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บทที ่2 การบริหารความเส่ียง                      ตช. 1 
(1 ช่ัวโมง) 

 
เร่ืองที ่  

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
2.2  ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
2.3  ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
2.4  ประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยง 

 
แนวคดิ  

1. ความเสี่ยง หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนจากที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ทั้ง
ทางบวกและทางลบ จึงมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวกให้มาก
ที่สุด และควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การบริหาร
ความเสี่ยงที่นิยมใช้กันคือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ COSO ERM ซ่ึงมีกระบวนการในการ
บริหารความเสี่ยง 8 ข้ันตอน 

2. ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านการประกันภัย  ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ซึ่ง
ความเสี่ยงแต่ละประเภทจะมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป 

3. ความเสี่ยงส่วนบุคคลมีหลายประเภท ที่ส าคัญได้แก่ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความเสี่ยงด้านการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร ความเสี่ยงด้านการมีอายุที่ยืนยาว ความเสี่ยงด้านหนี้สิน ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน ความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงด้านอาชีพ การบริหารความเสี่ยงส่วน
บุคคลอาจกระท าได้ใน 2 ลักษณะหลัก ๆ ได้แก่ 1) การหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยการป้องกันภัย 
และ 2) การโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัย 

4.  การบริหารความเสี่ยงมีประโยชน์หลายประการ แต่ก็มีข้อจ ากัดที่ท าให้การบริหารความเสี่ยงไม่มี
ประสิทธิผลตามที่ต้องการ หรือไม่สามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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เร่ืองที ่2.1  
แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 
   
  

การด าเนินชีวิตของบุคคลและการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่แสวงหาก าไร หรือมิได้
แสวงหาก าไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 
นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรได้ โดยที่เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็น
สิ่งที่ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลท าให้การด าเนินงานของบุคคล
หรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงท าให้มีความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 
1. ความหมายของความเส่ียง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การด าเนินงาน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ
ทางลบก็ได้ 
 จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด โดยที่
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่
วางไว้ ถ้าผลการด าเนินงานจริงมีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่า
มีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายมาก ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมาก 
แต่ถ้ามีความน่าจะเป็นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้น
สามารถเป็นไปได้ทั้งทางบวกที่เป็นผลดี และทางลบที่เป็นผลเสียต่อการด าเนินงาน โดยทั่วไปผลกระทบในทางบวกจะ
เรียกว่าโอกาส (Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะเรียกว่าความเสี่ยง (Risk) 
 ความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 
บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือ
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เหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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2. ความหมายของการบริหารความเส่ียง  
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อน ามาใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการด าเนินงานให้สามารถระบุเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ในการบริหารความเสี่ยงผู้บริหารจะต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้เพื่อใช้ประเมินทางเลือก
ของกลยุทธ์และก าหนดวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนพัฒนากลไกที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่อไป การบริหาร
ความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินและจัดการกับความไม่แน่นอนซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งโอกาสที่สามารถ 
ฉกฉวยให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร และเป็นไปได้ทั้งความเสียหายที่องค์กรควรจะต้องป้องกันหรือลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส) ให้มาก
ที่สุด และ 2) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความเสี่ยง) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งแสดง
ได้ดังภาพที่ 2.1 

 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 

    
       

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง 
 
 

 
 
 

ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

   การบริหารความเส่ียง 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

ผลกระทบด้านลบ 
(ความเสี่ยง) 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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 การบริหารความเสี่ยงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวก (โอกาส) ให้มาก
ที่สุด และ 2) ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบ (ความเสี่ยง) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งแสดง
ได้ดังภาพที่ 2.1 

 
 
 
 

เหตุการณ์ความ 
ไม่แน่นอน 

 
 
 
 
 

    
       

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง 
 
 

 
 
 

ควบคุมให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรับได ้

   การบริหารความเส่ียง 

ท าให้เกิดประโยชน์แก่ 
กิจการมากที่สดุ 

ผลกระทบด้านบวก 
(โอกาส) 

