดหย่อน
ภาษี จะท าให้เสียภาษีน้อยลง 30% คิดเป็นเงิน 30,000 บาท (ค านวณจาก 30% x 100,000) 
  ตัวอย่างที่ 3.2 จ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีละ 50,000 บาท และมีฐานภาษีอยู่ที่ 20% 
  หากช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 50,000 บาท และเป็นผู้มีเงินได้ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี 20% 
ดังนั้น เมื่อน าใบเสร็จรับเบี้ยประกันชีวิตจ านวน 50,000 บาท ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต ไปใช้ในการยื่นภาษีเพื่อหัก
ลดหย่อนภาษี จะท าให้เสียภาษีน้อยลง 20% คิดเป็นเงิน 10,000 บาท (ค านวณจาก 20% x 50,000) 
  4.1.2 หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ ผู้เอาประกันภัยสามารถหักลดหย่อน
เพิ่มเติมจากเบี้ยประกันชีวิตที่มีอยู่แล้วตามปกติ อีก 200,000 บาท เฉพาะการประกันชีวิตแบบบ านาญซึ่งวงเงินที่
เพิ่มขึ้นนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกินยอดหักลดหย่อนในภาพรวมเมื่อ
ผนวกกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญราชการ (กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
 
 
  ตัวอย่างการค านวณเพื่อน าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญไปใช้ลดหย่อนภาษี 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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3-12 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

  ตัวอย่างที่ 3.3 นายสมชาย มีเงินได้ทุกประเภทรวมทั้งปีเท่ากับ 3,400,000 บาท ได้ซื้อประกันชีวิตปกติ
ของตนเองไว้รวมปีละ 60,000 บาท ซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญไว้ 300,000 บาท และซื้อหน่วยลงทุน RMF ไว้ ในปี 
เดียวกัน 360,000 บาท การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญของนายสมชายค านวณได้ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ค านวณยอดการใช้สิทธิหักไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แล้วพัก
ไว้ 
  นายสมชาย มีเงินได้ทั้งปี 3,400,000 บาท วงเงินซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ ไม่เกินร้อยละ 15 จึงมี
เพดานสูงสุดเท่ากับ = 3,400,000 x 15% = ไม่เกิน 510,000 บาท 
  ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบและด าเนินการใช้สิทธิ โดยน าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญไปค านวณตามล าดับ
ขั้น ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นที่ 2.1 น าไปใช้สิทธิหักร่วมกับประกันชวีิตปกติจนครบเพดานสูงสุดได้ไม่เกิน100,000 บาท การ
ด าเนินการตามสิทธิเป็นดังนี้ 
   นายสมชาย จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตปกติ 60,000 บาท 
   คงเหลือสิทธิที่จะใช้กับเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ เท่ากับ 100,000 – 60,000 = 40,000 บาท 
ดังนั้น ใช้สิทธิหักเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญในล าดับขั้นที่ 1 ได้ เท่ากับ 40,000 บาท 
   ขั้นที่ 2.2 ค่าเบี้ยประกันชีวิตน าไปหักตามสิทธิของค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชวีิตแบบบ านาญ (สูงสุด 
200,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี) 
   นายสมชาย ซื้อประกันแบบบ านาญไว้ 300,000 บาท 
   เมื่อเทียบวงเงินตามขั้นตอนที่ 1 พบว่าไม่เกิน 510,000 บาท จึงสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนได้
ตามล าดับขั้นที่ 2 นี้เต็ม 200,000 บาท (เต็มเพดานสิทธิที่ให้หักได้ในล าดับนี้)  
   ดังนั้น นายสมชาย สามารถหักได้เต็ม 200,000 บาท น าไปพักไว้รอตรวจสอบตามล าดับขั้นที่ 3 
   ขั้นที่ 2.3 น ายอดที่ค านวณได้ตามล าดับขั้นที่ 2 ไปตรวจสอบผลรวมตามเพดานสูงสุด  เมื่อน าไป
รวมกับหน่วยลงทุน RMF ซึ่งหลังจากน าไปรวมกับหน่วยลงทุน RMF แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
   กรณีนี้นายสมชาย ซื้อหน่วยลงทุน RMF รวม 360,000 บาท ในปีที่ใช้สิทธิ น าเงินเบี้ยประกันแบบ
บ านาญตามขั้นที่ 2.2 รวมกับหน่วยลงทุน RMF เพื่อตรวจสอบสิทธิการหักค่าลดหย่อนได้ ไม่เกิน 500,000 บาท = 
200,000 + 360,000 = 560,000 บาท พบว่า เกินวงเงินท่ีสามารถหักได้รวม เท่ากับ 60,000 บาท (ค านวณจาก 
560,000 - 500,000)  
   ค านวณสิทธิที่หักได้ตามล าดับขั้นที่ 2 ใหม่อีกครั้ง เพื่อหาสิทธิที่ได้รับจริง โดยน ายอดที่ค านวณได้
ตามล าดับขั้นที่ 2 (200,000 บาท) – ส่วนเกินวงเงินในล าดับขั้นที่ 3 (60,000 บาท) = 200,000 – 60,000 = มีสิทธิ
หักได้จริง 140,000 บาท 
   ดังนั้นสรุปได้ว่าปีดังกล่าว นายสมชายสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ
เท่ากับ 40,000 (จากขั้นที่ 2.1) และ 140,000 บาท (จากขั้นที่ 2.3) รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท ทั้งนี้ หากสิทธิหัก
ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตปกติ ได้มีการใช้สิทธิหักลดหย่อนเต็มเพดานไปก่อนแล้ว (ก่อนการหักเบี้ยประกันชีวิตแบบ
บ านาญ) ให้ค านวณเริ่มต้นจากข้ันตอนที่ 2 ข้ันที่ 2.2 ได้ทันที 
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100,000 บำท
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แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-3 
 

เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 
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    (4) กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมช าระเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา ให้เฉลี่ยหัก
ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดาตามจ านวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท 
 

ตารางที่ 3.1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบับท่ี 576) พ.ศ. 2557 

รายได้สุทธิตั้งแต่ (บาท) จ านวนเงิน อัตราภาษ ี
ภาษีแต่ละขัน้ 

เงินได้สุทธิ ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น 

    0 – 150,000 150,000 ยกเว้น        - - 
  150,001 – 300,000 150,000 5% 7,500 7,500 
  300,001 – 500,000 200,000 10% 20,000 27,500 
  500,001 – 750,000 250,000 15% 37,500 65,000 
  750,001 – 1,000,000 250,000 20% 50,000 115,000 
1,000,001 – 2,000,000 1,000,000 25% 250,000 365,000 
2,000,001 – 4,000,000 2,000,000 30% 600,000 965,000 
มากกวา่ 4,000,000 - 35%                   - - 
 
  จากตารางที่ 3.1 ค่าเบี้ยประกันชีวิตจะท าให้ผู้ช าระเบี้ยสามารถประหยัดภาษีได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ตัวอย่างที่ 3.1 จ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีละ 100,000 บาท และมีฐานภาษีอยู่ที่ 30%  
  หากช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 100,000 บาท และเป็นผู้มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษี 30% ดังนั้น 
เมื่อน าใบเสร็จรับเบี้ยประกันชีวิตจ านวน 100,000 บาท ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต ไปใช้ในการยื่นภาษีเพื่อหักลดหย่อน
ภาษี จะท าให้เสียภาษีน้อยลง 30% คิดเป็นเงิน 30,000 บาท (ค านวณจาก 30% x 100,000) 
  ตัวอย่างที่ 3.2 จ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีละ 50,000 บาท และมีฐานภาษีอยู่ที่ 20% 
  หากช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 50,000 บาท และเป็นผู้มีเงินได้ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี 20% 
ดังนั้น เมื่อน าใบเสร็จรับเบี้ยประกันชีวิตจ านวน 50,000 บาท ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต ไปใช้ในการยื่นภาษีเพื่อหัก
ลดหย่อนภาษี จะท าให้เสียภาษีน้อยลง 20% คิดเป็นเงิน 10,000 บาท (ค านวณจาก 20% x 50,000) 
  4.1.2 หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ ผู้เอาประกันภัยสามารถหักลดหย่อน
เพิ่มเติมจากเบี้ยประกันชีวิตที่มีอยู่แล้วตามปกติ อีก 200,000 บาท เฉพาะการประกันชีวิตแบบบ านาญซึ่งวงเงินที่
เพิ่มขึ้นนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกินยอดหักลดหย่อนในภาพรวมเมื่อ
ผนวกกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญราชการ (กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
 
 
  ตัวอย่างการค านวณเพื่อน าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญไปใช้ลดหย่อนภาษี 
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3-12 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

  ตัวอย่างที่ 3.3 นายสมชาย มีเงินได้ทุกประเภทรวมทั้งปีเท่ากับ 3,400,000 บาท ได้ซื้อประกันชีวิตปกติ
ของตนเองไว้รวมปีละ 60,000 บาท ซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญไว้ 300,000 บาท และซื้อหน่วยลงทุน RMF ไว้ ในปี 
เดียวกัน 360,000 บาท การหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญของนายสมชายค านวณได้ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ค านวณยอดการใช้สิทธิหักไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แล้วพัก
ไว้ 
  นายสมชาย มีเงินได้ทั้งปี 3,400,000 บาท วงเงินซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ ไม่เกินร้อยละ 15 จึงมี
เพดานสูงสุดเท่ากับ = 3,400,000 x 15% = ไม่เกิน 510,000 บาท 
  ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบและด าเนินการใช้สิทธิ โดยน าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญไปค านวณตามล าดับ
ขั้น ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นที่ 2.1 น าไปใช้สิทธิหักร่วมกับประกันชวีิตปกติจนครบเพดานสูงสุดได้ไม่เกิน100,000 บาท การ
ด าเนินการตามสิทธิเป็นดังนี้ 
   นายสมชาย จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตปกติ 60,000 บาท 
   คงเหลือสิทธิที่จะใช้กับเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ เท่ากับ 100,000 – 60,000 = 40,000 บาท 
ดังนั้น ใช้สิทธิหักเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญในล าดับขั้นที่ 1 ได้ เท่ากับ 40,000 บาท 
   ขั้นที่ 2.2 ค่าเบี้ยประกันชีวิตน าไปหักตามสิทธิของค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชวีิตแบบบ านาญ (สูงสุด 
200,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี) 
   นายสมชาย ซื้อประกันแบบบ านาญไว้ 300,000 บาท 
   เมื่อเทียบวงเงินตามขั้นตอนที่ 1 พบว่าไม่เกิน 510,000 บาท จึงสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนได้
ตามล าดับขั้นที่ 2 นี้เต็ม 200,000 บาท (เต็มเพดานสิทธิที่ให้หักได้ในล าดับนี้)  
   ดังนั้น นายสมชาย สามารถหักได้เต็ม 200,000 บาท น าไปพักไว้รอตรวจสอบตามล าดับขั้นที่ 3 
   ขั้นที่ 2.3 น ายอดที่ค านวณได้ตามล าดับขั้นที่ 2 ไปตรวจสอบผลรวมตามเพดานสูงสุด  เมื่อน าไป
รวมกับหน่วยลงทุน RMF ซึ่งหลังจากน าไปรวมกับหน่วยลงทุน RMF แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
   กรณีนี้นายสมชาย ซื้อหน่วยลงทุน RMF รวม 360,000 บาท ในปีที่ใช้สิทธิ น าเงินเบี้ยประกันแบบ
บ านาญตามขั้นที่ 2.2 รวมกับหน่วยลงทุน RMF เพื่อตรวจสอบสิทธิการหักค่าลดหย่อนได้ ไม่เกิน 500,000 บาท = 
200,000 + 360,000 = 560,000 บาท พบว่า เกินวงเงินท่ีสามารถหักได้รวม เท่ากับ 60,000 บาท (ค านวณจาก 
560,000 - 500,000)  
   ค านวณสิทธิที่หักได้ตามล าดับขั้นที่ 2 ใหม่อีกครั้ง เพื่อหาสิทธิที่ได้รับจริง โดยน ายอดที่ค านวณได้
ตามล าดับข้ันท่ี 2 (200,000 บาท) – ส่วนเกินวงเงินในล าดับขั้นที่ 3 (60,000 บาท) = 200,000 – 60,000 = มีสิทธิ
หักได้จริง 140,000 บาท 
   ดังนั้นสรุปได้ว่าปีดังกล่าว นายสมชายสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ
เท่ากับ 40,000 (จากขั้นที่ 2.1) และ 140,000 บาท (จากขั้นที่ 2.3) รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท ทั้งนี้ หากสิทธิหัก
ลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตปกติ ได้มีการใช้สิทธิหักลดหย่อนเต็มเพดานไปก่อนแล้ว (ก่อนการหักเบี้ยประกันชีวิตแบบ
บ านาญ) ให้ค านวณเริ่มต้นจากข้ันตอนที่ 2 ข้ันที่ 2.2 ได้ทันที 
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  จะเห็นได้ว่าค่าลดหย่อนภาษี ก็คือส่วนลดเบี้ยประกันชีวิตที่สนับสนุนโดยรัฐ ค่าลดหย่อนภาษีที่รัฐให้
สิทธิไว้นั้นจึงเป็นโอกาสในการขายประกันชีวิต  
 4.2 ภาษีมรดก ส าหรับบุคคลผู้ได้รับมรดกผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้มิได้มีสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย หรือได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท จะถูกเก็บภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 
100 ล้านบาท โดยหากผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 หากไม่ใช่จะเสียภาษีใน
อัตราร้อยละ 10 
 ในกรณีนี้ เจ้าของมรดกสามารถใช้การประกันชีวิตเป็นเคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารภาษีที่จะพึงเกิดขึ้น
ได้ โดยเจ้าของมรดกซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เพื่อเป็นเงินเตรียมไว้ส าหรับจ่ายภาษีมรดกให้กับผู้จะรับมรดก ท า
ให้  ไม่ต้องกังวลใจในการหาเงินสดเพื่อจ่ายภาษีในอนาคต  
 ประโยชน์ในการใช้การประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงิน กรณีภาษีมรดกคือ 
  1) โดยทั่วไปเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายจะน้อยกว่าจ านวนเงินเอาประกันชีวิต (ขึ้นกับอายุของผู้เอาประกัน
ชีวิต) จึงช่วยประหยัดเงินที่ต้องจ่ายภาษีมรดก  
  2) ในกรณีที่ผู้ท าประกันชีวิตมีอายุมาก เมื่อค านวณเบี้ยประกันชีวิตแล้วอาจมีจ านวนสูงกว่าจ านวนเงิน
เอาประกันชีวิต แต่เนื่องจากชีวิตมีความไม่แน่นอน จึงถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีแบบหนึ่ง 
  3) สบายใจ สามารถตัดความกังวลเรื่องความเสี่ยงในการขายมรดก เพื่อหาเงินสดมาจ่ายภาษีมรดก 
ดังนั้นมรดกที่จะยกให้ทายาทจึงได้เต็ม 100% 
  ตัวอย่างที่ 3.4 นายมั่งคั่ง มั่งมีมาก อายุ 50 ปี มีทรัพย์สิน 200 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านพร้อมที่ดิน 
และหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีหนี้สินอ่ืนใด ตั้งใจจะยกมรดกทั้งหมดให้เด็กหญิงแก้วตาดวงใจ         
มั่งมีมาก ซึ่งเป็นบุตรสาว อายุ 10 ปี นายมั่งคั่งต้องการหาวิธีการหรือเครื่องมือทางการเงินที่สามารถช าระภาษีมรดกได้
ด้วยเงินสดโดยไม่เกิดความยุ่งยากกับกองมรดกในอนาคต  
  การให้ค าแนะน าในกรณีตัวอย่างมีดังนี้ 
   (1) ต้องวิเคราะห์การเงินของนายมั่งคั่ง มั่งมีมาก 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการท าประกันภัย ในกรณีนี้เพื่อจ่ายภาษีมรดก 
   (3) ค านวณภาษีมรดกเบื้องต้น มูลค่าที่เกิน 100 ล้าน จะเสียภาษี 5% เท่ากับ 5 ล้านบาท 
   (4) ภาษีมรดกจ านวน 5 ล้านบาท สามารถน ามาเป็นจ านวนเงินเอาประกันชีวิตเพื่อแนะน าให้ท า
กรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
   (5) แบบประกันชีวิตที่เหมาะสมในกรณีที่ 1 เป็นแบบตลอดชีพช าระเบี้ยประกันภัย 20 ปี เพราะ
เมื่อนายมั่งคั่งมีอายุ 70 ปี ไม่ต้องช าระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่สัญญาประกันภัยยังมีผลบังคับ 
   (6) แบบประกันชีวิตที่เหมาะสมในกรณีที่ 2 เป็นแบบชั่วระยะเวลา ระยะสัญญา 10 ปี 15 ปี 20 ปี 
ขึ้นกับความต้องการของลูกค้า จุดอ่อนคือ ในอนาคตหากอายุนายมั่งคั่ง มีอายุเกินกว่าที่บริษัทประกันชีวิตจะรับ
ประกันภัย แต่นายมั่งคั่งยังมีชีวิตอยู่ จะไม่สามารถท าประกันชีวิตได้อีก 
   (7) หากค านึงถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินในอนาคต จ าเป็นต้องเพิ่มจ านวนเงินเอาประกัน
ชีวิตให้สูงขึ้น เพราะจะเป็นประโยชน์กับนายมั่งคั่ง ที่จะช าระเบี้ยประกันชีวิตในอัตราต่ า ณ อายุปัจจุบัน โดยไม่ต้องท า
ประกันภัยเพิ่มในอนาคต และไม่เป็นภาระของเด็กหญิงแก้วตาดวงใจ  
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โดย

ดกให้กับผู ้ท่ีจะรับมรดก

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-11 
 

    (4) กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมช าระเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดา ให้เฉลี่ยหัก
ลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดา มารดาตามจ านวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท 
 

ตารางที่ 3.1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัรารัษฎากร (ฉบับท่ี 576) พ.ศ. 2557 