ผลกระทบด้านลบ 
(ความเสี่ยง) 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้เกิดขึ้นนานแล้ว โดยเริ่มจากการหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ของธุรกิจประกันภัยก่อน ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินที่ส าคัญหลายครั้งและเกิดการล่มสลายของธุรกิจ ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน เจ้าหนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ประสบความเสียหายอย่างรุนแรง การ
บริหารความเสี่ยงจึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยได้มีการเสนอให้ออกเป็นข้อบังคับให้คณะกรรมการบริษัท
ต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปัจจุบันทุกองค์กรจึงให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงมาก
ขึ้นโดยจัดให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นใน
องค์กร 
 
3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร 
 การบริหารความเสี่ยงที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM)  ซึ่ ง พั ฒ น า ขึ้ น โด ย  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the 
Treadway Commission) โดยได้ป ระกาศใช้ เมื่ อ  พ .ศ . 2547 นิ ยม เรียกกันย่อ  ๆ  ว่ า  COSO ERM (โค โซ่  
อีอาร์เอ็ม) หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า ERM เป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงแบบบูรณาการซึ่งจะครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรต้องเผชิญ โดยจะมีการกระท าอย่างต่อเนื่อง โดย
บุคลากรทุกคนในองค์กรจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่จะกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ตนเองรับผิดชอบ ทั้งนี้ผู้บริหารสูงสุดจะมีความรับผิดชอบสูงสดุที่จะจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.1  ความหมายของการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
COSO ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM ไว้ ดังนี้ “เป็นกระบวนการที่ก าหนด

ขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และบุคลากรต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และใช้กับ
หน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยกระบวนการดังกล่าวต้องออกแบบขึ้นมาให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้” 

จากความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรข้างต้น อาจสรุปหลักการส าคัญได้ดังนี้ 
 1)  ก าหนดขึ้นและน าไปใช้กับบุคลากรทุกระดับขององค์กร 
 2)  ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 
 3)  ออกแบบขึ้นมาเพื่อ 
  (1) ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งมีผลท าให้องค์กรเสียหาย 
  (2) บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  (3) ท าให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก
แนวคิดแบบเดิมหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 

 
แนวคดิเดมิ ERM 

1. ท าแยกเป็นส่วน ๆ หรือฝ่าย ๆ 1. ท าแบบบูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

2. บริหารแบบตั้งรับ 
   (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข) 

2. บริหารแบบเชิงรุก 
   (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสยีหาย 
4. มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็น    
   ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับดา้นลบ 

 
 3.2  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1)  ด้านกลยุทธ์ (Strategic) สอดคล้องกับพันธกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 
 2)  ด้านการด าเนินการ (Operation) การใช้ทรัพยากรและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 3)  ด้านการรายงาน (Reporting) รายงานต่าง ๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้และครบถ้วน 
 4)  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (Compliance) การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.3  กระบวนการในการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทางของ COSO มี 8 ขั้นตอนได้แก่ 
  3.3.1  การระบุสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นการระบุปัจจัยต่าง ๆ ภายใน
องค์กรที่เป็นพื้นฐานส าคัญในการบริหารความเสี่ยง เช่น ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
โครงสร้างขององค์กร ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร เป็นต้น 

 3.3.2  การก าหนดวัตถปุระสงค์ (Objective Setting) เป็นการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการในการบริหาร
ความเสี่ยง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

  1)  สามารถวัดได้ว่าบรรลุผลส าเร็จหรือยัง 
  2)  สามารถเข้าใจได้หรือมีความชัดเจนที่ทุกคนเข้าใจได้ 
  3)  สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 
  4)  มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 
  5)  มีการก าหนดระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก
แนวคิดแบบเดิมหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 

 
แนวคดิเดมิ ERM 

1. ท าแยกเป็นส่วน ๆ หรือฝ่าย ๆ 1. ท าแบบบูรณาการทั่วท้ังองค์กร 

2. บริหารแบบตั้งรับ 
   (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข) 

2. บริหารแบบเชิงรุก 
   (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น) 

3. ท าเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ 3. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4. มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสยีหาย 
4. มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็น    
   ประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับดา้นลบ 