รายได้สุทธิตั้งแต่ (บาท) จ านวนเงิน อัตราภาษ ี
ภาษีแต่ละขัน้ 

เงินได้สุทธิ ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น 

    0 – 150,000 150,000 ยกเว้น        - - 
  150,001 – 300,000 150,000 5% 7,500 7,500 
  300,001 – 500,000 200,000 10% 20,000 27,500 
  500,001 – 750,000 250,000 15% 37,500 65,000 
  750,001 – 1,000,000 250,000 20% 50,000 115,000 
1,000,001 – 2,000,000 1,000,000 25% 250,000 365,000 
2,000,001 – 4,000,000 2,000,000 30% 600,000 965,000 
มากกวา่ 4,000,000 - 35%                   - - 
 
  จากตารางที่ 3.1 ค่าเบี้ยประกันชีวิตจะท าให้ผู้ช าระเบี้ยสามารถประหยัดภาษีได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  ตัวอย่างที่ 3.1 จ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีละ 100,000 บาท และมีฐานภาษีอยู่ที่ 30%  
  หากช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 100,000 บาท และเป็นผู้มีเงินได้ที่จะต้องเสียภาษี 30% ดังนั้น 
เมื่อน าใบเสร็จรับเบี้ยประกันชีวิตจ านวน 100,000 บาท ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต ไปใช้ในการยื่นภาษีเพื่อหักลดหย่อน
ภาษี จะท าให้เสียภาษีน้อยลง 30% คิดเป็นเงิน 30,000 บาท (ค านวณจาก 30% x 100,000) 
  ตัวอย่างที่ 3.2 จ่ายเบี้ยประกันชีวิตปีละ 50,000 บาท และมีฐานภาษีอยู่ที่ 20% 
  หากช าระเบี้ยประกันชีวิตรายปี ปีละ 50,000 บาท และเป็นผู้มีเงินได้ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี 20% 
ดังนั้น เมื่อน าใบเสร็จรับเบี้ยประกันชีวิตจ านวน 50,000 บาท ที่ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต ไปใช้ในการยื่นภาษีเพื่อหัก
ลดหย่อนภาษี จะท าให้เสียภาษีน้อยลง 20% คิดเป็นเงิน 10,000 บาท (ค านวณจาก 20% x 50,000) 
  4.1.2 หลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญ ผู้เอาประกันภัยสามารถหักลดหย่อน
เพิ่มเติมจากเบี้ยประกันชีวิตที่มีอยู่แล้วตามปกติ อีก 200,000 บาท เฉพาะการประกันชีวิตแบบบ านาญซึ่งวงเงินที่
เพิ่มขึ้นนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกินยอดหักลดหย่อนในภาพรวมเมื่อ
ผนวกกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญราชการ (กบข.) หรือกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
 
 
  ตัวอย่างการค านวณเพื่อน าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญไปใช้ลดหย่อนภาษี 
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3-14 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

   (8) เบี้ยประกันชีวิตที่นายมั่งคั่ง มั่งมีมาก ช าระไปนั้น น้อยกว่าภาษีมรดกที่จะพึงเสียในอนาคต 
  ข้อสังเกตของการให้ค าแนะน า หากอายุของผู้มุ่งหวังสูงในขณะที่จะท าประกันชีวิต จะพบว่าเบี้ยประกัน
ชีวิตที่ค านวณได้จะมากกว่าจ านวนเงินเอาประกันชีวิต ซึ่งจะท าให้ผู้มุ่งหวังส่วนใหญ่ปฏิเสธการท าประกันชีวิต ตัวแทน
ประกันชีวิตควรใช้โอกาสดังกล่าว ชี้แจงให้เห็นว่า ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงด้านการมีชีวิตอยู่ใน
อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างคาดไม่ถึง มีเหตุการณ์หลายกรณีทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นใน
อดีตจนถึงปัจจุบันที่เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้มุ่งหวัง และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ในอนาคตเมื่อต้องเสียภาษีมรดกซึ่งจ าเป็นต้องใช้
เงินสดในการเสียภาษีนั้น การประกันชีวิตจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาที่ดี เพราะบริษัทประกันชีวิตต้องจ่ายเงินสดจ านวน
หนึ่งตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งสามารถน าไปช าระภาษีมรดกดังกล่าวได้  
 4.3 ประโยชน์อื่น ๆ การท าประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากแบบกรมธรรม์
ประกันชีวิตแต่ละประเภท ได้แก่ เงินคืนรายงวดตามสัญญาประกันชีวิต เงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เงินสดคืน
กรณีขอเวนคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือเงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เป็นเงินได้ที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องน าไปค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือเป็นกุศโลบายของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
ธุรกิจประกันชีวิตทางอ้อมให้ประชาชนท าประกันชีวิตมากขึ้น สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ลดภาระของ
ประเทศ ไม่เป็นภาระต่องบประมาณพัฒนาประเทศ จนสามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินได้ ในอนาคต 
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เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 
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   (8) เบี้ยประกันชีวิตที่นายมั่งคั่ง มั่งมีมาก ช าระไปนั้น น้อยกว่าภาษีมรดกที่จะพึงเสียในอนาคต 
  ข้อสังเกตของการให้ค าแนะน า หากอายุของผู้มุ่งหวังสูงในขณะที่จะท าประกันชีวิต จะพบว่าเบี้ยประกัน
ชีวิตที่ค านวณได้จะมากกว่าจ านวนเงินเอาประกันชีวิต ซึ่งจะท าให้ผู้มุ่งหวังส่วนใหญ่ปฏิเสธการท าประกันชีวิต ตัวแทน
ประกันชีวิตควรใช้โอกาสดังกล่าว ชี้แจงให้เห็นว่า ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงด้านการมีชีวิตอยู่ใน
อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างคาดไม่ถึง มีเหตุการณ์หลายกรณีทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นใน
อดีตจนถึงปัจจุบันที่เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้มุ่งหวัง และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ในอนาคตเมื่อต้องเสียภาษีมรดกซึ่งจ าเป็นต้องใช้
เงินสดในการเสียภาษีนั้น การประกันชีวิตจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาที่ดี เพราะบริษัทประกันชีวิตต้องจ่ายเงินสดจ านวน
หนึ่งตามสัญญาประกันชีวิต ซึ่งสามารถน าไปช าระภาษีมรดกดังกล่าวได้  
 4.3 ประโยชน์อื่น ๆ การท าประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากแบบกรมธรรม์
ประกันชีวิตแต่ละประเภท ได้แก่ เงินคืนรายงวดตามสัญญาประกันชีวิต เงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เงินสดคืน
กรณีขอเวนคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือเงินผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เป็นเงินได้ที่ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องน าไปค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือเป็นกุศโลบายของรัฐบาลที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
ธุรกิจประกันชีวิตทางอ้อมให้ประชาชนท าประกันชีวิตมากขึ้น สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ลดภาระของ
ประเทศ ไม่เป็นภาระต่องบประมาณพัฒนาประเทศ จนสามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินได้ ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-15 
 

เรื่องที่ 3.2  
ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 เนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตอยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินที่เก่ียวข้องกับประชาชนจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้อง
มีการก ากับการท าธุรกิจโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลยอมรับและสามารถเทียบเคียงธุรกรรมในอุตสาหกรรม
เดียวกัน โดยต้องไม่มากหรือน้อยเกินไปจนก่อความเสียหายทั้งในส่วนของประชาชนที่ต้องการท าประกันชีวิต ตัวแทน
ประกันชีวิตที่ต้องท าการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันชีวิตที่ต้องรับประกันภัยและออกกรมธรรม์ให้แก่
ลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการหลังการขาย คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงออก
ประกาศเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน
ประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551, 2554 และ 2557 ซึ่งมีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับตัวแทน
ประกันชีวิตดังนี้ 
 
1. ช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 บริษัทประกันชีวิต สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยผ่านช่องทางเหล่านี้คือ 
 1.1 ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต 
 1.2 ไปรษณีย์ (Direct Mail) 
 1.3 ธนาคาร ที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายหน้าประกันชีวิต (Bancassurance) 
 1.4 โทรศัพท์ 
 1.5 อ่ืน ๆ  
 ซึ่งแต่ละช่องทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต มีวิธีการด าเนินงาน และข้อก าหนดที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
การพัฒนาของสังคมทั้งทางด้านเทคโนโลยี นิสัย พฤติกรรมของประชาชน แตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบ 
หลากหลายกลุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจโดยรวม และยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก จึงควร
ศึกษาท าความเข้าใจในแต่ละช่องทาง ดังนี้ 
 1.1 ตัวแทนประกันชีวิต ปัจจุบันการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ต้องด าเนินการผ่านตัวกลางที่มี
ใบอนุญาตและใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนด และการให้ค าแนะน าจะใช้
วิธีการขายแบบพบหน้า (Face to Face) โดยมีข้อก าหนดที่ใช้กับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งถือเป็น
จริยธรรมในการท าธุรกิจให้เน้นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก โดยใช้ทั้งตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต 
ธนาคาร หรือโดยวิธีอ่ืน อันจะช่วยสร้างความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว  
  1.1.1 ข้อก าหนดในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิต 
   1) ห้ามชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่นเพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ 
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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   2) ห้ามให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง เพื่อมุ่งหวังให้มีการ
ประกันภัย 
   3) ห้ามให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูล อันเป็น
สาระส าคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
   4) ให้อธิบายหลักการเปิดเผยข้อความจริงในใบค าขอเอาประกันภัยและผลที่จะเกิดขึ้นหากมีการ
แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง 
   5) ห้ามขายโดยไม่มีใบอนุญาต หรือใบอนุญาตหมดอายุ มีบทก าหนดโทษตามกฎหมาย 
  1.1.2 วิธีการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิต เนื่องจากประกันชีวิต
มีการพัฒนาสินค้าหลากหลายรูปแบบนอกจากเน้นความคุ้มครองแล้ว ยังมีการน าเอาการลงทุนผ่านกองทุนรวม มา
ผสมผสาน และในอนาคตคงมีการพัฒนารูปแบบอ่ืน ๆ ต่อไป เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติในการเสนอขาย จึงแบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ 
   1) วิธีปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน 
   2) วิธีปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพิเศษ 
   รายละเอียดมีดังนี้ 
   1) วิธีปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน 
    (1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
    (2) แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่า เป็นการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตเท่านั้น ในการนี้ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่าฝากหรือฝากเงินแทนการช าระเบี้ยประกันภัย 
    (3) หากผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่าการแสดงเจตนานั้นจะ
เกิดขึ้นในขั้นตอนใด ให้ยุติการขายทันที 
    (4) เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตจากผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิต
จะต้องอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขาย โดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับความเห็นชอบ
จากบริษัทประกันชีวิตเท่านั้น 
    (5) แนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการ
ช าระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 
    (6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท าประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค าขอเอา
ประกันภัยให้แก่ผู้มุ่งหวังและให้ผู้มุ่งหวังกรอกรายละเอียดลงในใบค าขอเอาประกันภัยและลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอ
เอาประกันภัยด้วยตนเอง หากตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้มุ่งหวัง ตัวแทน
ประกันชีวิต จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้มุ่งหวังหรือจากที่ตนทราบข้อมูล  และตัวแทน
ประกันชีวิตนั้นจะต้องอ่านรายละเอียดใบค าขอเอาประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟัง ก่อนให้ผู้มุ่งหวัง
ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอเอาประกันภัย 
    (7) เมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงิน
ของบริษัทประกันชีวิตทุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท และต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ย
ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิตด้วย 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

3-16 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

   2) ห้ามให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง เพื่อมุ่งหวังให้มีการ
ประกันภัย 
   3) ห้ามให้ค าแนะน าซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูล อันเป็น
สาระส าคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
   4) ให้อธิบายหลักการเปิดเผยข้อความจริงในใบค าขอเอาประกันภัยและผลที่จะเกิดขึ้นหากมีการ
แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง 
   5) ห้ามขายโดยไม่มีใบอนุญาต หรือใบอนุญาตหมดอายุ มีบทก าหนดโทษตามกฎหมาย 
  1.1.2 วิธีการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิต เนื่องจากประกันชีวิต
มีการพัฒนาสินค้าหลากหลายรูปแบบนอกจากเน้นความคุ้มครองแล้ว ยังมีการน าเอาการลงทุนผ่านกองทุนรวม มา
ผสมผสาน และในอนาคตคงมีการพัฒนารูปแบบอ่ืน ๆ ต่อไป เพื่อให้เข้าใจวิธีปฏิบัติในการเสนอขาย จึงแบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ 
   1) วิธีปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน 
   2) วิธีปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพิเศษ 
   รายละเอียดมีดังนี้ 
   1) วิธีปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน 
    (1) แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
    (2) แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่า เป็นการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตเท่านั้น ในการนี้ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่าฝากหรือฝากเงินแทนการช าระเบี้ยประกันภัย 
    (3) หากผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่าการแสดงเจตนานั้นจะ
เกิดขึ้นในขั้นตอนใด ให้ยุติการขายทันที 
    (4) เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตจากผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิต
จะต้องอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขาย โดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับความเห็นชอบ
จากบริษัทประกันชีวิตเท่านั้น 
    (5) แนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการ
ช าระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) 
    (6) เมื่อผู้มุ่งหวังประสงค์จะท าประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งมอบใบค าขอเอา
ประกันภัยให้แก่ผู้มุ่งหวังและให้ผู้มุ่งหวังกรอกรายละเอียดลงในใบค าขอเอาประกันภัยและลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอ
เอาประกันภัยด้วยตนเอง หากตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรายละเอียดให้ตามค าร้องขอของผู้มุ่งหวัง ตัวแทน
ประกันชีวิต จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้มุ่งหวังหรือจากที่ตนทราบข้อมูล  และตัวแทน
ประกันชีวิตนั้นจะต้องอ่านรายละเอียดใบค าขอเอาประกันภัยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ผู้มุ่งหวังฟัง ก่อนให้ผู้มุ่งหวัง
ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ขอเอาประกันภัย 
    (7) เมื่อได้รับช าระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงิน
ของบริษัทประกันชีวิตทุกคร้ังที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท และต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจให้รับช าระเบี้ย
ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิตด้วย 
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    (8) เมื่อได้รับค าขอเอาประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยจากผู้มุ่งหวังแล้วให้ตัวแทนประกัน
ชีวิตส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวัง พร้อมเอกสารการรับเงินของบริษัท
ประกันชีวิต 
    (9) นับแต่วันที่ผู้มุ่งหวังส่งมอบค าขอพร้อมเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทน
ประกันชีวิตจะต้องแจ้งระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต หรือได้รับการติดต่อ
จากบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 
    (10) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบว่า เมื่อผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแล้ว ผู้มุ่งหวังมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหาตามกรมธรรม์ประกันชีวิต หากไม่เป็นที่พอใจผู้มุ่งหวังมีสิทธิเลิกสัญญาภายใน 
15 วัน (Free Look Period) นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิต หรือ
มากกว่า 15 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการเสนอขาย โดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน (อาจ) 
หัก ด้วยค่าใช้จ่าย เช่น ฉบับละ 500 บาท และหักค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) 
    (11) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องส่งค าขอเอาประกันภัย พร้อมเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจาก      
ผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทประกันชีวิต ในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
   2) วิธีปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพิเศษ ปัจจุบันกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
พิเศษ มีทั้งความคุ้มครองและการลงทุนควบคู่กัน โดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม มีอยู่ 2 แบบ คือ กรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 
    (1) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Unit Link Life 
Insurance) ผ่านตัวแทนประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตต้องด าเนินการจัดการให้ตัวแทนประกันชีวิตผู้เสนอขายได้รับ
ใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้แนะน าการลงทุน ( IC, Investor Consultant) ตามข้อ 10 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 และ ทลธ. 8/2557 ซึ่งใบอนุญาตที่สามารถใช้ได้ประกอบด้วย ผู้
แนะน าการลงทุนด้านตลาดทุน ผู้แนะน าการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ผู้แนะน าการลงทุนด้านกองทุน ตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตาม
หลักสูตรที่ส านักงานประกาศก าหนด และได้รับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียน
ประกาศก าหนด การเสนอขายนั้นต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทน
ประกันชีวิต หรือละเว้นการปฏิบัติดังต่อไปนี้  
     ก. อธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเสนอขายโดยใช้เอกสารประกอบการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทจัดท าขึ้น ประกอบกับหนังสือชี้ชวนซื้อหน่วยลงทุนที่เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
     ข. ให้ค าแนะน าตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับ โดยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนรวมและมีเอกสารหลักฐานที่สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้ 
     ค. ให้ค าแนะน าโดยอธิบายให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงลักษณะความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิต 
     ง. ไม่น าข้อมูลของผู้เอาประกันภัยไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

3-18 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

     จ. ห้ามมิให้ตัวแทนประกันชีวิตเรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนที่
เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิตจากผู้เอาประกันภัย 
นอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องช าระตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
หรือตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
    (2) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life 
Insurance) ผ่านตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศ
ก าหนด โดยตัวแทนประกันชีวิตต้องปฏิบตัิตามวิธกีารปฏิบัตใินการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชวีิต ผ่านตัวแทนประกัน
ชีวิต หรือละเว้นการปฏิบัติ และให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัย ถึงลักษณะความเสี่ยงที่เก่ียวข้องของกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ด้วย 
 1.2 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไปรษณีย์ บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ด าเนินการเองเท่านั้น โดย
เอกสารที่บริษัทจะส่งให้แก่ผู้รับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้ 
  1) ชื่อและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของบริษัทประกันชีวิต 
  2) สรุปเงื่อนไขทั่วไป และผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  
  3) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
  4) จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาช าระเบี้ย
ประกันภัย 
  5) วิธีช าระเบี้ยประกันภัย และวันเร่ิมต้นความคุ้มครอง 
  6) ระยะเวลาในการออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัยแล้วแต่กรณี 
 1.3 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคาร ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
ประเภทนิติบุคคล ควรปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายต้องเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
เท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีโครงการโอนหรือรับโอนกิจการ หรือควบกันของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการตามโครงการโอนหรือรับโอนกิจการหรือควบกัน 
ผู้ที่ท าหน้าที่ในการเสนอขายอาจเป็นพนักงานที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตของธนาคารที่เป็นคู่สัญญาตาม
โครงการโอนหรือรับโอนกิจการ หรือควบกันที่ได้รับความเห็นชอบก็ได้ 
  2) ผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
  3) ผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่า เป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดย
อธิบายความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคารก่อนเสนอขายทุกคร้ัง 
  4) การท าประกันภัยของลูกค้าธนาคารต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ห้ามมิให้มีการบังคับ หรือใช้เป็น
เงื่อนไขในการต่อรองการให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมอ่ืนใดของธนาคาร 
  5) ธนาคารจะต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนายหน้าประกันชีวิต 