 
 3.2  วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1)  ด้านกลยุทธ์ (Strategic) สอดคล้องกับพันธกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 
 2)  ด้านการด าเนินการ (Operation) การใช้ทรัพยากรและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 3)  ด้านการรายงาน (Reporting) รายงานต่าง ๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้และครบถ้วน 
 4)  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ (Compliance) การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.3  กระบวนการในการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
 กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรตามแนวทางของ COSO มี 8 ขั้นตอนได้แก่ 
  3.3.1  การระบุสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็นการระบุปัจจัยต่าง ๆ ภายใน
องค์กรที่เป็นพื้นฐานส าคัญในการบริหารความเสี่ยง เช่น ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
โครงสร้างขององค์กร ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากร เป็นต้น 

 3.3.2  การก าหนดวัตถปุระสงค์ (Objective Setting) เป็นการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการในการบริหาร
ความเสี่ยง ทั้งนี้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 

  1)  สามารถวัดได้ว่าบรรลุผลส าเร็จหรือยัง 
  2)  สามารถเข้าใจได้หรือมีความชัดเจนที่ทุกคนเข้าใจได้ 
  3)  สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 
  4)  มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 
  5)  มีการก าหนดระยะเวลาที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ 
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  3.3.3 การระบเุหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุเหตุการณ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
ที่เป็นความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบท าให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กรหรือกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
  ทั้งนี้ในการระบุเหตุการณ์จะต้องระบุทั้งเหตุการณ์ในเชิงลบ (ความเสี่ยงหรืออุปสรรค) และเหตุการณ์ที่
เป็นเชิงบวก (โอกาส) ต่อองค์กร โดยเหตุการณ์ที่เป็นผลดีหรือเชิงบวกหรือเป็นโอกาสที่จะท าประโยชน์แก่องค์กรได้นั้น 
ฝ่ายบริหารจะได้น าโอกาสนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์ จากโอกาสนั้นต่อไป 
  3.3.4  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ามีโอกาสเกิดขึ้นมาก
น้อยเพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงแค่ไหน เพื่อจะได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นว่า
เหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากันซึ่งอาจจะวัดความเสี่ยงออกเป็นความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง หรือต่ า โดย
พิจารณาจากโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงนั้นจะเกิดและผลกระทบที่มีต่อองค์กรว่ารุนแรงมากน้อย
เพียงใด ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงได้ใน 2 มิติ คือ 1) โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และ  
2) ผลกระทบของความเสี่ยงว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใดซึ่งแสดงได้ ตามภาพที่ 2.2 ดังนี้ 
 
 
     ความเสี่ยงปานกลาง                ความเสี่ยงสูง 

        - ผลกระทบมาก    - ผลกระทบมาก 
     - โอกาสเกิดน้อย    - โอกาสเกิดมาก 
 
        ความเสี่ยงต่ า                       ความเสี่ยงปานกลาง 

 - ผลกระทบน้อย    - ผลกระทบน้อย 
     - โอกาสเกิดน้อย    - โอกาสเกิดมาก 
  
 
  

 

ภาพที ่2.2 การประเมนิความเส่ียง 
 

 การประเมินความเสี่ยงถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงเพราะจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการ
ตัดสินใจว่าควรบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไร และควรให้ความส าคัญกับความเสี่ยงนั้นมากน้อยเท่าใด ความเสี่ยงใดที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือมีความส าคัญมาก ผู้บริหารก็จะได้เร่งหาวิธีการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงเพราะมีผลกระทบต่อ
องค์กรรุนแรงมาก 

 3.3.5  การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) เป็นการพิจารณาเลือกวิธีการที่จะจัดการกับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง
นั้นด้วยโดยวิธีการที่เลือกใช้จัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่ต้องจ่าย 

มาก 

น้อย โอกาสที่จะเกิด มาก 

ผลกระทบ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงทีน่ยิมใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธีดงันี้ 
  1)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) คือ การไม่ท าหรือยกเลิกกิจกรรมใด ๆ ที่มีความ

เสี่ยง 
  2)  การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) คือ การไม่ด าเนินการใด ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด

หรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มักใช้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความ
เสี่ยง หรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต่ าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  3)  การลดความเส่ียง (Risk Reduction) คือ การกระท าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยง หรือลดทั้ง 2 อย่าง 