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

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-3 
 

เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

3-18 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

     จ. ห้ามมิให้ตัวแทนประกันชีวิตเรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนที่
เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิตจากผู้เอาประกันภัย 
นอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องช าระตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
หรือตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน 
    (2) การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ (Universal Life 
Insurance) ผ่านตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ
ยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานประกาศ
ก าหนด โดยตัวแทนประกันชีวิตต้องปฏิบตัิตามวิธกีารปฏิบัตใินการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชวีิต ผ่านตัวแทนประกัน
ชีวิต หรือละเว้นการปฏิบัติ และให้ค าแนะน าแก่ผู้เอาประกันภัย ถึงลักษณะความเสี่ยงที่เก่ียวข้องของกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ด้วย 
 1.2 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไปรษณีย์ บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ด าเนินการเองเท่านั้น โดย
เอกสารที่บริษัทจะส่งให้แก่ผู้รับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้ 
  1) ชื่อและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของบริษัทประกันชีวิต 
  2) สรุปเงื่อนไขทั่วไป และผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย  
  3) ข้อยกเว้นความคุ้มครอง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
  4) จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาช าระเบี้ย
ประกันภัย 
  5) วิธีช าระเบี้ยประกันภัย และวันเร่ิมต้นความคุ้มครอง 
  6) ระยะเวลาในการออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัยแล้วแต่กรณี 
 1.3 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคาร ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
ประเภทนิติบุคคล ควรปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) ผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายต้องเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต
เท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีโครงการโอนหรือรับโอนกิจการ หรือควบกันของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการตามโครงการโอนหรือรับโอนกิจการหรือควบกัน 
ผู้ที่ท าหน้าที่ในการเสนอขายอาจเป็นพนักงานที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตของธนาคารที่เป็นคู่สัญญาตาม
โครงการโอนหรือรับโอนกิจการ หรือควบกันที่ได้รับความเห็นชอบก็ได้ 
  2) ผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต 
  3) ผู้ท าหน้าที่ในการเสนอขายต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่า เป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดย
อธิบายความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคารก่อนเสนอขายทุกคร้ัง 
  4) การท าประกันภัยของลูกค้าธนาคารต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ห้ามมิให้มีการบังคับ หรือใช้เป็น
เงื่อนไขในการต่อรองการให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมอ่ืนใดของธนาคาร 
  5) ธนาคารจะต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนายหน้าประกันชีวิต 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-19 
 

 1.4 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ การเสนอขายนั้นต้องปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติใน
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะต้องแจ้งชื่อตัวแทนประกันชีวิตให้
ส านักงาน คปภ. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท  
  1.4.1 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ต้องปฏิบัติดังนี้  
   1) กรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้เสนอขายผ่าน
ทางโทรศัพท์เท่านั้น ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทประกัน
ชีวิตให้เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น 
   2) การเสนอขายให้กระท าได้ ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา 8.30 – 19.00 น. เว้นแต่มีการ
นัดหมายล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยความยินยอมของผู้มุ่งหวังที่ได้รับการนัดหมาย 
   3) ห้ามเสนอขายกับผู้มุ่งหวังที่ปฏิเสธการรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยมาแล้ว หรือผู้
มุ่งหวังที่ส านักงานแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบว่า เป็นผู้ไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อ เว้นแต่เวลาล่วงพ้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายชื่อจากส านักงานแล้วแต่กรณี โดยบริษัท
ประกันชีวิตต้องด าเนินการให้ตัวแทนประกันชวีิตแจ้งรายชือ่บุคคล วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการเสนอขายให้บริษัททราบ
ทันที และบริษัทต้องจัดท าบัญชีดังกล่าวไว้รวมกับบัญชีรายชื่อที่บริษัทได้รับแจ้งจากส านักงาน 
  1.4.2 วิธีการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยตัวแทนประกันชีวิตผ่านทางโทรศัพท์  มี
ดังนี้ 
   1) เมื่อมีการโทรศัพท์ไปยังผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุลของตน เลขที่
ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันชีวิตที่ก าลังเสนอขาย หลังจากนั้นต้องแจ้งทันทีว่า ตนประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย ในการนี้ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่าฝากหรือฝากเงินแทนการช าระเบี้ยประกันภัย 
   2) หากผู้มุ่งหวังไม่ประสงค์จะท าประกันภัย ไม่ต้องการรับการติดต่อ ตัวแทนประกันชีวิตต้องยุติ
การสนทนาทันที แต่หากผู้มุ่งหวังต้องการทราบการได้มาซึ่งข้อมูลของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตต้องแจ้งให้ทราบว่า
ตนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้มุ่งหวังมาได้อย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้ 
   3) เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มุ่งหวังให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย  ตัวแทนประกันชีวิตต้องขอ
อนุญาตการบันทึกเสียงสนทนาก่อน หากได้รับอนุญาตให้บันทึกเสียงจะต้องขอค ายืนยันการอนุญาตให้บันทึกเสียงอีก
ครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นให้บันทึกเสียงต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และให้เก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเป็น
ระยะเวลาเท่ากับสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยนั้น หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามตัวแทนประกันชีวิตบันทึกเสียงสนทนา
ใด ๆ ทั้งสิ้น 
   4) ในการเสนอขาย ตัวแทนประกันชีวิตต้องแนะน าให้ผู้มุ่งหวังท าประกันชีวิตให้เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement) และในการอธิบายเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องอธิบายในเร่ืองดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
    (1) ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบริษัทประกันชีวิต 
    (2) สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
    (3) จ านวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลา
ช าระเบี้ยประกันภัย ในการนี้ให้หลีกเลี่ยงการใช้ค าว่าฝากหรือฝากเงินแทนการช าระเบี้ยประกันภัย 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

3-20 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

    (4) แจ้งวิธีช าระเบี้ยประกันภัย และให้เร่ิมต้นความคุ้มครองตามวันที่ผู้มุ่งหวังก าหนด 
    (5) แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุด้วยว่าการใช้
สิทธินี้ให้ใช้สิทธิได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือ มากกว่า 30 
วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขาย โดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจ านวน 
    (6) เมื่อมีการตอบตกลงท าประกันภัย ให้บันทึกชื่อ นามสกุลพร้อมเลขประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลนั้น 
   5) เมื่อผู้มุ่งหวังตอบตกลงที่จะท าประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งการท าประกันชีวิตไป
ยังบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
   6) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 
   7) ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันภัยส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท
จะต้องโทรศัพท์ไปขอค ายืนยันจากผู้มุ่งหวังอีกครั้งหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อได้รับอนุญาตให้สนทนา จะต้องขอ
อนุญาตผู้มุ่งหวังในการบันทึกเทปสนทนา โดยต้องบันทึกตั้งแต่ได้รับอนุญาตจนกระทั่งสิ้นสุดจากการสนทนา และให้
บริษัทประกันชีวิตเก็บเทปสนทนาดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของสัญญาประกันภัยนั้น ในการสนทนา
ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) ชื่อ นามสกุลของผู้ท าการติดต่อ 
    (2) สอบถามผู้มุ่งหวังว่าได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วหรือไม่ 
    (3) ให้สอบถามผู้มุ่งหวังว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นใด ๆ หรือไม่ 
หากมีจะต้องมีการอธิบายให้ผู้มุ่งหวังสิ้นสงสัย 
    (4) หากผู้มุ่งหวังไม่มีข้อสงสัย ให้สอบถามว่าผู้มุ่งหวังยังคงยืนยันที่จะท าประกันภัยหรือไม่ 
หากยังคงยืนยันในการท าประกันภัยให้แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 30 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือมากกว่า 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีการเสนอขาย หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการประกันภัย ให้บริษัทประกันชีวิตคืนเบี้ย
ประกันภัยเต็มจ านวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น การคืนเบี้ยประกันภัยให้บริษัทประกันชีวิตด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งการขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 1.5 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางอื่น เป็นการเสนอขายแก่ผู้มุ่งหวังเป็นการทั่วไป ไม่
เฉพาะเจาะจง และเพื่อให้ผู้มุ่งหวังติดต่อแจ้งท าประกันภัยไปยังบริษัทด้วยตนเอง ให้เสนอขายได้เฉพาะกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน เช่น แบบตลอดชีพ แบบคุ้มครองชั่วคราว แบบสะสมทรัพย์ และกระท าได้โดยตัวแทนประกัน
ชีวิตที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทโดยตรง  
 ตัวอย่างรูปแบบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านออนไลน์ เช่น ทางเว็บไซต์ ปัจจุบันมีหลายบริษัทได้
ด าเนินการแล้ว มีระบบการพิจารณารับประกันภัยอัตโนมัติ ออกกรมธรรม์ส่งผ่านทางไปรษณีย์ถึงผู้เอาประกันภัย โดย
ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกดูข้อมูล เป็นต้น 
2. แนวทางการขายประกันชีวิต 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

3-20 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

    (4) แจ้งวิธีช าระเบี้ยประกันภัย และให้เร่ิมต้นความคุ้มครองตามวันที่ผู้มุ่งหวังก าหนด 
    (5) แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุด้วยว่าการใช้
สิทธินี้ให้ใช้สิทธิได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือ มากกว่า 30 
วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขาย โดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจ านวน 
    (6) เมื่อมีการตอบตกลงท าประกันภัย ให้บันทึกชื่อ นามสกุลพร้อมเลขประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลนั้น 
   5) เมื่อผู้มุ่งหวังตอบตกลงที่จะท าประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งการท าประกันชีวิตไป
ยังบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
   6) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 
   7) ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันภัยส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท
จะต้องโทรศัพท์ไปขอค ายืนยันจากผู้มุ่งหวังอีกครั้งหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อได้รับอนุญาตให้สนทนา จะต้องขอ
อนุญาตผู้มุ่งหวังในการบันทึกเทปสนทนา โดยต้องบันทึกตั้งแต่ได้รับอนุญาตจนกระทั่งสิ้นสุดจากการสนทนา และให้
บริษัทประกันชีวิตเก็บเทปสนทนาดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของสัญญาประกันภัยนั้น ในการสนทนา
ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) ชื่อ นามสกุลของผู้ท าการติดต่อ 
    (2) สอบถามผู้มุ่งหวังว่าได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วหรือไม่ 
    (3) ให้สอบถามผู้มุ่งหวังว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นใด ๆ หรือไม่ 
หากมีจะต้องมีการอธิบายให้ผู้มุ่งหวังสิ้นสงสัย 
    (4) หากผู้มุ่งหวังไม่มีข้อสงสัย ให้สอบถามว่าผู้มุ่งหวังยังคงยืนยันที่จะท าประกันภัยหรือไม่ 
หากยังคงยืนยันในการท าประกันภัยให้แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 30 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือมากกว่า 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีการเสนอขาย หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการประกันภัย ให้บริษัทประกันชีวิตคืนเบี้ย
ประกันภัยเต็มจ านวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น การคืนเบี้ยประกันภัยให้บริษัทประกันชีวิตด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งการขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 1.5 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางอื่น เป็นการเสนอขายแก่ผู้มุ่งหวังเป็นการทั่วไป ไม่
เฉพาะเจาะจง และเพื่อให้ผู้มุ่งหวังติดต่อแจ้งท าประกันภัยไปยังบริษัทด้วยตนเอง ให้เสนอขายได้เฉพาะกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน เช่น แบบตลอดชีพ แบบคุ้มครองชั่วคราว แบบสะสมทรัพย์ และกระท าได้โดยตัวแทนประกัน
ชีวิตที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทโดยตรง  
 ตัวอย่างรูปแบบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านออนไลน์ เช่น ทางเว็บไซต์ ปัจจุบันมีหลายบริษัทได้
ด าเนินการแล้ว มีระบบการพิจารณารับประกันภัยอัตโนมัติ ออกกรมธรรม์ส่งผ่านทางไปรษณีย์ถึงผู้เอาประกันภัย โดย
ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกดูข้อมูล เป็นต้น 
2. แนวทางการขายประกันชีวิต 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-3 
 

เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 
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    (4) แจ้งวิธีช าระเบี้ยประกันภัย และให้เร่ิมต้นความคุ้มครองตามวันที่ผู้มุ่งหวังก าหนด 
    (5) แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุด้วยว่าการใช้
สิทธินี้ให้ใช้สิทธิได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือ มากกว่า 30 
วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขาย โดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจ านวน 
    (6) เมื่อมีการตอบตกลงท าประกันภัย ให้บันทึกชื่อ นามสกุลพร้อมเลขประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลนั้น 
   5) เมื่อผู้มุ่งหวังตอบตกลงที่จะท าประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งการท าประกันชีวิตไป
ยังบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
   6) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 
   7) ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันภัยส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท
จะต้องโทรศัพท์ไปขอค ายืนยันจากผู้มุ่งหวังอีกครั้งหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อได้รับอนุญาตให้สนทนา จะต้องขอ
อนุญาตผู้มุ่งหวังในการบันทึกเทปสนทนา โดยต้องบันทึกตั้งแต่ได้รับอนุญาตจนกระทั่งสิ้นสุดจากการสนทนา และให้
บริษัทประกันชีวิตเก็บเทปสนทนาดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของสัญญาประกันภัยนั้น ในการสนทนา
ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) ชื่อ นามสกุลของผู้ท าการติดต่อ 
    (2) สอบถามผู้มุ่งหวังว่าได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วหรือไม่ 
    (3) ให้สอบถามผู้มุ่งหวังว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นใด ๆ หรือไม่ 
หากมีจะต้องมีการอธิบายให้ผู้มุ่งหวังสิ้นสงสัย 
    (4) หากผู้มุ่งหวังไม่มีข้อสงสัย ให้สอบถามว่าผู้มุ่งหวังยังคงยืนยันที่จะท าประกันภัยหรือไม่ 
หากยังคงยืนยันในการท าประกันภัยให้แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 30 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือมากกว่า 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีการเสนอขาย หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการประกันภัย ให้บริษัทประกันชีวิตคืนเบี้ย
ประกันภัยเต็มจ านวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น การคืนเบี้ยประกันภัยให้บริษัทประกันชีวิตด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งการขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 1.5 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางอื่น เป็นการเสนอขายแก่ผู้มุ่งหวังเป็นการทั่วไป ไม่
เฉพาะเจาะจง และเพื่อให้ผู้มุ่งหวังติดต่อแจ้งท าประกันภัยไปยังบริษัทด้วยตนเอง ให้เสนอขายได้เฉพาะกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน เช่น แบบตลอดชีพ แบบคุ้มครองชั่วคราว แบบสะสมทรัพย์ และกระท าได้โดยตัวแทนประกัน
ชีวิตที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทโดยตรง  
 ตัวอย่างรูปแบบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านออนไลน์ เช่น ทางเว็บไซต์ ปัจจุบันมีหลายบริษัทได้
ด าเนินการแล้ว มีระบบการพิจารณารับประกันภัยอัตโนมัติ ออกกรมธรรม์ส่งผ่านทางไปรษณีย์ถึงผู้เอาประกันภัย โดย
ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกดูข้อมูล เป็นต้น 
2. แนวทางการขายประกันชีวิต 
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    (4) แจ้งวิธีช าระเบี้ยประกันภัย และให้เร่ิมต้นความคุ้มครองตามวันที่ผู้มุ่งหวังก าหนด 
    (5) แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุด้วยว่าการใช้
สิทธินี้ให้ใช้สิทธิได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือ มากกว่า 30 
วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขาย โดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจ านวน 
    (6) เมื่อมีการตอบตกลงท าประกันภัย ให้บันทึกชื่อ นามสกุลพร้อมเลขประจ าตัวประชาชน
ของบุคคลนั้น 
   5) เมื่อผู้มุ่งหวังตอบตกลงที่จะท าประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งการท าประกันชีวิตไป
ยังบริษัทประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระท าได้ แต่ไม่เกินวันท าการถัดไป 
   6) ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบระยะเวลาซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัย 
   7) ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทประกันภัยส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัท
จะต้องโทรศัพท์ไปขอค ายืนยันจากผู้มุ่งหวังอีกครั้งหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อได้รับอนุญาตให้สนทนา จะต้องขอ
อนุญาตผู้มุ่งหวังในการบันทึกเทปสนทนา โดยต้องบันทึกตั้งแต่ได้รับอนุญาตจนกระทั่งสิ้นสุดจากการสนทนา และให้
บริษัทประกันชีวิตเก็บเทปสนทนาดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของสัญญาประกันภัยนั้น ในการสนทนา
ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) ชื่อ นามสกุลของผู้ท าการติดต่อ 
    (2) สอบถามผู้มุ่งหวังว่าได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วหรือไม่ 
    (3) ให้สอบถามผู้มุ่งหวังว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นใด ๆ หรือไม่ 
หากมีจะต้องมีการอธิบายให้ผู้มุ่งหวังสิ้นสงสัย 
    (4) หากผู้มุ่งหวังไม่มีข้อสงสัย ให้สอบถามว่าผู้มุ่งหวังยังคงยืนยันที่จะท าประกันภัยหรือไม่ 
หากยังคงยืนยันในการท าประกันภัยให้แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน 30 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือมากกว่า 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์
ประกันภัยที่มีการเสนอขาย หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการประกันภัย ให้บริษัทประกันชีวิตคืนเบี้ย
ประกันภัยเต็มจ านวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น การคืนเบี้ยประกันภัยให้บริษัทประกันชีวิตด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งการขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 
 1.5 การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางอื่น เป็นการเสนอขายแก่ผู้มุ่งหวังเป็นการทั่วไป ไม่
เฉพาะเจาะจง และเพื่อให้ผู้มุ่งหวังติดต่อแจ้งท าประกันภัยไปยังบริษัทด้วยตนเอง ให้เสนอขายได้เฉพาะกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน เช่น แบบตลอดชีพ แบบคุ้มครองชั่วคราว แบบสะสมทรัพย์ และกระท าได้โดยตัวแทนประกัน
ชีวิตที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทโดยตรง  
 ตัวอย่างรูปแบบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านออนไลน์ เช่น ทางเว็บไซต์ ปัจจุบันมีหลายบริษัทได้
ด าเนินการแล้ว มีระบบการพิจารณารับประกันภัยอัตโนมัติ ออกกรมธรรม์ส่งผ่านทางไปรษณีย์ถึงผู้เอาประกันภัย โดย
ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล การเรียกดูข้อมูล เป็นต้น 
2. แนวทางการขายประกันชีวิต 
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แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-21 
 