  4)  การหาผูร่้วมรับความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) คือ การโอนภาระความ
เสี่ยงให้แก่ผู้อ่ืน โดยอาจจะหาผู้ร่วมรับภาระความเสี่ยงเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้  วิธีการที่ใช้กันโดยท่ัวไปในการ
โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น คือการท าประกันภัยซึ่งเป็นการโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัย เมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน
ก็จะได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัย 
  3.3.6  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางและวิธี  ที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ และวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการบริหารความ
เสี่ยง 
  3.3.7  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) เป็นการจัดท าสารสนเทศ แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ซึ่งอาจจัดท าได้หลายรูปแบบ เช่น จัดท าคู่มือบริหาร ความเสี่ยง จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3.8  การติดตามและประเมินผล (Monitoring) เป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยควรจะต้องมีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
4. การก ากบัดูแลความเส่ียง 
 การก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี แต่ละบริษัท
อาจมีการก ากับดูแลความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรม
องค์กร ประเภทและลักษณะของบริษัท เป็นต้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างรูปแบบการก ากับดูแลความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่
เรียกว่าปราการ 3 ด่าน (Three Lines of Defense) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปราการด่านที่ 1 (1st Line of Defense) ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง (Risk Owner) 
ได้แก ่
  1)  คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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 วิธีการตอบสนองความเสี่ยงทีน่ยิมใช้โดยทั่วไปมี 4 วิธีดงันี้ 
  1)  การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) คือ การไม่ท าหรือยกเลิกกิจกรรมใด ๆ ที่มีความ

เสี่ยง 
  2)  การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) คือ การไม่ด าเนินการใด ๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด

หรือลดความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มักใช้ในกรณีที่ประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการจัดการความ
เสี่ยง หรือเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงต่ าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  3)  การลดความเส่ียง (Risk Reduction) คือ การกระท าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยง หรือลดทั้ง 2 อย่าง 

  4)  การหาผูร่้วมรับความเส่ียงหรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) คือ การโอนภาระความ
เสี่ยงให้แก่ผู้อ่ืน โดยอาจจะหาผู้ร่วมรับภาระความเสี่ยงเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้  วิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไปในการ
โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น คือการท าประกันภัยซึ่งเป็นการโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัย เมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึน
ก็จะได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัย 
  3.3.6  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตอบสนองความเสี่ยงตามแนวทางและวิธี  ที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจก าหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ และวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการบริหารความ
เสี่ยง 
  3.3.7  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) เป็นการจัดท าสารสนเทศ แจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
ซึ่งอาจจัดท าได้หลายรูปแบบ เช่น จัดท าคู่มือบริหาร ความเสี่ยง จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3.8  การติดตามและประเมินผล (Monitoring) เป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยควรจะต้องมีการติดตามผล
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีหากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
4. การก ากบัดูแลความเส่ียง 
 การก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี แต่ละบริษัท
อาจมีการก ากับดูแลความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยอาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรม
องค์กร ประเภทและลักษณะของบริษัท เป็นต้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างรูปแบบการก ากับดูแลความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่
เรียกว่าปราการ 3 ด่าน (Three Lines of Defense) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปราการด่านที่ 1 (1st Line of Defense) ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง (Risk Owner) 
ได้แก ่
  1)  คณะกรรมการบริษัท (Board of Director) มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยง 
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  2)  หน่วยงาน (Business Unit) หรือผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ ในการน าเอา
วิสัยทัศน์ของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงไปก าหนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน 
 ปราการด่านที่  2 (2nd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ ในการประสานงาน อ านวยการ และควบคุมดูแล
ประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Oversight) ได้แก่ 
  1)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีหน้าที่ก าหนดกรอบ
นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวกับความเสี่ยงซึ่งสามารถระบุ วัด ติดตาม รายงาน และควบคุมความ
เสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย 
  2)  หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) มีหน้าที่ร่วมก าหนดกรอบและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดท าดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางควบคุมและลดความ
เสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ปราการด่านที่ 3 (3rd Line of Defense) ผู้มีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและประเมินประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Assurance) ได้แก่ 
  1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหน้าท่ีรับผิดชอบติดตามประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท 
  2)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Function) มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 

 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่2.2  
ความเส่ียงในธุรกจิประกนัภัยและแนวทางการบริหารความเส่ียง 
  
 