 ตัวแทนประกันชีวิต ส่วนใหญ่จะเรียกตนเองว่า “นักขาย” และนักขายผู้ประสบความส าเร็จในระดับโลกนั้น
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจทั้งศาสตร์เกี่ยวกับสินค้าและศิลป์ที่เก่ียวข้องกับจิตใจมนุษย์ รวมกันเป็นศาสตร์แห่งการขาย ซึ่ง
ประกอบด้วยกฎเกณฑ์และขั้นตอนของกระบวนการขาย ความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นพื้นฐาน
สามารถต่อยอดธุรกิจได้ รวมถึงสามารถหารายได้เพิ่มมากขึ้น  
 2.1 กระบวนการซื้อ  
 การขายประกันชีวิตต้องเข้าใจกระบวนการขาย แต่กระบวนการขายก็มีพื้นฐานมาจากการตัดสินใจซ้ือที่มี
ขั้นตอน ดังนั้นก่อนจะท าการขายจึงต้องเข้าใจกระบวนการซื้อก่อน ซึ่งมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
  1) ตระหนักถึงปัญหา (ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง) ระบุให้ถูกต้องว่ามันคืออะไร และ
ผลกระทบจากปัญหานั้น มากน้อยเพียงใด อย่างใด 
  2) ปรารถนาจะหาทางออก 
  3) ตัดสินใจเลือกทางออกที่ดีที่สุด 
  4) ตัดสินใจซื้อ 
  5) ส่งมอบสินค้า 
  กระบวนการซื้อเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกครั้งในกระบวนการขาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขนม เสื้อผ้า รถยนต์ นัก
ขายต้องจ าให้ขึ้นใจและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเข้าใจกระบวนการซื้อของคน เพื่อพัฒนา
กระบวนการขายที่ตอบสนองความต้องการของคนซื้ออย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 
 2.2 กระบวนการขาย 
 การขาย คือ ศิลปะของการค้นหาความต้องการของผู้ซื้อในกระบวนการซื้อ และตอบสนองต่อความต้องการ
ด้วยสินค้าและบริการที่เหมาะสม โดยผู้ขายต้องมีความสามารถในการสื่อสาร โนมน้าว ให้ลูกค้าตัดสินใจทันที  
 สถาบัน LIMRA (Life Insurance Marketing & Research Association) ก่อตั้ งขึ้นในปี  พ.ศ. 2459 มี
เครือข่ายบริษัทสมาชิกเกือบ 1,100 บริษัท ใน 86 ประเทศ ซึ่งถือเป็นแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ในธุรกิจประกันชีวิต ได้
สอนกิจกรรมการขายประกันชีวิต (Insurance Sales Activities) ไว้ถึง 10 ข้ันตอนแบบสมบูรณ์ โดยในบางข้ันตอน 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติตามประกาศของ คปภ. ต่าง ๆ เพื่อท าหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง และยังเป็นการ
ส่งเสริมธุรกิจในระยะยาวด้วย 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-21 
 

 ตัวแทนประกันชีวิต ส่วนใหญ่จะเรียกตนเองว่า “นักขาย” และนักขายผู้ประสบความส าเร็จในระดับโลกนั้น
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจทั้งศาสตร์เกี่ยวกับสินค้าและศิลป์ที่เก่ียวข้องกับจิตใจมนุษย์ รวมกันเป็นศาสตร์แห่งการขาย ซึ่ง
ประกอบด้วยกฎเกณฑ์และขั้นตอนของกระบวนการขาย ความเข้าใจในหลักการและขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นพื้นฐาน
สามารถต่อยอดธุรกิจได้ รวมถึงสามารถหารายได้เพิ่มมากขึ้น  
 2.1 กระบวนการซื้อ  
 การขายประกันชีวิตต้องเข้าใจกระบวนการขาย แต่กระบวนการขายก็มีพื้นฐานมาจากการตัดสินใจซ้ือที่มี
ขั้นตอน ดังนั้นก่อนจะท าการขายจึงต้องเข้าใจกระบวนการซื้อก่อน ซึ่งมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
  1) ตระหนักถึงปัญหา (ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง) ระบุให้ถูกต้องว่ามันคืออะไร และ
ผลกระทบจากปัญหานั้น มากน้อยเพียงใด อย่างใด 
  2) ปรารถนาจะหาทางออก 
  3) ตัดสินใจเลือกทางออกที่ดีที่สุด 
  4) ตัดสินใจซื้อ 
  5) ส่งมอบสินค้า 
  กระบวนการซื้อเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกครั้งในกระบวนการขาย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขนม เสื้อผ้า รถยนต์ นัก
ขายต้องจ าให้ขึ้นใจและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ ตัวแทนประกันชีวิตต้องเข้าใจกระบวนการซื้อของคน เพื่อพัฒนา
กระบวนการขายที่ตอบสนองความต้องการของคนซื้ออย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 
 2.2 กระบวนการขาย 
 การขาย คือ ศิลปะของการค้นหาความต้องการของผู้ซื้อในกระบวนการซื้อ และตอบสนองต่อความต้องการ
ด้วยสินค้าและบริการที่เหมาะสม โดยผู้ขายต้องมีความสามารถในการสื่อสาร โนมน้าว ให้ลูกค้าตัดสินใจทันที  
 สถาบัน LIMRA (Life Insurance Marketing & Research Association) ก่อตั้ งขึ้นในปี  พ.ศ. 2459 มี
เครือข่ายบริษัทสมาชิกเกือบ 1,100 บริษัท ใน 86 ประเทศ ซึ่งถือเป็นแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ในธุรกิจประกันชีวิต ได้
สอนกิจกรรมการขายประกันชีวิต (Insurance Sales Activities) ไว้ถึง 10 ข้ันตอนแบบสมบูรณ์ โดยในบางข้ันตอน 
ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องปฏิบัติตามประกาศของ คปภ. ต่าง ๆ เพื่อท าหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง และยังเป็นการ
ส่งเสริมธุรกิจในระยะยาวด้วย 
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1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

3-22 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ตารางที่ 3.2 แสดง 10 ขั้นตอนของกิจกรรมการขาย (10 Steps of Sales Activities) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม รายละเอียด 
1 แสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospecting) บุคคลที่เคยติดต่อ ที่ได้รับการแนะน า ครอบครัว ญาติ 

เพื่อน สมาชิกชมรม เป็นต้น มีองค์ประกอบคือ มี
ความสามารถในทางการเงิน สุขภาพแข็งแรง เข้าพบ
ได้ จ าเป็นต้องมีประกันภัยเพราะความรับผิดชอบ   

2 ทาบทามเพื่อการขาย (Approaching) แนะน าตนเองพร้อมใบอนุญาต  
ช่ือ/ที่อยู่ ของบริษัท จ านวนเงินกองทุน 
ผลการด าเนินงาน (งบการเงินประจ าปี) ฯลฯ 

3 สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding) ข้อมูล/ความต้องการของผู้มุ่งหวัง 
ช่ือ อายุ จ านวนบุตร การศึกษา 
จ านวนคนในอุปการะ 
อาชีพ รายได้ ประมาณการรายจ่าย 
กรมธรรม์ที่มีอยู่ เบี้ยประกันภัย ความคุ้มครองที่มีอยู่  

4 ช้ีให้เห็นปัญหา (Identifying the Problems) ช้ีให้เห็นปัญหาตามหลักวิชาการ 
5 วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา  

(Creating the Solution) 
ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

6 การน าเสนอแนวทางแก้ปัญหา  
(Presenting the Solution) 

การเสนอขายแบบประกันชีวิตต่าง ๆ 
แบบที่เหมาะสม ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ ทุน
ประกันที่เหมาะสม จ านวนเบี้ยประกันภัย จ านวนปีที่
ต้องช าระ จ านวนปีที่คุ้มครอง เง่ือนไขกรมธรรม์ สิทธิ 
หน้าที่     การใช้มูลค่าเวนคืน ข้อยกเว้น ช่องทางการ
ช าระเบี้ย ฯลฯ 

7 การตอบข้อโต้แย้ง (Handling Objections) รับฟัง และชี้แจงรายละเอียด 
8 ปิดการขาย (Closing the Sell) กรอกใบค าขอเอาประกันภัย กรอกตามความเป็นจริง 

ห้ามปกปิด เพื่อป้องกันมิให้กรมธรรม์เป็นโมฆียะ 
พร้อมรับช าระเบี้ยประกันภัย ออกใบเสร็จรับเงิน
ช่ัวคราวทันท ีพร้อมน าส่งเบี้ยประกันภัยทันท ี

9 บริการหลังการขาย (After Sale Service) น าส่งกรมธรรม์ พร้อมช้ีแจงรายละเอียด ช่องทางการ
บริการ ทบทวนกรมธรรม์ กระชับสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
ติดต่ออย่างต่อเนื่อง 

10 ขยายตลาด (Expanding the Markets) ขอการแนะน ารายช่ือผู้มุ่งหวัง ขยายตลาดใหม่ รักษา
ตลาดเก่า ท าตลาดพื้นที่  ตลาดคนท างานประจ า 
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 
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ตารางที่ 3.2 แสดง 10 ขั้นตอนของกิจกรรมการขาย (10 Steps of Sales Activities) 
 

ขั้นตอน กิจกรรม รายละเอียด 
1 แสวงหาผู้มุ่งหวัง (Prospecting) บุคคลที่เคยติดต่อ ที่ได้รับการแนะน า ครอบครัว ญาติ 

เพื่อน สมาชิกชมรม เป็นต้น มีองค์ประกอบคือ มี
ความสามารถในทางการเงิน สุขภาพแข็งแรง เข้าพบ
ได้ จ าเป็นต้องมีประกันภัยเพราะความรับผิดชอบ   

2 ทาบทามเพื่อการขาย (Approaching) แนะน าตนเองพร้อมใบอนุญาต  
ช่ือ/ที่อยู่ ของบริษัท จ านวนเงินกองทุน 
ผลการด าเนินงาน (งบการเงินประจ าปี) ฯลฯ 

3 สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล (Fact Finding) ข้อมูล/ความต้องการของผู้มุ่งหวัง 
ช่ือ อายุ จ านวนบุตร การศึกษา 
จ านวนคนในอุปการะ 
อาชีพ รายได้ ประมาณการรายจ่าย 
กรมธรรม์ที่มีอยู่ เบี้ยประกันภัย ความคุ้มครองที่มีอยู่  

4 ช้ีให้เห็นปัญหา (Identifying the Problems) ช้ีให้เห็นปัญหาตามหลักวิชาการ 
5 วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา  

(Creating the Solution) 
ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

6 การน าเสนอแนวทางแก้ปัญหา  
(Presenting the Solution) 

การเสนอขายแบบประกันชีวิตต่าง ๆ 
แบบที่เหมาะสม ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ ทุน
ประกันที่เหมาะสม จ านวนเบี้ยประกันภัย จ านวนปีที่
ต้องช าระ จ านวนปีที่คุ้มครอง เง่ือนไขกรมธรรม์ สิทธิ 
หน้าที่     การใช้มูลค่าเวนคืน ข้อยกเว้น ช่องทางการ
ช าระเบี้ย ฯลฯ 

7 การตอบข้อโต้แย้ง (Handling Objections) รับฟัง และชี้แจงรายละเอียด 
8 ปิดการขาย (Closing the Sell) กรอกใบค าขอเอาประกันภัย กรอกตามความเป็นจริง 

ห้ามปกปิด เพื่อป้องกันมิให้กรมธรรม์เป็นโมฆียะ 
พร้อมรับช าระเบี้ยประกันภัย ออกใบเสร็จรับเงิน
ช่ัวคราวทันท ีพร้อมน าส่งเบี้ยประกันภัยทันท ี

9 บริการหลังการขาย (After Sale Service) น าส่งกรมธรรม์ พร้อมช้ีแจงรายละเอียด ช่องทางการ
บริการ ทบทวนกรมธรรม์ กระชับสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
ติดต่ออย่างต่อเนื่อง 

10 ขยายตลาด (Expanding the Markets) ขอการแนะน ารายช่ือผู้มุ่งหวัง ขยายตลาดใหม่ รักษา
ตลาดเก่า ท าตลาดพื้นที่  ตลาดคนท างานประจ า 
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 
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 10 ขั้นตอนการขายนี้ เป็นพื้นฐานปฏิบัติส าคัญในการพัฒนาทักษะของตัวแทนประกันชีวิตในระยะยาว ควร
ท าความเข้าใจ ฝึกฝน จนช านาญ และยังสามารถพัฒนาไปเป็นนักวางแผนการเงิน ที่ปรึกษาการเงิน ได้ในอนาคต 
 เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนการขายอย่างละเอียดแล้วจะพบว่า 10 ขั้นตอนการขาย เป็นกระบวนการสนับสนุนให้
ผู้ซื้อก้าวสู่ทิศทางของการซื้อ และค่อย ๆ ถูกชี้น าให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ ผู้มุ่งหวังจะค้นพบความต้องการที่ยัง
ไม่ได้ตระหนัก สร้างความปรารถนาที่ต้องการแก้ไข ยอมรับข้อเสนอและวิธีการแก้ปัญหา จนถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ
ในที่สุด นอกจากนั้น 10 ขั้นตอนการขายนี้ถือเป็นพื้นฐานที่ส าคัญและละเลยไม่ได้ เพื่อพัฒนาขั้นตอนกระบวนการ
ท างานในสายอาชีพให้เติบโตต่อไป เช่น การเป็นนักวางแผนการเงิน CFP® (Certified Financial Planner) ที่ปรึกษา
การเงิน AFPTTM (Associate Financial Planner (Thai)) ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th) ที่
ปรึกษาการเงิน FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner) ของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การเงิน (www.thaifa.org) ซึ่งกระบวนการท างานขั้นพื้นฐานนั้นถูกพัฒนามาจาก 10 ข้ันตอนการขาย 
 2.3 เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ ตามประกาศเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก 
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 1) ชื่อและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของบริษัทประกันชีวิต 
 2) ชื่อตัว ชื่อสกุลผู้เอาประกันภัย 
 3) ชื่อตัว ชื่อสกุลตัวแทนประกันชีวิต พร้อมช่องลายมือชื่อ 
 4) วัน เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
 5) สรุปเงื่อนไขทั่วไปและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครอง รวมทั้งสิทธิ
ประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย 
 6) จ านวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยและสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ระยะเวลาเอาประกันภัย 
ระยะเวลาช าระเบี้ยประกันภัย 
 7) ให้ระบุว่าการน าส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ย
ประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น 
 8) ระบุวิธีช าระเบี้ยประกันภัยในช่องทางต่าง ๆ  
 9) ค าเตือนให้ผู้เอาประกันภัยศึกษา อ่าน และท าความเข้าใจ ในเอกสารเสนอขาย 
 เอกสารเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องมีรายการเช่นเดียวกับที่ก าหนดไว้
ในข้อ 1-9 ข้างบน และมีรายการดังต่อไปนี้ด้วยเป็นอย่างน้อย 
 10) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม 
 11) จ านวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องช าระทั้งสิ้น พร้อมแสดงรายละเอียด สัดส่วนของจ านวนเงินที่เป็นเบี้ย
ประกันชีวิต เบี้ยประกันภัยส าหรับความคุ้มครองเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายด าเนินงานและสัดส่วนการลงทุน 
เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล  ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องมีรายการเช่นเดียวกับที่
ก าหนดไว้ในข้อ 1-11 ในข้างบน และมีรายการดังต่อไปนี้ด้วยเป็นอย่างน้อย 
 12) อัตราผลตอบแทนที่ให้กับผู้เอาประกันภัย มูลค่าเงินต้นที่จะน าไปค านวณอัตราผลตอบแทน ความถี่และ
ระยะเวลาในการค านวณอัตราผลตอบแทน 
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

3-24 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 13) ตารางแสดงการประมาณการมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)  
 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องลงรายการตาม 2 3 และ 4 เมื่อผู้มุ่งหวังตกลงที่จะท าประกันชีวิต และต้องส่งมอบ
เอกสารประกอบการเสนอขายให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท 
 ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต  ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ที่บริษัทประกันชีวิตให้ความเห็นชอบต้องเป็นปัจจุบัน ถ้าใช้ข้อมูลที่เป็น       
ผลประกอบการในอดีตเพื่อแสดงการวิเคราะห์เพื่อประกอบการขาย ต้องมีค าเตือนให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่า          
ผลประกอบการในอดีต มิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-3 
 

เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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 13) ตารางแสดงการประมาณการมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)  
 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องลงรายการตาม 2 3 และ 4 เมื่อผู้มุ่งหวังตกลงที่จะท าประกันชีวิต และต้องส่งมอบ
เอกสารประกอบการเสนอขายให้แก่ผู้มุ่งหวังพร้อมเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัท 
 ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต  ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ที่บริษัทประกันชีวิตให้ความเห็นชอบต้องเป็นปัจจุบัน ถ้าใช้ข้อมูลที่เป็น       
ผลประกอบการในอดีตเพื่อแสดงการวิเคราะห์เพื่อประกอบการขาย ต้องมีค าเตือนให้ผู้เอาประกันภัยทราบว่า          
ผลประกอบการในอดีต มิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต 
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เรื่องที่ 3.3  
การรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์ 
 