ธุรกิจประกันภัยถือว่าเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีรายได้จาก
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันต่อผู้เอาประกันภัยว่าจะจ่ายผลประโยชน์หรือ
สินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยในอนาคตตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อมีการท าประกันภัย
ก็เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยมีการโอนความเสี่ยงของตนเองไปให้แก่บริษัทประกันภัย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าบริษัท
ประกันภัยอาจจะต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์
ไว้หรือมากกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้บริษัทประกันภัยก็ยังต้องเผชิญความเสี่ยงใน
ด้านอ่ืน ๆ อีกหลายประการ เช่น การผิดนัดช าระ ของคู่สัญญา ความเสี่ยงจากการลงทุน เป็นต้น 

เนื่องจากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยเพราะ
เป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นตัวแทนและนายหน้าจึงควรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและ
เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่บริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัด 
 ความเสี่ยงในธุรกิจประกนัภัยมหีลายประเภท ทีส่ าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) 
 2.  ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา (Credit Risk) 
 3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) 
 4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
 5.  ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติการ (Operational Risk) 
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเส่ียงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายหรือความรับผิด
ตามสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทประกันภัยคาดการณ์ไว้ หรือเบี่ยงเบนจากสมมติฐาน ที่ใช้ใน
การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย นอกจากนี้ความเสี่ยงประเภทนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการ แบกรับภาระผูกพันไว้เอง
มากเกินไปโดยมีการประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอ หรือมีการรับประกันภัยที่ไม่สมดุลโดยมีการกระจุกตัวในผลิตภัณฑ์บาง
กลุ่มมากเกินไป 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองการเสี่ยงภัยต่าง ๆ ของผู้ เอา
ประกันภัยรวมถึงความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ 
อุบัติภัย ภัยพิบัติ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่บริษัท
รับประกันภัยไว้ ความรับผิดของบริษัทประกันภัยอันเนื่องมาจากการตาย การเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

การแบกรับภาระ

กระจุกตัวในผลิตภัณฑ ์

บางกลุ่มมากเกินไป

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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เร่ืองที ่2.2  
ความเส่ียงในธุรกจิประกนัภัยและแนวทางการบริหารความเส่ียง 
  
 

ธุรกิจประกันภัยถือว่าเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีรายได้จาก
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันต่อผู้เอาประกันภัยว่าจะจ่ายผลประโยชน์หรือ
สินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยในอนาคตตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อมีการท าประกันภัย
ก็เท่ากับว่าผู้เอาประกันภัยมีการโอนความเสี่ยงของตนเองไปให้แก่บริษัทประกันภัย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าบริษัท
ประกันภัยอาจจะต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนหรือเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์
ไว้หรือมากกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้บริษัทประกันภัยก็ยังต้องเผชิญความเสี่ยงใน
ด้านอ่ืน ๆ อีกหลายประการ เช่น การผิดนัดช าระ ของคู่สัญญา ความเสี่ยงจากการลงทุน เป็นต้น 

เนื่องจากตัวแทนและนายหน้าประกันภัยมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยเพราะ
เป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ดังนั้นตัวแทนและนายหน้าจึงควรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยด้วยเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและ
เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่บริษัทประกันภัยที่ตนเองสังกัด 
 ความเสี่ยงในธุรกิจประกนัภัยมหีลายประเภท ทีส่ าคัญได้แก่ 
 1.  ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) 
 2.  ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา (Credit Risk) 
 3.  ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) 
 4.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
 5.  ความเสี่ยงด้านการปฏบิัติการ (Operational Risk) 
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเส่ียงด้านการประกันภัย (Insurance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายหรือความรับผิด
ตามสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทประกันภัยคาดการณ์ไว้ หรือเบี่ยงเบนจากสมมติฐาน ที่ใช้ใน
การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย นอกจากนี้ความเสี่ยงประเภทนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการ แบกรับภาระผูกพันไว้เอง
มากเกินไปโดยมีการประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอ หรือมีการรับประกันภัยที่ไม่สมดุลโดยมีการกระจุกตัวในผลิตภัณฑ์บาง
กลุ่มมากเกินไป 

เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยเกี่ยวข้องกับความคุ้มครองการเสี่ยงภัยต่าง ๆ ของผู้ เอา
ประกันภัยรวมถึงความสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ 
อุบัติภัย ภัยพิบัติ ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่บริษัท
รับประกันภัยไว้ ความรับผิดของบริษัทประกันภัยอันเนื่องมาจากการตาย การเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้น
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จริงจึงอาจจะสูงหรือมากกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้ หรือการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่
เกิดขึ้นจริง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็อาจส่งผลกระทบท าให้ก าไรของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ความเสี่ยงประเภทนี้จะเก่ียวข้องโดยตรงกับการรับประกันภัยหรือความรับผิดตามสัญญาประกันภัย จึงอาจ
เรียกความเสี่ยงนี้ได้อีกอย่างว่าความเสี่ยงด้านความรับผิด (Liability Risk) ความเสี่ยงด้าน การประกันภัยอาจเกิดขึ้น
ได้ในหลายกรณี โดยอาจสรุปได้ดังนี้ 

1.1 การตาย ความเจ็บป่วย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดการณ์ไว้
หรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ใช้ค านวณอัตราเบี้ยประกันภัย 

1.2 การประกันภัยต่อน้อยเกินไปท าให้บริษัทต้องแบกรับภาระไว้เองในจ านวนที่มากเกินไป หากเกิด
ความเสียหายที่เกินความคาดหมาย อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้ อย่างไรก็
ตามหากบริษัทมีการลดความเสี่ยงโดยท าประกันภัยต่อไว้ในจ านวนที่มากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อบริษัทในด้านผล
ก าไรเช่นกัน กล่าวคือ ท าให้บริษัทเสียโอกาสที่จะได้รับผลก าไรที่ควรจะได้รับ 

1.3 การรับประกันภัยที่กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป หรือมความไม่สมดุลของ
สัดส่วนผลิตภัณฑ์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์บางชนิดมากเกินไปหากผลิตภัณฑ์นั้นมีความเสียหายหรือมีต้นทุนในระดับสูงก็
อาจส่งผลกระทบกับผลก าไรของบริษัทได้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการประกันภัย อาจท าได้โดยการพิจารณารับประกันภัยด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอเพื่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยง มี
การกระจายความเสี่ยงโดยไม่รับประกันภัยในผลิตภัณฑ์ชนิดใดมากเกินไป และมีการโอนความเสี่ยงให้บริษัท
รับประกันภัยต่อที่มีฐานะมั่นคงด้วยการประกันภัยต่อในจ านวนที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป 

2.  ความเส่ียงด้านเครดิต หรือความเส่ียงจากการผิดนัดช าระของคู่ สัญญา (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากคู่สัญญาของบริษัทประกันภัยผิดนัดช าระหนี้ หรือไม่ช าระหนี้เต็มจ านวนหรือตรงเวลา ซึ่งคู่สั ญญาอาจจะ
เป็นได้หลายประเภท ความเสี่ยงจึงเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น 

 2.1  ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกนัภัยไมช่ าระค่าเบี้ยประกันภัย 
 2.2  บริษัทรับประกันภัยต่อไม่จา่ยคา่สินไหมให้บริษัทตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัท 
 2.3  ลูกหนี้เงินกู ้หรือผู้ออกพันธบัตรไม่ช าระหนี้ตามก าหนด 
แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต  อาจท าได้โดยตัวแทนและนายหน้าควรพิจารณาน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและรายได้ของผู้เอาประกันภัย มีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยที่
ค้างช าระอย่างใกล้ชิด และบริษัทอาจมีการวางระบบลงโทษตัวแทน/นายหน้า ที่น าส่งเงินค่าเบี้ยประกันภัยล่าช้า ส่วน
ในด้านการประกันภัยต่อ บริษัทควรมีการพิจารณาฐานะการเงินและอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของบริษัทรับประกัน
ภัยต่อ โดยควรเลือกประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีฐานะการเงินมั่นคง และควรท าประกันภัยต่อกับบริษัท
รับประกันภัยต่อหลายรายเพื่อกระจายความเสี่ยง 

3.  ความเส่ียงด้านการลงทุน (Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่
เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากผลตอบแทนที่บริษัทคาดหวัง โดยทั่วไปเมื่อบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยก็มักจะน าเบี้ยประกันภัย
ส่วนหนึ่งไปลงทุน ซึ่งสามารถลงทุนได้ในหลายรูปแบบทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และอ่ืน ๆ ความเสี่ยงด้านการลงทุน
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ด้านการประกันภัย