 
 ในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิต ตลาดธรรมชาติ คือกลุ่มคนที่เรารู้จัก การเข้าไปเพื่อแนะน าประกัน
ชีวิต จึงสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง แต่ขนาดของตลาดที่ใหญ่กว่า คือตลาดของคนที่เราไม่รู้จัก เป็นตลาดที่ตัวแทน
ประกันชีวิตต้องสร้างใหม่ หากสามารถท าให้คนที่ไม่รู้จัก กลายเป็นคนรู้จัก เป็นเหมือนโซ่ไม่มีปลาย จะเป็นการสร้าง
ความยั่งยืนให้กับอาชีพในระยะยาว การรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์จึงเป็นกิจกรรมที่ต้องท าร่วมกัน ดังนี้ 
 
1. การรู้จักลูกค้า 
 จากเรื่องที่ 3.2 ที่ได้กล่าวถึง 10 ขั้นตอนการขายแล้วนั้น เมื่อตัวแทนประกันชีวิตได้เลือกตลาดเป้าหมาย 
(Target Market) แล้ว ขั้นตอนการทาบทามเพื่อขาย และสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลของผู้มุ่งหวังเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
ตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องรู้จักลูกค้าในตลาด โดยรู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นใคร เขาคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร ใช้ชีวิต
อย่างไร มีค่านิยมในการด าเนินชีวิตอย่างไร มีค่านิยมอะไรที่ใช้เป็นหลักการในการด าเนินชีวิต มีความสนใจอะไร มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไร มีทัศนคติอย่างไร โลกทัศน์เป็นอย่างไร ความทะเยอทะยาน เป็น
อย่างไร ความต้องการและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมการซื้อ การใช้สินค้าคืออะไร ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้มุ่งหวังที่
ตัวแทนประกันชีวิตควรรู้อย่างลึกซึ้งนั้น จะประกอบไปด้วยข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1.1 ข้อมูลด้านประชากร  
 1.2 ข้อมูลด้านจิตวิทยา 
 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้มุ่งหวัง 
 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อของผู้มุ่งหวัง 
 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม 
 1.1 ข้อมูลทางด้านประชากร เป็นข้อมูลที่ท าให้ตัวแทนประกันชีวิตรู้ว่าผู้มุ่งหวังเป็นใคร เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ฐานะทางการสมรส ขนาดครอบครัว ศาสนา ที่อยู่อาศัย ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์นี้ ท าให้รู้ว่าผู้มุ่งหวังกลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นใครเท่านั้น แต่ยังไม่รู้ว่า
พวกเขาด าเนินชีวิตอย่างไร มีความต้องการอะไร จึงต้องสนใจที่จะเรียนรู้ข้อมูลอื่นด้วย  
 1.2 ข้อมูลด้านจิตวิทยา เป็นข้อมูลทางด้านสภาพจิตใจของผู้มุ่งหวังที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของผู้มุ่งหวัง 
ได้แก่ ความต้องการ ความปรารถนา แรงจูงใจ ทัศนคติ การรับรู้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันภายใน ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่อยู่ภายในตัวของผู้
มุ่งหวังว่าคืออะไร 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

ภำยในตัวของ

 ผู้มุ ่งหวังว่ำคืออะไร

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

3-26 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้มุ่งหวัง เป็นข้อมูลที่ว่าด้วยรูปแบบในการด าเนินชีวิต ค่านิยม และ
ความทะเยอทะยานของผู้มุ่งหวัง ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ผู้มุ่งหวังท า สิ่งที่สนใจ และความคิดเห็นของผู้มุ่งหวังที่มีต่อ
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม      
 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อของผู้มุ่งหวัง เพื่อที่จะรู้ว่าจะเข้าถึงผู้มุ่งหวังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร 
ประกอบไปด้วยเวลาที่ใช้ในการบริโภคสื่อ การเลือกบริโภคสื่อ ชอบอ่านหนังสือพิมพ์อะไร ชอบอ่านเรื่องราวอะไร 
ชอบฟังรายการวิทยุอะไร ชอบผู้จัดรายการคนไหน ชอบดูรายการโทรทัศน์อะไร ชอบพิธีกรคนไหน ชอบผู้อ่านข่าว    
คนใด ชอบดาราคนไหน ความรู้ทั้งหมดนี้จะท าให้เข้าถึงผู้มุ่งหวังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อที่จะเรียนรู้ปัจจัยภายนอกที่มีต่อพฤติกรรม
การบริโภค ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมระดับชาติ วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มต่าง  ๆ เรื่องของ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว เรื่องของกลุ่มอ้างอิงที่ผู้มุ่งหวังต้องการอยากจะเป็นหรืออยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 
กลุ่มชนชั้นทางสังคมของผู้มุ่งหวัง และบรรทัดฐานทางพฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิงและชนชั้นทางสังคม 
 ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยตัวแทนประกันชีวิตในการเจาะตลาด และขยายตลาดในอนาคต บางครั้งตัวแทน
ประกันชีวิตไม่แน่ใจว่าเหมาะกับกลุ่มคนแบบไหน หรือใครที่เหมาะกับตน การวิเคราะห์ความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้ง จึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญ และค่อย ๆ ฝึกฝนพัฒนาตนเองต่อไป เพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงในธุรกิจ  
 หนทางที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจผู้มุ่งหวังในตลาดเป้าหมาย คือ ตั้งค าถามว่าลูกค้าอยากรู้อะไรเก่ียวกับการประกัน
ชีวิตมากที่สุด โดยที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องตอบค าถามเหล่านี้ให้ได้ 
  1) ท าไมต้องซื้อประกันชีวิต เพราะการประกันชีวิตเป็นการคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ ชราภาพ หรือเสียชีวิต และเป็นการออมทรัพย์ ในลักษณะที่มีการจ่ายเงินให้กับใครบางคนในเวลา
ใดเวลาหนึ่งในอนาคต 
  2) ต้องซื้อเท่าไร หมายถึง จ านวนเงินที่ต้องการความคุ้มครอง จ านวนเงินเอาประกันชีวิต 
  3) ต้องใช้เงินเท่าไร หมายถึง งบประมาณที่ต้องจัดสรรส าหรับการซื้อประกันชีวิต 
  4) แบบประกันชีวิตแบบไหน หมายถึง แบบประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการ 
  5) ควรซื้อเมื่อไร หมายถึง เวลาที่ลูกค้าเห็นว่าเหมาะสม เช่น วันเร่ิมท าประกันภัย ระยะเวลาช าระเบี้ย
ประกันภัย หรือระยะเวลาที่ต้องการความคุ้มครอง เป็นต้น 
  6) ซื้อกับใคร ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถสอบผ่านความคาดหวังของลูกค้า 
 นอกจากนี้ในการใช้แบบสอบถามเพื่อท าความรู้จักลูกค้าและเพื่อการแสวงหาข้อมูล อาจจะเป็นแบบฟอร์ม
สอบถามมาตรฐานที่บริษัทต่าง ๆ น ามาใช้ รวมไปถึงเป็นการถามด้วยปากเปล่า เป็นทักษะที่ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
ได้รับการฝึกฝน 
 
2. การสร้างความสัมพันธ์ 
 ความสัมพันธ์อันดีกับผู้มุ่งหวังและลูกค้าเป็นสิ่งจ าเป็นในการเสนอขายประกันชีวิต คนแต่ละคนถูกหล่อหลอม
จากประสบการณ์ให้มีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง    
คน 2 คน จึงต้องอาศัยความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพที่มีระหว่างกัน เพื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายจะได้
ประสบความส าเร็จในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

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

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-3 
 

เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

3-26 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของผู้มุ่งหวัง เป็นข้อมูลที่ว่าด้วยรูปแบบในการด าเนินชีวิต ค่านิยม และ
ความทะเยอทะยานของผู้มุ่งหวัง ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ผู้มุ่งหวังท า สิ่งที่สนใจ และความคิดเห็นของผู้มุ่งหวังที่มีต่อ
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม      
 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อของผู้มุ่งหวัง เพื่อที่จะรู้ว่าจะเข้าถึงผู้มุ่งหวังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร 
ประกอบไปด้วยเวลาที่ใช้ในการบริโภคสื่อ การเลือกบริโภคสื่อ ชอบอ่านหนังสือพิมพ์อะไร ชอบอ่านเรื่องราวอะไร 
ชอบฟังรายการวิทยุอะไร ชอบผู้จัดรายการคนไหน ชอบดูรายการโทรทัศน์อะไร ชอบพิธีกรคนไหน ชอบผู้อ่านข่าว    
คนใด ชอบดาราคนไหน ความรู้ทั้งหมดนี้จะท าให้เข้าถึงผู้มุ่งหวังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อที่จะเรียนรู้ปัจจัยภายนอกที่มีต่อพฤติกรรม
การบริโภค ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมระดับชาติ วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มต่าง  ๆ เรื่องของ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว เรื่องของกลุ่มอ้างอิงที่ผู้มุ่งหวังต้องการอยากจะเป็นหรืออยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 
กลุ่มชนชั้นทางสังคมของผู้มุ่งหวัง และบรรทัดฐานทางพฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิงและชนชั้นทางสังคม 
 ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วยตัวแทนประกันชีวิตในการเจาะตลาด และขยายตลาดในอนาคต บางครั้งตัวแทน
ประกันชีวิตไม่แน่ใจว่าเหมาะกับกลุ่มคนแบบไหน หรือใครที่เหมาะกับตน การวิเคราะห์ความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้ง จึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญ และค่อย ๆ ฝึกฝนพัฒนาตนเองต่อไป เพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงในธุรกิจ  
 หนทางที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจผู้มุ่งหวังในตลาดเป้าหมาย คือ ตั้งค าถามว่าลูกค้าอยากรู้อะไรเก่ียวกับการประกัน
ชีวิตมากที่สุด โดยที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องตอบค าถามเหล่านี้ให้ได้ 
  1) ท าไมต้องซื้อประกันชีวิต เพราะการประกันชีวิตเป็นการคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ ชราภาพ หรือเสียชีวิต และเป็นการออมทรัพย์ ในลักษณะที่มีการจ่ายเงินให้กับใครบางคนในเวลา
ใดเวลาหนึ่งในอนาคต 
  2) ต้องซื้อเท่าไร หมายถึง จ านวนเงินที่ต้องการความคุ้มครอง จ านวนเงินเอาประกันชีวิต 
  3) ต้องใช้เงินเท่าไร หมายถึง งบประมาณที่ต้องจัดสรรส าหรับการซื้อประกันชีวิต 
  4) แบบประกันชีวิตแบบไหน หมายถึง แบบประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการ 
  5) ควรซื้อเมื่อไร หมายถึง เวลาที่ลูกค้าเห็นว่าเหมาะสม เช่น วันเร่ิมท าประกันภัย ระยะเวลาช าระเบี้ย
ประกันภัย หรือระยะเวลาที่ต้องการความคุ้มครอง เป็นต้น 
  6) ซื้อกับใคร ตัวแทนประกันชีวิตต้องสามารถสอบผ่านความคาดหวังของลูกค้า 
 นอกจากนี้ในการใช้แบบสอบถามเพื่อท าความรู้จักลูกค้าและเพื่อการแสวงหาข้อมูล อาจจะเป็นแบบฟอร์ม
สอบถามมาตรฐานท่ีบริษัทต่าง ๆ น ามาใช้ รวมไปถึงเป็นการถามด้วยปากเปล่า เป็นทักษะที่ตัวแทนประกันชีวิตต้อง
ได้รับการฝึกฝน 
 
2. การสร้างความสัมพันธ์ 
 ความสัมพันธ์อันดีกับผู้มุ่งหวังและลูกค้าเป็นสิ่งจ าเป็นในการเสนอขายประกันชีวิต คนแต่ละคนถูกหล่อหลอม
จากประสบการณ์ให้มีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง    
คน 2 คน จึงต้องอาศัยความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพที่มีระหว่างกัน เพื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายจะได้
ประสบความส าเร็จในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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 2.1 คุณลักษณะภายในหรือทัศนคติของบุคคลที่ส าคัญบางประการ ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ได้แก ่
  1) การยอมรับและให้เกียรติ หมายถึง การยอมรับลักษณะส่วนตัวหรือลักษณะเฉพาะของบุคคลตามที่
เขาเป็น ให้เกียรติและเคารพในคุณค่าของบุคคล มีความเป็นมิตร และความอบอุ่นใจแก่ผู้อื่น  
  2) การเข้าใจสาระและความรู้สึก หมายถึง การเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน และ
เข้าใจในความรู้สึกของผู้ อ่ืนเสมือนเราเป็นตัวเขา ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเข้าใจความรู้สึกซึ่ งกันและกัน 
สัมพันธภาพนั้นไม่สามารถด าเนินไปถึงขั้นที่ลึกซึ้งได้  
  3) ความจริงใจ หมายถึง การไม่เสแสร้งในการแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และทัศนคติของตนเอง  
 คุณลักษณะของบุคคล 3 ประการนี้ จะส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ใช่
เพียงแต่มีคุณลักษณะเช่นนี้อยู่ภายในเท่านั้น สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความสามารถในการสื่อสาร หรือแสดงออก
ถึงคุณลักษณะเหล่านี้ออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ด้วย ซึ่งเรียกว่า ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล 
 การเร่ิมต้นของสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจนสัมพันธภาพนั้นไดพ้ัฒนาต่อไปเป็นความแน่นแฟ้นลกึซึ้ง และรักษาให้
สัมพันธภาพอันดีนี้ยั่งยืนตลอดไป ไม่ใช่เรื่องง่าย หากแต่จะต้องอาศัยทักษะที่ส าคัญหลายประการด้วยกัน ซึ่งทักษะ
แห่งการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนี้ มิใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เอง แต่จะต้องอาศัยการฝึกฝนหรือฝึกหัด ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่า ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์ มิตรภาพจะก่อเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเวลา 
ความพยายาม และทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 2.2 รูปแบบการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น อาจเป็นไปได้ใน 3 รูปแบบ คือ 
  1) การรอคอยให้ผู้อื่นก้าวเข้ามาผูกมิตรด้วย 
  2) การขอให้ใครสักคนเป็นเพื่อนด้วย ซึ่งเรามักจะรู้สึกเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธ 
  3) การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ด้วยการให้มิตรภาพแก่ผู้อ่ืน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของบุคคลในระยะยาว 
การสร้างสัมพันธภาพรูปแบบนี้ให้ผลที่แน่นอนที่สุด 
 David W. Johnson (1997) กล่าวว่า ถ้าท่านต้องการเพื่อน จงเป็นเพื่อนของผู้อ่ืน ถ้าท่านต้องการความ
ห่วงใย จงให้ความห่วงใยแก่ผู้อื่น ถ้าท่านต้องการค าปลอบโยน จงให้ค าปลอบโยนแก่ผู้อื่น 
 นอกจากนี้เมื่อโอกาสแห่งการสร้างมิตรภาพมาถึง สิ่งที่จะต้องมีอีกประการหนึ่ง คือ ทักษะที่ใช้ในการสร้าง
และคงไว้ซึ่งมิตรภาพที่ยั่งยืนต่อไป การสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ อ่ืนจะเกิดบรรลุผลได้ ต้องอาศัย
คุณลักษณะที่ส าคัญของบุคคลในการยอมรับและส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
 2.3 ปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ได้แก่  
  1) การเปิดเผยตนเอง  
  2) ความไว้วางใจและความน่าไว้วางใจ 
  3) ทักษะการสื่อสารความเข้าใจ 
  รายละเอียดมีดังนี้ 
 
  1) การเปิดเผยตนเอง (Self Disclosure) หมายถึง การเปิดเผยให้ผู้อ่ืนรู้ถึงความรู้สึก หรือปฏิกิริยาที่
ตนเองมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การเปิดเผยตนเองไม่ได้หมายถึง การบอกถึงประวัติหรือเร่ืองราวในอดีตของ

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

3-28 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ตนเอง แต่เร่ืองราวในอดีตก็อาจจะช่วยให้บุคคลอ่ืนเข้าใจสาเหตุหรือที่มาของความรู้สึกที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้น  ๆ การ
เปิดเผยตนเองมีผลดีต่อการสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหลายประการ คือ 
   (1) ท าให้ผู้อื่นรู้จักเรามากข้ึน เพิ่มโอกาสที่ผู้อื่นจะชอบและเกิดความคุ้นเคยสนิทสนมมากข้ึน  
   (2) ท าให้สามารถท ากิจกรรมที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน สนใจร่วมกัน  
   (3) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้ของตนเองกับผู้อื่น  
   (4) ช่วยในการจัดการกับความเครียดและความทุกข์  
   (5) การอธิบายหรือบอกความไม่สบายใจของตนเองกับผู้อ่ืน จะช่วยให้เจ้าตัวมองเห็นปัญหาของ
ตนเองชัดขึ้นและนอกจากนี้ ความห่วงใย การปลอบโยน และช่วยหาทางออกของเพื่อนจะเป็นก าลังใจ สร้างความ
อบอุ่นใจ ท าให้สัมพันธภาพของบุคคลทั้งสองเพิ่มความสนิมสนมและลึกซึ้งยิ่งขึ้น  
  การเปิดเผยตนเองมากเกินไปหรือน้อยเกินไป มีผลท าให้สูญเสียสัมพันธภาพไปได้เช่นกัน การเปิดเผย
ตนเองที่มีผลท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนนั้น ต้องมีความเหมาะสมของการเปิดเผยในโอกาสดังนี้ 
   (1) การเปิดเผยตนเองซึ่งกันและกัน เมื่อบุคคลหนึ่งเปิดเผยตนเอง ก็มีความคาดหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
จะเปิดเผยตนเองด้วย แต่ถ้าการเปิดเผยตนเองเกิดขึ้นฝ่ายเดียว ก็ควรจ ากัดการเปิดเผยตนเองไว้ในขอบเขตหนึ่งเท่านั้น  
   (2) การเปิดเผยตนเองควรเป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับเร่ืองราวระหว่างบุคคลที่เป็นปัจจุบัน  
   (3) ผลของการเปิดเผยตนเองขึ้นกับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งด้วย การเปิดเผยความรู้สึกของตนเองของ
ฝ่ายหนึ่ง อาจกระทบกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่งได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาทัศนคติในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีต่อการ
เปิดเผยตนเองด้วย  
   (4) การเปิดเผยตนเองควรเริ่มต้นจากระดับทั่ว ๆ ไปแล้วค่อย ๆ ไปสู่การเปิดเผยตนเองในระดับที่
ลึกหรือเป็นส่วนตัวมากขึ้นเร่ือย ๆ เช่น อาจจะเร่ิมต้นจากการพูดถึงงานอดิเรก กีฬาที่ชอบ เหตุการณ์ปัจจุบันที่สนใจ 
เมื่อมิตรภาพด าเนินไป เริ่มมีความคุ้นเคยมากขึ้นแล้ว การเปิดเผยตนเองจะค่อย  ๆ ไปสู่เรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น การเปิดเผยตนเองเกี่ยวกับความกลัว ความรัก ซึ่งการเปิดเผยในสิ่งเหล่านี้ เมื่อ
สัมพันธภาพมีความใกล้ชิดกันแล้ว ก็จะยิ่งเพิ่มความลึกซึ้งในสัมพันธภาพยิ่งขึ้น 
  2) ความไว้วางใจ และความน่าไว้วางใจ  ความไว้วางใจ (Trust) เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนา
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้งอกงาม วิกฤตการณ์ส าคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในสัมพันธภาพ คือ ความไม่สามารถในการ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระดับความไว้วางใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับการกระท าของบุคคลทั้งสอง
ฝ่าย และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ท าลายได้ง่าย ในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีระดับที่
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ การไม่ไว้วางใจเลย และไว้วางใจในทุกโอกาส เป็นการไว้วางใจที่ไม่เหมาะสม  
  ความไว้วางใจเกิดขึ้น เมื่อบุคคลเต็มใจที่จะเสี่ยงต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยตนเองเกี่ยวกับ 
ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และปฏิกิริยาที่เขามีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  
      
  ความน่าไว้วางใจ (Trustworthy) จะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลท าให้ผู้อ่ืนมั่นใจว่าเขาได้รับประโยชน์จากการ
เสี่ยงเปิดเผยตนเอง บุคคลที่จะได้รับความไว้วางใจ คือ บุคคลที่แสดงออกถึงการยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุน และ
ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 

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

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-3 
 

เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 
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3-28 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

ตนเอง แต่เร่ืองราวในอดีตก็อาจจะช่วยให้บุคคลอ่ืนเข้าใจสาเหตุหรือที่มาของความรู้สึกที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้น  ๆ การ
เปิดเผยตนเองมีผลดีต่อการสร้างและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหลายประการ คือ 
   (1) ท าให้ผู้อื่นรู้จักเรามากข้ึน เพิ่มโอกาสที่ผู้อื่นจะชอบและเกิดความคุ้นเคยสนิทสนมมากข้ึน  
   (2) ท าให้สามารถท ากิจกรรมที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน สนใจร่วมกัน  
   (3) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้ของตนเองกับผู้อื่น  
   (4) ช่วยในการจัดการกับความเครียดและความทุกข์  
   (5) การอธิบายหรือบอกความไม่สบายใจของตนเองกับผู้อ่ืน จะช่วยให้เจ้าตัวมองเห็นปัญหาของ
ตนเองชัดขึ้นและนอกจากนี้ ความห่วงใย การปลอบโยน และช่วยหาทางออกของเพื่อนจะเป็นก าลังใจ สร้างความ
อบอุ่นใจ ท าให้สัมพันธภาพของบุคคลทั้งสองเพิ่มความสนิมสนมและลึกซึ้งยิ่งขึ้น  
  การเปิดเผยตนเองมากเกินไปหรือน้อยเกินไป มีผลท าให้สูญเสียสัมพันธภาพไปได้เช่นกัน การเปิดเผย
ตนเองที่มีผลท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนนั้น ต้องมีความเหมาะสมของการเปิดเผยในโอกาสดังนี้ 
   (1) การเปิดเผยตนเองซึ่งกันและกัน เมื่อบุคคลหนึ่งเปิดเผยตนเอง ก็มีความคาดหวังว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
จะเปิดเผยตนเองด้วย แต่ถ้าการเปิดเผยตนเองเกิดขึ้นฝ่ายเดียว ก็ควรจ ากัดการเปิดเผยตนเองไว้ในขอบเขตหนึ่งเท่านั้น  
   (2) การเปิดเผยตนเองควรเป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับเร่ืองราวระหว่างบุคคลที่เป็นปัจจุบัน  
   (3) ผลของการเปิดเผยตนเองขึ้นกับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งด้วย การเปิดเผยความรู้สึกของตนเองของ
ฝ่ายหนึ่ง อาจกระทบกระเทือนอีกฝ่ายหนึ่งได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาทัศนคติในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีต่อการ
เปิดเผยตนเองด้วย  
   (4) การเปิดเผยตนเองควรเริ่มต้นจากระดับทั่ว ๆ ไปแล้วค่อย ๆ ไปสู่การเปิดเผยตนเองในระดับที่
ลึกหรือเป็นส่วนตัวมากขึ้นเร่ือย ๆ เช่น อาจจะเร่ิมต้นจากการพูดถึงงานอดิเรก กีฬาที่ชอบ เหตุการณ์ปัจจุบันที่สนใจ 
เมื่อมิตรภาพด าเนินไป เริ่มมีความคุ้นเคยมากขึ้นแล้ว การเปิดเผยตนเองจะค่อย  ๆ ไปสู่เรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้น เช่น การเปิดเผยตนเองเกี่ยวกับความกลัว ความรัก ซึ่งการเปิดเผยในสิ่งเหล่านี้ เมื่อ
สัมพันธภาพมีความใกล้ชิดกันแล้ว ก็จะยิ่งเพิ่มความลึกซึ้งในสัมพันธภาพยิ่งขึ้น 
  2) ความไว้วางใจ และความน่าไว้วางใจ  ความไว้วางใจ (Trust) เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการพัฒนา
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้งอกงาม วิกฤตการณ์ส าคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในสัมพันธภาพ คือ ความไม่สามารถในการ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระดับความไว้วางใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับการกระท าของบุคคลทั้งสอง
ฝ่าย และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ท าลายได้ง่าย ในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีระดับที่
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ การไม่ไว้วางใจเลย และไว้วางใจในทุกโอกาส เป็นการไว้วางใจที่ไม่เหมาะสม  
  ความไว้วางใจเกิดขึ้น เมื่อบุคคลเต็มใจที่จะเสี่ยงต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยตนเองเกี่ยวกับ 
ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และปฏิกิริยาที่เขามีต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ  
      
  ความน่าไว้วางใจ (Trustworthy) จะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลท าให้ผู้อ่ืนมั่นใจว่าเขาได้รับประโยชน์จากการ
เสี่ยงเปิดเผยตนเอง บุคคลที่จะได้รับความไว้วางใจ คือ บุคคลที่แสดงออกถึงการยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุน และ
ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
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  การแสดงออกถึงการยอมรับจะช่วยให้ผู้อื่นลดความรู้สึกกลัวและความกังวลต่อความอ่อนแอของเขาเอง 
และท าให้กล้าเปิดเผยตนเองมากข้ึน 
  การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นจากล าดับขั้นตอนของ
การกระท าของทั้งสองฝ่าย ดังนี้ 
   (1) เมื่อบุคคลหนึ่งเสี่ยงที่จะเปิดเผยความคิด ความรู้สึก และปฏิกิริยาต่ออีกบุคคลหนึ่ง  
   (2) อีกฝ่ายหนึ่งตอบสนองด้วยการยอมรับ การช่วยเหลือสนับสนุน และให้ความร่วมมือต่อผู้ที่
เปิดเผย และมีการเปิดเผยตนเองตอบ (ซึ่งกันและกัน)  
  การท าลายความไว้วางใจ เกิดขึ้นได้ง่าย เพียงแต่บุคคลรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งหลอกลวงแม้แต่เพียงคร้ังเดียว 
ความไว้วางใจต่อกันก็จะเปลี่ยนเป็นความไม่ไว้วางใจ ซึ่งความรู้สึกไม่ไว้วางใจนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก เพราะ
บุคคลจะเกิดการรับรู้ว่าการหลอกลวงอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต พฤติกรรมที่ท าให้ความรู้สึกไว้วางใจลดลง ได้แก่ 
   (1) การปฏิเสธ เยาะเย้ย เห็นเป็นเรื่องน่าข า หรือตลก และไม่ให้เกียรติ เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเปิดเผย
ตนเอง  
   (2) การไม่เปิดเผยตนเองตอบ เมื่อฝ่ายหนึ่งเปิดเผยตนเอง การที่ฝ่ายหนึ่งเปิดเผยตนเองแต่อีกฝ่าย
หนึ่งปิดตนเอง จะท าให้ฝ่ายที่เปิดเผยตนเองเกิดความไม่ไว้วางใจและรู้สึกว่าตนเองเปิดเผยมากเกินไปและไม่มั่นใจที่จะ
เปิดเผยต่อไป  
   (3) การปฏิเสธที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก ของตนเอง เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งแสดงการ
ยอมรับ เต็มใจที่จะช่วยเหลือและร่วมมือ การตอบสนองการยอมรับ ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือและร่วมมือของอีกฝ่าย
หนึ่งด้วยการปกปิดและระมัดระวังตัวที่จะเปิดเผย จะท าให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเชื่อถือและถูก
ปฏิเสธ  
  3) ทักษะการสื่อสารความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการแสดงออกที่สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
ถูกต้องชัดเจน ท าให้เกิดความเข้าใจต่อกัน และสานต่อเรื่องราวที่สื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
ของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ได้แก่ ทักษะการฟัง การทวนเนื้อความ การสะท้อนความรู้สึก และการถามค าถาม 
ในขณะเดียวกันผู้รับสารจะรับสารได้ถูกต้องตรงกับที่ผู้ส่งสารเจตนาจะสื่อ ผู้รับสารก็จะต้องค านึงถึงปัจจัยบางประการ
ด้วยเช่นกัน เช่นมุมมองของผู้ส่งสารหรือความหมายของสารในมุมมองหรือเจตนาของผู้ส่งสาร 
   (1) ทักษะการฟัง (Listening Skill) การฟังเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล การที่จะโต้ตอบกับคู่สนทนาหรือผู้ส่งสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ต้องเริ่มจากการฟังที่มี
ประสิทธิภาพก่อน การฟังที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง การฟังที่สามารถเข้าใจถึงสาระส าคัญที่ผู้ส่งสารสื่อออกมาได้ 
   สาระส าคัญที่ผู้ส่งสารสื่อออกมา สามารถสื่อได้ 2 ช่องทาง คือ 
    ก. สื่อสารโดยการใช้วาจาหรือถ้อยค า สารที่สื่อโดยผ่านถ้อยค าส่วนใหญ่จะเป็นสาระที่เป็น
เนื้อหา ผู้ฟังจึงควรจับใจความของเนื้อหา ให้ได้ 5 ประเด็นหลัก คือ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เม่ือไร และอย่างไร  
    ข. สื่อสารโดยการผ่านทางน้ าเสียง สีหน้าและท่าทาง สารที่สื่อผ่านน้ าเสียง สีหน้าและท่าทาง
มักจะเป็นสารที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของผู้ส่งสาร เช่น ความจริงจัง ความสนุกสนาน ดีใจ เสียใจ เป็นต้น  
   การที่จะจับสาระส าคัญจากผู้ส่งสารให้ได้ถูกต้อง จะต้องอาศัยสารที่ได้จากการฟังเนื้อหา และสาร
ที่ได้จากการสังเกตน้ าเสียง สีหน้า และท่าทางประกอบกัน เพื่อจะได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสารที่ผู้ส่งสาร

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

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



 

3-30 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เจตนาจะสื่อ หรือพยายามที่จะหลบซ่อน กลบเกลื่อนด้วยการใช้ถ้อยค าที่ไม่ตรงกับใจ แต่มักปิดบังไม่ได้จากสีหน้าและ
ท่าทาง ดังนั้นทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยการใส่ใจและการสังเกตในขณะเดียวกัน 
   การใส่ใจ (Attending) หมายถึง การแสดงถึงความสนใจ การให้ความส าคัญ และให้เกียรติต่อคู่
สนทนาหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 
   สิ่งที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารที่ท าให้เกิดความไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความเข้าใจผิดต่อกันในการ
สื่อสารที่ส าคัญ คือ การมีอคติหรือใช้ทัศนคติความเชื่อส่วนตัวเข้าไปตีความสาระส าคัญที่รับรู้จากการฟังหรือการเห็น 
เพราะอคติและทัศนคติส่วนตัวจะท าให้เกิดการเลือกรับรู้สารเพียงบางส่วน แทนที่จะรับรู้สารทั้งหมด แล้วตีความตาม
การรับรู้ที่เลือกแล้วของตน 
   การเลือกรับรู้เป็นอุปสรรคของการฟังและการตอบสนอง 
   ในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่นั้น มีความซับซ้อนของสารที่สื่อต่อกัน ทั้งที่เป็นสาร
ที่สื่อในรูปของวาจาหรือการใช้ท่าทาง ผู้รับสารจึงมักเลือกรับรู้สารเพียงบางส่วนของสารทั้งหมดที่ผู้ส่งสารสื่ อออกมา 
ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของบุคคล ได้แก่ ความคาดหวัง ความต้องการ ทัศนคติ และความเชื่อของผู้รับ
สาร ท าให้เกิดการเห็นหรือการได้ยินเป็นไปตามสิ่งที่ผู้รับสารคิดหรือคาดหวัง แทนที่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  การแก้ไข
เพื่อลดการเกิดการเลือกรับรู้ในการสื่อสาร สามารถท าได้โดยการเข้าใจมุมมองของผู้อ่ืนที่เก่ียวข้องในการสื่อสารนั้น ๆ  
   ข่าวสารหรือข้อความการสื่อสารเดียวกันอาจจะถูกตีความและเข้าใจแตกต่างกันไปตามมุมมองของ
ผู้รับสาร การเข้าใจผิดต่อกันในการสื่อสารจึงมักจะเกิดขึ้น จากการที่ผู้ส่งสารก็มักจะคิดว่า ทุกคนจะมีมุมมองและคิด
เข้าใจเช่นเดียวกันกับตน ทั้งที่ในสภาพการณ์ที่เป็นจริงแล้ว สารที่บุคคลแต่ละคนรับไปจะถูกตีความและให้ความหมาย
แตกต่างกัน ไปตามมุมมองของบุคคลนั้น ๆ  
   ดังนั้นในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง ผู้สื่อและผู้รับสามารถสื่อและรับสารตรงกัน  ผู้
สื่อสารจะต้องค านึงถึงมุมมองของผู้รับสาร ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเก่าเก่ียวกับสิ่งที่จะสื่อที่ผู้รับสารมีอยู่ก่อนแล้ว และ
สิ่งที่ผู้รับสารสนใจและต้องการทราบเก่ียวกับเร่ืองที่จะสื่อ  
   บุคคลจะรับรู้ความใส่ใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ 2 ทาง คือ 
    - ภาษาท่าทาง ได้แก่ การสบตา การพยักหน้า และการโน้มตัวเข้าหาผู้พูดในระยะห่างที่
พอเหมาะ  
    - ภาษาพูด ได้แก่ การตอบรับ (ค่ะ ครับ) การทวนเนื้อความ การสะท้อนความรู้สึก และการ
ถามค าถาม  
   (2) การทวนเนื้อความ (Restatement) เป็นการพูดทบทวนในเนื้อหาที่ฟังจากคู่สนทนา ซึ่งต้อง
อาศัยความรอบคอบในการพูดทวนเนื้อความให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการแสดงให้คู่สนทนารู้ว่า เราสนใจและเข้าใจในสิ่งที่คู่
สนทนาพูด และยังเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่สนทนากัน ซึ่งหากมีการเข้าใจผิด การพูดทวนเนื้อความยังเป็น
โอกาสของการอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
   (3) การสะท้อนความรู้สึก เป็นการจับความรู้สึกของคู่สนทนาจากการสนทนา ซึ่งอาจเข้าใจได้จาก
เนื้อหาที่สนทนา และการสังเกตสีหน้า กิริยาท่าทาง และน้ าเสียงของคู่สนทนา เป็นการแสดงให้คู่สนทนารู้ว่า เราเข้าใจ
เขาในความรู้สึกของเขา ซึ่งเป็นความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเนื้อความที่เขาสนทนาโดยตรง  
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แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-3 
 

เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 
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เจตนาจะสื่อ หรือพยายามที่จะหลบซ่อน กลบเกลื่อนด้วยการใช้ถ้อยค าที่ไม่ตรงกับใจ แต่มักปิดบังไม่ได้จากสีหน้าและ
ท่าทาง ดังนั้นทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยการใส่ใจและการสังเกตในขณะเดียวกัน 
   การใส่ใจ (Attending) หมายถึง การแสดงถึงความสนใจ การให้ความส าคัญ และให้เกียรติต่อคู่
สนทนาหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 
   สิ่งที่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารที่ท าให้เกิดความไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความเข้าใจผิดต่อกันในการ
สื่อสารที่ส าคัญ คือ การมีอคติหรือใช้ทัศนคติความเชื่อส่วนตัวเข้าไปตีความสาระส าคัญที่รับรู้จากการฟังหรือการเห็น 
เพราะอคติและทัศนคติส่วนตัวจะท าให้เกิดการเลือกรับรู้สารเพียงบางส่วน แทนที่จะรับรู้สารทั้งหมด แล้วตีความตาม
การรับรู้ที่เลือกแล้วของตน 
   การเลือกรับรู้เป็นอุปสรรคของการฟังและการตอบสนอง 
   ในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่นั้น มีความซับซ้อนของสารที่สื่อต่อกัน ทั้งที่เป็นสาร
ที่สื่อในรูปของวาจาหรือการใช้ท่าทาง ผู้รับสารจึงมักเลือกรับรู้สารเพียงบางส่วนของสารทั้งหมดที่ผู้ส่งสารสื่ อออกมา 
ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ของบุคคล ได้แก่ ความคาดหวัง ความต้องการ ทัศนคติ และความเชื่อของผู้รับ
สาร ท าให้เกิดการเห็นหรือการได้ยินเป็นไปตามสิ่งที่ผู้รับสารคิดหรือคาดหวัง แทนที่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  การแก้ไข
เพื่อลดการเกิดการเลือกรับรู้ในการสื่อสาร สามารถท าได้โดยการเข้าใจมุมมองของผู้อ่ืนที่เก่ียวข้องในการสื่อสารนั้น ๆ  
   ข่าวสารหรือข้อความการสื่อสารเดียวกันอาจจะถูกตีความและเข้าใจแตกต่างกันไปตามมุมมองของ
ผู้รับสาร การเข้าใจผิดต่อกันในการสื่อสารจึงมักจะเกิดขึ้น จากการที่ผู้ส่งสารก็มักจะคิดว่า ทุกคนจะมีมุมมองและคิด
เข้าใจเช่นเดียวกันกับตน ทั้งที่ในสภาพการณ์ที่เป็นจริงแล้ว สารที่บุคคลแต่ละคนรับไปจะถูกตีความและให้ความหมาย
แตกต่างกัน ไปตามมุมมองของบุคคลนั้น ๆ  
   ดังนั้นในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึง ผู้สื่อและผู้รับสามารถสื่อและรับสารตรงกัน  ผู้
สื่อสารจะต้องค านึงถึงมุมมองของผู้รับสาร ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเก่าเก่ียวกับสิ่งที่จะสื่อที่ผู้รับสารมีอยู่ก่อนแล้ว และ
สิ่งที่ผู้รับสารสนใจและต้องการทราบเก่ียวกับเร่ืองที่จะสื่อ  
   บุคคลจะรับรู้ความใส่ใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ 2 ทาง คือ 
    - ภาษาท่าทาง ได้แก่ การสบตา การพยักหน้า และการโน้มตัวเข้าหาผู้พูดในระยะห่างที่
พอเหมาะ  
    - ภาษาพูด ได้แก่ การตอบรับ (ค่ะ ครับ) การทวนเนื้อความ การสะท้อนความรู้สึก และการ
ถามค าถาม  
   (2) การทวนเนื้อความ (Restatement) เป็นการพูดทบทวนในเนื้อหาที่ฟังจากคู่สนทนา ซึ่งต้อง
อาศัยความรอบคอบในการพูดทวนเนื้อความให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการแสดงให้คู่สนทนารู้ว่า เราสนใจและเข้าใจในสิ่งที่คู่
สนทนาพูด และยังเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่สนทนากัน ซึ่งหากมีการเข้าใจผิด การพูดทวนเนื้อความยังเป็น
โอกาสของการอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
   (3) การสะท้อนความรู้สึก เป็นการจับความรู้สึกของคู่สนทนาจากการสนทนา ซึ่งอาจเข้าใจได้จาก
เนื้อหาที่สนทนา และการสังเกตสีหน้า กิริยาท่าทาง และน้ าเสียงของคู่สนทนา เป็นการแสดงให้คู่สนทนารู้ว่า เราเข้าใจ
เขาในความรู้สึกของเขา ซึ่งเป็นความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเนื้อความที่เขาสนทนาโดยตรง  
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   (4) การถามค าถาม เป็นทักษะส าคัญที่ช่วยให้คู่สนทนาได้บอกถึงเรื่องราว ความคิด และความรู้สึก
ต่าง ๆ ค าถามแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    - ค าถามปิด เป็นค าถามที่ถามเพื่อให้ผู้ตอบเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ตอบว่าใช่ หรือ ไม่ใช่ 
ตอบว่า ถูก หรือ ผิด มีลักษณะเป็นการซักถามที่ได้ค าตอบเพียงสั้น ๆ  
    - ค าถามเปิด เป็นค าถามที่ไม่ได้ก าหนดขอบเขตของการตอบ ผู้ตอบมีโอกาสพูดถึงความคิด 
ความรู้สึกและสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการของตน ซึ่งผู้พูดจะพูดได้เต็มที่และสะดวกใจ เช่น ค าถามอะไร และอย่างไร  
  ในการสนทนาที่เปิดโอกาสให้ผู้พูดได้เปิดเผยในสิ่งที่เต็มใจและต้องการจะเปิดเผย และไม่เปิดเผยในสิ่งที่
ไม่พร้อมที่จะเปิดเผยนั้น การใช้ค าถามเปิดจึงเหมาะสมกว่าการใช้ค าถามปิด ซึ่งบางครั้งอาจจะท าให้ผู้ตอบรู้สึกเหมือน
ถูกซักไซร้และบังคับให้ตอบในสิ่งที่ไม่อยากพูดถึงได้ 
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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เรื่องที่ 3.4  
การให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิต 
 
 
 ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินส่วนบุคคล หน้าที่หลักคือการบริหารความเสี่ยงภัยส่วนบุคคล ประกัน
ชีวิตมีสภาพบังคับตามกฎหมาย โดยผู้เอาประกันภัยต้องน าส่งเบี้ยประกันภัยตามสัญญา และบริษัทประกันชีวิตต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย จนกว่าสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง 
 ตัวแทนประกันชีวิตมีหน้าที่ในการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตที่เหมาะสมให้กับผู้มุ่งหวัง โดยเน้น
ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเป็นหลัก โดยดูความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยใน
ระยะยาว หากการให้ค าแนะน านั้นไม่เหมาะสม ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยจนครบสัญญาได้ เบี้ย
ประกันภัยที่ช าระมาไม่สามารถคืนให้กับผู้เอาประกันภัยได้เต็มจ านวน จึงเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวแทน
ประกันชีวิต เพื่อให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับผู้มุ่งหวัง ดังนี้ 
 1. การศึกษาความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ  
 2. การค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสม 
 3. การค านวณจ านวนเงินที่ต้องการหลังเกษียณเบื้องต้น 
 4. การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
 5. การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
 
1. การศึกษาความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ  
 คนในแต่ละช่วงอายุมีกิจกรรมในการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการด้านการเงินในแต่ละช่วง
วัยที่แตกต่างกัน การให้ค าแนะน าทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ (การแบ่งช่วงอายุแตกต่างกันไปตามวิธีการ
และมุมมอง) ซึ่งในที่นี้จะแบ่งตามแนวทางวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 6 ช่วงอายุที่มุ่งเน้นเพื่อให้เห็น
ภาพของผู้มุ่งหวังที่ต้องพบในการท างานจริง ดังนี้ 
 1.1 ช่วงศึกษา (อายุต่ ากว่า 20 ปี) วัยอายุต่ ากว่า 20 ปีนั้น เป็นช่วงที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ ทั้งค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ค่าใช้จ่ายหรือค่ารักษาพยาบาล พ่อแม่ควรวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนมีบุตรหรือหลังคลอด 
เป้าหมายที่ส าคัญคือการศึกษาของบุตร ค่ารักษาพยาบาล  
 แบบประกันที่ควรแนะน า ได้แก่ ประกันชีวิตแบบทุนการศึกษา ประกันชีวิตตลอดชีพและประกันสุขภาพ
ส าหรับบุตร ประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตพ่อหรือแม่ ถ้าหากเสียชีวิต ลูกจะได้มีเงินเพื่อการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ 
 1.2 ช่วงเริ่มท างาน (อายุ 20-30 ปี) เป็นช่วงวัยที่เร่ิมมีรายได้ เน้นการออมเงิน เพื่อสร้างความมั่งคั่ง โดยมี
เป้าหมายและระยะเวลาในการออมที่ชัดเจน สามารถลงทุนแบบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและผลตอบแทนดี ควบคู่ไป
กับการสร้างหลักประกันเพื่ออนาคตข้างหน้า 

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

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-3 
 

เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

3-32 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เรื่องที่ 3.4  
การให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิต 
 
 
 ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือทางการเงินส่วนบุคคล หน้าที่หลักคือการบริหารความเสี่ยงภัยส่วนบุคคล ประกัน
ชีวิตมีสภาพบังคับตามกฎหมาย โดยผู้เอาประกันภัยต้องน าส่งเบี้ยประกันภัยตามสัญญา และบริษัทประกันชีวิตต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย จนกว่าสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง 
 ตัวแทนประกันชีวิตมีหน้าที่ในการให้ค าแนะน าด้านการท าประกันชีวิตที่เหมาะสมให้กับผู้มุ่งหวัง โดยเน้น
ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเป็นหลัก โดยดูความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยใน
ระยะยาว หากการให้ค าแนะน านั้นไม่เหมาะสม ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถช าระเบี้ยประกันภัยจนครบสัญญาได้ เบี้ย
ประกันภัยที่ช าระมาไม่สามารถคืนให้กับผู้เอาประกันภัยได้เต็มจ านวน จึงเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวแทน
ประกันชีวิต เพื่อให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับผู้มุ่งหวัง ดังนี้ 
 1. การศึกษาความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ  
 2. การค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสม 
 3. การค านวณจ านวนเงินที่ต้องการหลังเกษียณเบื้องต้น 
 4. การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
 5. การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
 
1. การศึกษาความต้องการด้านการเงินของแต่ละช่วงอายุ  
 คนในแต่ละช่วงอายุมีกิจกรรมในการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน ท าให้มีความต้องการด้านการเงินในแต่ละช่วง
วัยที่แตกต่างกัน การให้ค าแนะน าทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ (การแบ่งช่วงอายุแตกต่างกันไปตามวิธีการ
และมุมมอง) ซึ่งในที่นี้จะแบ่งตามแนวทางวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 6 ช่วงอายุที่มุ่งเน้นเพื่อให้เห็น
ภาพของผู้มุ่งหวังที่ต้องพบในการท างานจริง ดังนี้ 
 1.1 ช่วงศึกษา (อายุต่ ากว่า 20 ปี) วัยอายุต่ ากว่า 20 ปีนั้น เป็นช่วงที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ ทั้งค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ค่าใช้จ่ายหรือค่ารักษาพยาบาล พ่อแม่ควรวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนมีบุตรหรือหลังคลอด 
เป้าหมายที่ส าคัญคือการศึกษาของบุตร ค่ารักษาพยาบาล  
 แบบประกันท่ีควรแนะน า ได้แก่ ประกันชีวิตแบบทุนการศึกษา ประกันชีวิตตลอดชีพและประกันสุขภาพ
ส าหรับบุตร ประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตพ่อหรือแม่ ถ้าหากเสียชีวิต ลูกจะได้มีเงินเพื่อการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ 
 1.2 ช่วงเริ่มท างาน (อายุ 20-30 ปี) เป็นช่วงวัยที่เร่ิมมีรายได้ เน้นการออมเงิน เพื่อสร้างความมั่งคั่ง โดยมี
เป้าหมายและระยะเวลาในการออมที่ชัดเจน สามารถลงทุนแบบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและผลตอบแทนดี ควบคู่ไป
กับการสร้างหลักประกันเพื่ออนาคตข้างหน้า 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

แนวทางปฏบิัติในการขาย การจัดการลกูค้า และการให้ค าแนะน าด้านประกันชวีิต 3-33 
 

 แบบประกันชีวิตที่ควรแนะน า ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์                
แบบประกันชีวิตควบการลงทุน 
 1.3 ช่วงสร้างครอบครัว (อายุ 31-45 ปี) เป็นช่วงที่ต้องดูแลทั้งคู่สมรส บุตร และพ่อแม่ การสร้าง
หลักประกันเพื่อความมั่นคงในชีวิตคู่และครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญ ควรเลือกแบบประกันที่คุ้มครองระยะยาว จ านวน
เงินเอาประกันชีวิตสูงครอบคลุมภาระความรับผิดชอบ การศึกษาของบุตร และภาระหนี้สินต่าง ๆ ที่มี รวมถึงการสร้าง
หลักประกันที่เก็บไว้ดูแลคนที่ผู้เอาประกันรักและต้องการที่จะดูแลหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง ควบคู่ไปกับการเก็บ
ออมผ่านประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ช่วยออมเงินในระยะปานกลางและระยะยาว และควรเริ่มเตรียมตัววางแผน
เกษียณอายุส าหรับตนเองผ่านการประกันชีวิตแบบบ านาญ 
 แบบประกันที่ควรแนะน า ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบพิเศษ
คือ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ แบบบ านาญ ประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติม 
ต่าง ๆ เช่น คุ้มครองอุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ 
 1.4 ช่วงเสริมสร้างฐานะ (อายุ 46-60 ปี) ช่วงอายุนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเก็บ สามารถน าเงินออมไปลงทุน
ให้งอกเงยได้ ควรลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงต่ า ควรสร้างหลักประกันที่แน่นอนให้กับ
ชีวิตหรือเพื่อเป็นมรดกให้กับคนที่รัก หรือถ้ามีภาระหนี้สิน ก็ควรสร้างหลักประกันที่ให้ความคุ้มครองสูง เป็นการช่วย
ลดความเสี่ยง แบ่งเบาความกังวลได้ เมื่ออายุเพิ่มขึ้นควรท าประกันสุขภาพ ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง และประกัน
บ านาญ เพื่อความสบายใจหลังเกษียณ 
 แบบประกันที่ควรแนะน า ได้แก่ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบประกัน
ชีวิตควบการลงทุน แบบบ านาญ ประกันสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมต่ าง ๆ เช่น คุ้มครองอุบัติเหตุ ค่าชดเชยรายได้ 
คุ้มครองทุพพลภาพ ให้มีรายได้เลี้ยงชีพหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
 1.5 ช่วงเกษียณ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เมื่ออายุมากข้ึน ความเสี่ยงด้านสุขภาพก็เพิ่มขึ้น ควรสร้างหลักประกัน
สุขภาพ เพื่อชีวิตอิสระที่ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย สามารถดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน 
 แบบประกันที่ควรแนะน า ได้แก่ ประกันสุขภาพ คุ้มครองอุบัติเหตุต่าง ๆ ประกันเพื่อบริหารภาษีเงินได้ส่วน
บุคคล ภาษีมรดก 
 
2. การค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่เหมาะสม 
 ในที่นี้ขอแนะน าวิธีการอย่างง่าย เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตสามารถค านวณจ านวนเงินเอาประกันชีวิตได้ใน
เบื้องต้น ได้แก่ 
 1) เป้าหมายกองมรดกของครอบครัวอย่างง่าย กองมรดกของครอบครัวคือการเตรียมความพร้อมด้าน
การเงินของครอบครัว เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่เกิดภาระทางการเงิน และกระแสเงินสด หากผู้น าครอบครัวหรือผู้หา
รายได้ของครอบครัวจากไป วิธีการหาจ านวนเงินเอาประกันชีวิตตามเป้าหมายกองมรดกของครอบครัวอย่างง่าย ท าได้
ดังนี้คือ 1) ท าการรวมเงินมรดกที่ต้องการให้ครอบครัวและหนี้สินที่มีอยู่ 2) หักด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่ซึ่งรวมจ านวนเงิน
เอาประกันชีวิตที่มีอยู่แล้ว เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ 
 
 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

1-2 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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3-34 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

   จ านวนเงินเอาประกันชีวิต = (เงินมรดกที่ต้องการให้ครอบครัว + หน้ีสิน) - (ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ + จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่
มีอยู่แล้ว)  

 
 2) กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี วิธีการหาจ านวนเงินเอาประกันชีวิตตามกฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปีท าได้ดังนี้คือ 
ท าการน า 5 คูณกับรายได้ต่อปีของผู้มุ่งหวัง การใช้ 5 เท่าต่อปีของรายได้นั้น ถือเป็นช่วงปรับตัวของครอบครัว เพื่อมี
เวลาสร้างทักษะ ในการหารายได้อื่นมาทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปของหัวหน้าครอบครัวผู้ที่เป็นแหล่งรายได้หลัก เขียน
เป็นสูตรได้ดังนี้ 
 

จ านวนเงินเอาประกันชีวิต = 5 x รายได้ต่อปี 
 
 ตัวอย่างที่ 3.5 นายสมยศ เพียรความดี ท างานเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน มีเงินเดือน 30,000 บาท บริษัทมี
นโยบายการจ่ายโบนัส 3 เดือน นายสมยศมีภาระผ่อนช าระค่าบ้านอยู่ 1,000,000 บาท แต่ท าประกันสินเชื่อไว้เต็ม
วงเงินกู้แล้ว ทิ้งมรดกไว้ให้ครอบครัวใช้ปรับตัวเมื่อตนเองเสียชีวิต 2,500,000 บาท โดยมีเงินสดอยู่ในบัญชีธนาคาร 
200,000 บาท และมีประกันชวีติกลุ่มที่ทางบริษทัท าไว้ให้ 300,000 บาท 
 ตัวแทนประกันชีวิตอาจแนะน าให้นายสมยศท าประกันชีวิตโดยมีจ านวนเงินเอาประกันชีวิต ดังนี้ 
 1. เป้าหมายกองมรดกของครอบครัวอย่างง่าย จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่นายสมยศ เพียรความดี ควรมี คือ  
[มรดก 2,500,000 + (สินเชื่อบ้าน 1,000,000 - ประกันสินเชื่อบ้าน 1,000,000)] - [เงินฝาก 200,000 + ประกันกลุ่ม 
300,000] = 2,000,000 บาท 
 แบบประกันที่ควรแนะน า คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ 
 2. กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี  
 นายสมยศ เพียรความดี มีเงินเดือน 30,000 บาท มีโบนัส 3 เดือน 
 เพราะฉะนั้น นายสมยศ มีรายได้ทั้งปี  = (30,000 x 12) + (30,000 x 3) 
           = 360,000 + 90,000 
           = 450,000 บาท 
 เพราะฉะนั้น กฎ 5 เท่าของรายได้  = 5 x 450,000 
           = 2,250,000 บาท 
 ดังนั้น จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่ควรท าตามกฎ 5 เท่านี้คือ 450,000 x 5 = 2,250,000 บาท  
 
3. การค านวณจ านวนเงินที่ต้องการหลังเกษียณเบื้องต้น 
 ชีวิตหลังเกษียณของแต่ละคนจะมีรายได้และค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามอาชีพและขนาดของครอบครัวและ
รูปแบบการใช้ชีวิต 
  
3.1 หลักการเตรียมเงินเพื่อการเกษียณ ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  
  1) อายุเร่ิมต้นเก็บออม ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบ 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

โดยกำรน�ำ

ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า



 

3-34 คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

   จ านวนเงินเอาประกันชีวิต = (เงินมรดกที่ต้องการให้ครอบครัว + หน้ีสิน) - (ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ + จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่
มีอยู่แล้ว)  