ส ่งผลเสียต ่อบริษัทในด้าน

ต้นทุนในระดับสูง

ผลก�าไรเช่นกัน กล่าวคอื

ก็อาจส่งผลกระทบ

ี
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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มักจะมีสาเหตุมาจากความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ราคาตราสารลงทุน และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ โดยทั่วไปการลงทุนแต่ละประเภทมักจะมีความเสี่ยงเสมอ เช่น 
  3.1  การลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินให้กู้ยืม จะมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิ ตาม
ข้อตกลงในสัญญา เช่น ลูกหนี้เงินกู้หรือบริษัทที่ออกหุ้นกู้ไม่ช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้น 
  3.2  การลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่าง ๆ จะมีความเสี่ยงที่ราคาตลาด
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมักจะมีความผันผวนไม่แนน่อนขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
คู่แข่งขัน ฯลฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทนี้จึงไม่ค่อยแน่นอนและอาจแตกต่างไปจากที่คาดไว้ 
 ด้วยเหตุนี้เมื่อบริษัทมีการน าเงินไปลงทุนจึงมักมีความเสี่ยงจากการลงทุนเสมอเพราะผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริงมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดไว้ 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการลงทุน อาจท าได้โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท
เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป ควรติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้ง
ด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้พิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมได้อย่างทันเวลา 
นอกจากนี้ในการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทควรพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงิน
มั่นคงมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ส่วนการลงทุนในตราสารทุน บริษัทควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานดีสม่ าเสมอ และมีฐานะการเงินที่มั่นคง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี 

4.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทไม่สามารถช าระหนี้สินหรือ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนดได้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากบริษัทมีเงินสดไม่เพียงพอ ไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจจะ
จัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่บริษัทจะยอมรับได้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง อาจท าได้โดยการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง 
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกรวดเร็วในมูลค่าที่เหมาะสม หรือเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้บริษัทควรมีแหล่งเงินทุนส ารองไว้บ้าง เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft หรือ OD) กับธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น 

5. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากความล้มเหลว ความไม่
เพียงพอ ความบกพร่อง หรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร เทคโนโลยี และการ
ควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท 

ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เช่น บุคลากรทุจริต จ านวนบุคลา กรไม่เพียงพอหรือมี
ความสามารถไม่เพียงพอ เครือข่ายการติดต่อสื่อสารของบริษัทล้าสมัย ไม่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เกิด
ภัยธรรมชาติท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก ตัวแทนไม่เข้าใจแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบใหม่ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ อาจท าได้โดยมีการก าหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจน มีการฝึกอบรมบุคลากรสม่ าเสมอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดสรรบุคลากรที่เพียงพอและมี
ความสามารถตรงกับลักษณะงาน มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

สามารถปฏิบัติตาม

ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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มักจะมีสาเหตุมาจากความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ราคาตราสารลงทุน และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ โดยทั่วไปการลงทุนแต่ละประเภทมักจะมีความเสี่ยงเสมอ เช่น 
  3.1  การลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินให้กู้ยืม จะมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบตัิ ตาม
ข้อตกลงในสัญญา เช่น ลูกหนี้เงินกู้หรือบริษัทที่ออกหุ้นกู้ไม่ช าระดอกเบี้ยหรือเงินต้น 
  3.2  การลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่าง ๆ จะมีความเสี่ยงที่ราคาตลาด
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมักจะมีความผันผวนไม่แนน่อนขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
คู่แข่งขัน ฯลฯ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารประเภทนี้จึงไม่ค่อยแน่นอนและอาจแตกต่างไปจากที่คาดไว้ 
 ด้วยเหตุนี้เมื่อบริษัทมีการน าเงินไปลงทุนจึงมักมีความเสี่ยงจากการลงทุนเสมอเพราะผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริงมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนไปจากที่บริษัทคาดไว้ 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการลงทุน อาจท าได้โดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท
เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป ควรติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้ง
ด้านตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้พิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมได้อย่างทันเวลา 
นอกจากนี้ในการลงทุนในตราสารหนี้ บริษัทควรพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงิน
มั่นคงมีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ส่วนการลงทุนในตราสารทุน บริษัทควรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานดีสม่ าเสมอ และมีฐานะการเงินที่มั่นคง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี 