 
 2) กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี วิธีการหาจ านวนเงินเอาประกันชีวิตตามกฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปีท าได้ดังนี้คือ 
ท าการน า 5 คูณกับรายได้ต่อปีของผู้มุ่งหวัง การใช้ 5 เท่าต่อปีของรายได้นั้น ถือเป็นช่วงปรับตัวของครอบครัว เพื่อมี
เวลาสร้างทักษะ ในการหารายได้อื่นมาทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปของหัวหน้าครอบครัวผู้ที่เป็นแหล่งรายได้หลัก เขียน
เป็นสูตรได้ดังนี้ 
 

จ านวนเงินเอาประกันชีวิต = 5 x รายได้ต่อปี 
 
 ตัวอย่างที่ 3.5 นายสมยศ เพียรความดี ท างานเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน มีเงินเดือน 30,000 บาท บริษัทมี
นโยบายการจ่ายโบนัส 3 เดือน นายสมยศมีภาระผ่อนช าระค่าบ้านอยู่ 1,000,000 บาท แต่ท าประกันสินเชื่อไว้เต็ม
วงเงินกู้แล้ว ทิ้งมรดกไว้ให้ครอบครัวใช้ปรับตัวเมื่อตนเองเสียชีวิต 2,500,000 บาท โดยมีเงินสดอยู่ในบัญชีธนาคาร 
200,000 บาท และมีประกันชวีติกลุ่มที่ทางบริษทัท าไว้ให้ 300,000 บาท 
 ตัวแทนประกันชีวิตอาจแนะน าให้นายสมยศท าประกันชีวิตโดยมีจ านวนเงินเอาประกันชีวิต ดังนี้ 
 1. เป้าหมายกองมรดกของครอบครัวอย่างง่าย จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่นายสมยศ เพียรความดี ควรมี คือ  
[มรดก 2,500,000 + (สินเชื่อบ้าน 1,000,000 - ประกันสินเชื่อบ้าน 1,000,000)] - [เงินฝาก 200,000 + ประกันกลุ่ม 
300,000] = 2,000,000 บาท 
 แบบประกันที่ควรแนะน า คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ 
 2. กฎ 5 เท่าของรายได้ต่อปี  
 นายสมยศ เพียรความดี มีเงินเดือน 30,000 บาท มีโบนัส 3 เดือน 
 เพราะฉะนั้น นายสมยศ มีรายได้ทั้งปี  = (30,000 x 12) + (30,000 x 3) 
           = 360,000 + 90,000 
           = 450,000 บาท 
 เพราะฉะนั้น กฎ 5 เท่าของรายได้  = 5 x 450,000 
           = 2,250,000 บาท 
 ดังนั้น จ านวนเงินเอาประกันชีวิตที่ควรท าตามกฎ 5 เท่านี้คือ 450,000 x 5 = 2,250,000 บาท  
 
3. การค านวณจ านวนเงินที่ต้องการหลังเกษียณเบื้องต้น 
 ชีวิตหลังเกษียณของแต่ละคนจะมีรายได้และค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามอาชีพและขนาดของครอบครัวและ
รูปแบบการใช้ชีวิต 
  
3.1 หลักการเตรียมเงินเพื่อการเกษียณ ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ  
  1) อายุเร่ิมต้นเก็บออม ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบ 
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  2) จ านวนเงินเก็บออม ยิ่งมากยิ่งดี 
  3) ความต่อเนื่องของการเก็บออม คือวินัยที่ส าคัญในการประสบผลส าเร็จ 
  4) อัตราผลตอบแทนจากการออม มีความสม่ าเสมอและอยู่ในอัตราที่เหมาะสม 
  5) ความแน่นอนในการรับผลตอบแทน 
 3.2 ขั้นตอนการค านวณเงินที่ต้องการหลังเกษียณ 
 ขั้นตอนที่ 1 หารายได้คาดหวังที่ต้องการหลังเกษียณ 
   1) รายได้ต่อปีที่ต้องการ  
   2) จ านวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ 
   3) จ านวนปีที่สามารถออมเงินก่อนเกษียณ 
   4) จ านวนเงินที่ต้องการใช้ตลอดช่วงชีวิตหลังเกษียณ 
 ขั้นตอนที่ 2 หาแบบประกันที่เหมาะสม 
 ตัวอย่างที่ 3.6 นายสมชาย อายุ 35 ปี ตั้งใจจะเกษียณที่อายุ 60 ปี ต้องการมีเงินส าหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ 
180,000 บาท ต่อปี หรือเดือนละ 15,000 บาท จนถึงอายุ 85 ปี นายสมชายจะค านวณเงินที่ต้องการหลังเกษียณได้
เท่าไร 
 วิธีการค านวณ 
 ขั้นตอนที่ 1 ค านวณหาจ านวนเงินที่ต้องการช่วงชีวิตหลังเกษียณ 
 
1. รายไดต้่อปีท่ีต้องการ  15,000 x 12  = 180,000 บาท 
2. จ านวนปีท่ีคาดว่าจะมีชีวิตอยูห่ลังเกษียณ 85 – 60 = 25 ปี 
3. จ านวนปีที่สามารถออมเงินก่อนเกษียณ 60 – 35 = 25 ปี 
4. จ านวนเงินท่ีต้องการตลอดช่วงชีวิตหลังเกษียณ 180,000 x 25 = 4,500,000 บาท 

 
 ขั้นตอนที่ 2 การเลือกแบบประกันชีวิตที่เหมาะสม 
 ขั้นตอนนี้ขึ้นกับแบบประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท ว่าให้ผลประโยชน์แบบใดที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนายสมชายได้ แต่จะขอยกตัวอย่างการแนะน าแบบประกันชีวิตดังนี้ 
  1) แบบประกันสะสมทรัพย์ ที่นายสมชายสามารถมีเงินคืน 4,500,000 บาท เมื่ออายุของนายสมชาย
ครบ 60 ปี คืนเป็นเงินก้อน นายสมชายต้องบริหารจัดการเงินก้อนนี้เอง ซึ่งมีความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหลายประการ เช่น
มีญาติมายืมเงินและอาจไม่ใช้คืน หรืออ่ืนใดก็ได้ 
  2) แบบประกันบ านาญที่รับรองการจ่ายเงินคืนเดือนละ 15,000 บาท จ่ายอย่างน้อย 25 ปี ตามที่นาย
สมชายคาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ สามารถลดความไม่แน่นอนที่คาดไม่ถึงในอนาคตได้  
  3) ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์หรือแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ที่สามารถมีเงินคืน
นายสมชายได้ 4,500,000 บาท เมื่ออายุของนายสมชายครบ 60 ปี โดยที่นายสมชาย อาจจะช าระเบี้ยประกัน ชีวิต
น้อยกว่าแบบสะสมทรัพย์ และนายสมชายสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้  
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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4. การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
 เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินออมผ่านประกันชีวิตและกองทุนรวมให้เหมาะสมกับแต่ละบคุคล โดยจะมีเร่ือง
การยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยประกันชีวิตแบบยูนิต  ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์นั้น ผู้เอา
ประกันภัยต้องยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน ว่าผลประกอบการจากการลงทุนขึ้นกับประเภทกองทุนที่เลือกและ
ภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา การให้ค าแนะน าจึงต้องพิจารณาปัจจัยองค์ประกอบหลายประการ ดังนี้ 
 1) วัตถุประสงค์ของการลงทุน ว่าเป็นการลงทุนเพื่อเป้าหมายใด  
 2) เป้าหมายของอัตราผลตอบแทน อยู่ในระดับใด จึงจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ ได้ 
 3) ระยะเวลาในการลงทุนยาวนานเท่าใด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 4) การยอมรับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย 
 5) ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น สภาพคล่องทางการเงิน ภาระทางภาษี จ านวนผู้อยู่ในความอุปการะ 
 เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องอธิบายให้ผู้เอา
ประกันภัยเข้าใจก่อนปิดการขาย เพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง อีกทั้งสามารถซื้อเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือไถ่ถอน
บางส่วนหากมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน หรือสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อบริหารการลงทุนได้ ทั้งนี้กรมธรรม์มีมูลค่าบัญชีและ
มูลค่าเวนคืนตามราคาตลาด ของหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกลงทุน 
 จากตัวอย่างข้างต้น หากต้องการแนะน านายสมชายด้วยประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องมี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) วัตถุประสงค์นายสมชาย คือ ความต้องการเงินหลังเกษียณ 
 (2) ประเภทของกองทุนรวมที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุน 
 (3) เน้นการลงทุนระยะยาว ไม่จับจังหวะเวลา 
 (4) เน้นหลักการทยอยการลงทุน (Dollar Cost Averaging) สม่ าเสมอทุกเดือน 
 (5) ประเมินความเสี่ยงทางการลงทุนที่นายสมชายสามารถยอมรับได้ หากนายสมชายอยากลงทุนมากกว่า
ความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับ นายสมชายต้องแจ้งความประสงค์ว่าตนเองเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวได้ 
 (6) แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ของแบบประกัน คือ จ านวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยหลัก ค่าธรรมเนียม 
จ านวนเงินที่สามารถถอนออกจากบัญชีกรมธรรม์ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์กรณี
เสียชีวิต ค่าใช้จ่ายที่สามารถน าไปลดหย่อนภาษี ซึ่งปกติจะท าเป็นตาราง เพื่อง่ายต่อการอธิบาย 
 (7) ต้องมีการทบทวนเป้าหมายการลงทุน และปรับกองทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทาง
เศรษฐกิจ 
 
5. การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
 หลักการให้ค าแนะน าคล้ายกับการประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ เพียงแต่ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนน้อยกว่า เพราะบริษัทประกันชีวิตรับประกันอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ เปิดโอกาสให้
ได้รับอัตราผลตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนของบริษัท ซึ่งได้ประกาศผลตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านทาง
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เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 
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4. การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
 เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินออมผ่านประกันชีวิตและกองทุนรวมให้เหมาะสมกับแต่ละบคุคล โดยจะมีเร่ือง
การยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยประกันชีวิตแบบยูนิต  ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์นั้น ผู้เอา
ประกันภัยต้องยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน ว่าผลประกอบการจากการลงทุนขึ้นกับประเภทกองทุนที่เลือกและ
ภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา การให้ค าแนะน าจึงต้องพิจารณาปัจจัยองค์ประกอบหลายประการ ดังนี้ 
 1) วัตถุประสงค์ของการลงทุน ว่าเป็นการลงทุนเพื่อเป้าหมายใด  
 2) เป้าหมายของอัตราผลตอบแทน อยู่ในระดับใด จึงจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ ได้ 
 3) ระยะเวลาในการลงทุนยาวนานเท่าใด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 4) การยอมรับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย 
 5) ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น สภาพคล่องทางการเงิน ภาระทางภาษี จ านวนผู้อยู่ในความอุปการะ 
 เบี้ยประกันภัยของการประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ จะมีค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องอธิบายให้ผู้เอา
ประกันภัยเข้าใจก่อนปิดการขาย เพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง อีกทั้งสามารถซื้อเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือไถ่ถอน
บางส่วนหากมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน หรือสับเปลี่ยนกองทุนเพื่อบริหารการลงทุนได้ ทั้งนี้กรมธรรม์มีมูลค่าบัญชีและ
มูลค่าเวนคืนตามราคาตลาด ของหน่วยลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกลงทุน 
 จากตัวอย่างข้างต้น หากต้องการแนะน านายสมชายด้วยประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ ต้องมี
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) วัตถุประสงค์นายสมชาย คือ ความต้องการเงินหลังเกษียณ 
 (2) ประเภทของกองทุนรวมที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุน 
 (3) เน้นการลงทุนระยะยาว ไม่จับจังหวะเวลา 
 (4) เน้นหลักการทยอยการลงทุน (Dollar Cost Averaging) สม่ าเสมอทุกเดือน 
 (5) ประเมินความเสี่ยงทางการลงทุนท่ีนายสมชายสามารถยอมรับได้ หากนายสมชายอยากลงทุนมากกว่า
ความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับ นายสมชายต้องแจ้งความประสงค์ว่าตนเองเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวได้ 
 (6) แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ของแบบประกัน คือ จ านวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยหลัก ค่าธรรมเนียม 
จ านวนเงินที่สามารถถอนออกจากบัญชีกรมธรรม์ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัย ผลประโยชน์กรณี
เสียชีวิต ค่าใช้จ่ายที่สามารถน าไปลดหย่อนภาษี ซึ่งปกติจะท าเป็นตาราง เพื่อง่ายต่อการอธิบาย 
 (7) ต้องมีการทบทวนเป้าหมายการลงทุน และปรับกองทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทาง
เศรษฐกิจ 
 
5. การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ 
 หลักการให้ค าแนะน าคล้ายกับการประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ เพียงแต่ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนน้อยกว่า เพราะบริษัทประกันชีวิตรับประกันอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เปิดโอกาสให้
ได้รับอัตราผลตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนของบริษัท ซึ่งได้ประกาศผลตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านทาง
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เว็บไซต์ของบริษัท เป็นแบบประกันชีวิตที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถก าหนดจ านวนเงินเอาประกันภัยเองได้ รวมถึง
ปรับเปลี่ยนจ านวนเงินเอาประกันภัยให้สอดคล้องตามช่วงอายุ หรือความจ าเป็น 
 การให้ค าแนะน าประกันชีวิตแบบต่าง ๆ นั้น ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิต ที่จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจ ถึงความต้องการทางการเงินของคนในแต่ละช่วงอายุ และให้ค าแนะน าโดยเน้นที่ผลประโยชน์ของ
ผู้มุ่งหวังเป็นส าคัญ และด้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่เร่งรัดการตัดสินใจซื้อ 
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บทที ่1 ภาพรวมของธุรกจิประกนัชีวติ และสรุปสาระส าคญัของการประกนัชีวติ                             ตช.0 
(2 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
1.1 หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร 
1.2 ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต  
1.3 ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต 
1.4 เงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเก่ียวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย 
1.5 สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ 
1.6 ช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต 
1.7 กองทุนประกันชีวิต 
 

แนวคดิ 
1. การประกันชีวิตใช้หลักการพื้นฐาน ได้แก่ หลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย หลักสุจริตอย่างยิ่ง 

หลักการใช้จ านวนเงิน การประกันชีวิตมีความแตกต่างจากการฝากเงินกับธนาคารในด้านที่การประกัน
ชีวิตจะคุ้มครองชีวิต พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วนการฝากเงินกับธนาคารมีสภาพคล่องสูงฝาก
ถอนได้ทุกวัน  

2. ธุรกิจประกันชีวิตมีประโยชน์ ทั้งในเรื่องให้ความคุ้มครอง ให้การออมทรัพย์  ลดหย่อนภาษี และยังให้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส าหรับบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต
ประกอบด้วย บทบาทด้านออมทรัพย์ บทบาทด้านธุรกิจ การลงทุน และบทบาทด้านสังคมและ
ประเทศชาติ 

3. การประกันชีวิตแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดมีเงินปันผล และชนิดไม่มีเงินปันผล การประกันชีวิตมี  3 
ประเภท คือ ประเภทสามัญ ประเภทอุตสาหกรรม และประเภทกลุ่ม นอกจากนี้การประกันชีวิตยังแบ่งได้
เป็น 4 แบบมาตรฐาน คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบเงินได้ประจ าหรือ
แบบบ านาญ และยังมีแบบพิเศษอีก คือ แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์ และแบบ ยูนิต ลิงค์ ไลฟ์          
อินชัวร์รันซ์ 

4. ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ส าคัญที่เป็นเงื่อนไขที่ยินยอม และข้อห้าม ส าหรับผู้
เอาประกันภัย ได้แก่ การแถลงข้อความจริง การแถลงอายุคลาดเคล่ือน ระยะเวลาบอกล้างสัญญา             
เป็นต้น ตลอดจนการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เอาประกันภัย ช าระเบี้ย
ประกันมาแล้วมากกว่า 1 ปี ประกอบด้วย มูลค่าเวนคืน มูลค่าเงินส าเร็จ และมูลค่าขยายเวลา 

5. สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต คือสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตเพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองนอกเหนือจากสัญญาประกันชีวิต 
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เรื่องที่ 3.1  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
 
 การเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนั้นเปิดกว้าง ไม่มีข้อจ ากัดด้านอาชีพและการศึกษา ด้วยเหตุ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องสร้างความรู้พื้นฐานให้กับทุกคนที่เข้ามาในอาชีพ เรียนรู้เหมือนกัน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ซึ่ง
เป็นฐานที่มั่นคงของอาคาร ในธุรกิจมีค ากล่าวว่า “No Basic, No Advance” (ไม่มีพื้นฐาน ไม่มีก้าวหน้า) และเพื่อ
ปรับพื้นฐานความรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ในอันที่จะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้ทันที จึงต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้ 
 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. ปัจจัยทางด้านสังคม 
 3. ปัจจัยทางด้านความต้องการส่วนบุคคล ครอบครัว ธุรกิจ 
 4. ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนของภาครัฐทางมาตรการภาษี 
 
1. ปจัจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
 ประกันชีวิต ถือเป็นสินค้าทางการเงินที่ส าคัญชนิดหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นด้านการบริหารความเสี่ยง
ส่วนบุคคลและตอบสนองความต้องการด้านการเงินส่วนบุคคล จึงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ าวันต่าง ๆ ในหลายปัจจัย ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 1.1 อัตราดอกเบี้ย ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจ หน้าที่หลักของธนาคารคือรับฝากเงิน ปล่อยสินเชื่อ เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมทางการเงิน โดยมี
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก ากับดูแล ผลตอบแทนที่ธนาคารให้กับผู้ฝากเงินคือดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกันตาม
ประเภทของบัญชีเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาขณะนั้น และอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา  
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งเป็นคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางของนโยบายการเงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และดูทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ต่างประเทศประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลของปริมาณเงินไหลเข้า-ออก จะเป็นผู้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยแต่ละธนาคารยังต้องไปรวมต้นทุนของตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน 
ความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งหมดเป็นปัจจัยในการก าหนดดอกเบี้ยของธนาคาร 
 ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศก าหนดข้ึนเป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอ่ืน ๆ ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร มีแนวโน้มจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าว 
ส าหรับประเทศไทย ปัจจุบันก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยส าหรับธุรกรรมการซื้อคืนพันธบัตร 1 วันของ ธปท. (R/P 1 Day) 

 ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า