4.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบริษัทไม่สามารถช าระหนี้สินหรือ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนดได้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากบริษัทมีเงินสดไม่เพียงพอ ไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจจะ
จัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่บริษัทจะยอมรับได้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง อาจท าได้โดยการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง 
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกรวดเร็วในมูลค่าที่เหมาะสม หรือเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้บริษัทควรมีแหล่งเงินทุนส ารองไว้บ้าง เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft หรือ OD) กับธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น 

5. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลว ความไม่
เพียงพอ ความบกพร่อง หรือความไม่เหมาะสมของกระบวนการการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร เทคโนโลยี และการ
ควบคุมภายในองค์กร รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท 

ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เช่น บุคลากรทุจริต จ านวนบุคลา กรไม่เพียงพอหรือมี
ความสามารถไม่เพียงพอ เครือข่ายการติดต่อสื่อสารของบริษัทล้าสมัย ไม่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เกิด
ภัยธรรมชาติท าให้ธุรกิจหยุดชะงัก ตัวแทนไม่เข้าใจแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบใหม่ เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ อาจท าได้โดยมีการก าหนดแผนงานพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจน มีการฝึกอบรมบุคลากรสม่ าเสมอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดสรรบุคลากรที่เพียงพอและมี
ความสามารถตรงกับลักษณะงาน มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่2.3  
ความเส่ียงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเส่ียง 
   
 
 โดยทั่วไปบุคคล มักจะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ หลายประการ เช่น มีสุขภาพแข็งแรง มี
ความมั่งคั่ง มีรายได้สม่ าเสมอ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น 
แต่บุคคลก็มีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ตามที่ต้องการ ดังนั้นจะเห็นว่าบุคคลก็มีความเสี่ยงเช่นกัน 
ซึ่งจะเรียกความเสี่ยงนี้ว่า ความเสี่ยงส่วนบุคคล (Personal Risk) ทั้งนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็สามารถโอน
ความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยไดด้้วยการท าประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ดังนั้น ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย
จึงควรศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงส่วนบุคคลและแสวงหาช่องทางที่จะตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลให้ตรงกับความ
ต้องการของแต่ละบุคคลมากขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคลอาจมีวิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บางคน
อาจจะต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัย ในขณะที่บางคนอาจจะยอมรับความ
เสี่ยงไว้เอง นอกจากนี้ความเสี่ยงส่วนบุคคลบางประเภทก็ไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยการประกันภัย 
 ส าหรับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนในท านองเดียวกันกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร แต่การบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลจะมีขั้นตอนที่น้อยกว่าโดยจะมีเพียง 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 2.  การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3.  การประเมินความเสี่ยง 
 4.  การตอบสนองความเสี่ยง 
 5.  การก าหนดกิจกรรมการควบคุม 
 6. การติดตามและประเมินผล 
 รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนจะมีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรซึ่งได้
กล่าวมาแล้วในเร่ืองที่ 2.1 ข้างต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคลเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลแต่ละคน โดยเก่ียวข้องกับความน่าจะเป็น
ที่บุคคลจะสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือมีรายได้ลดลง มีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นหรือสูญเสียทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งความเสี่ยง
ต่าง ๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สุขภาพไม่ดี เสียชีวิตก่อนวัยอันควร มีอายุยืนยาวเกินกว่าเงินสะสมที่
มีอยู่ส าหรับใช้ด ารงชีพ หรือตกอยู่ในภาวะว่างงาน เป็นต้น 
 ความเสี่ยงส่วนบุคคล จ าแนกไดห้ลายประเภท ทีส่ าคัญได้แก่ 
 1. ความเสี่ยงดา้นสุขภาพ  
 2. ความเสี่ยงดา้นการเสียชีวิตกอ่นวัยอันควร  
 3. ความเสี่ยงดา้นการมีอายุที่ยนืยาว  
 4. ความเสี่ยงด้านหนี้สิน  
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 5. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สนิ 
 6. ความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย  
 7. ความเสี่ยงด้านการลงทนุ  
 8. ความเสี่ยงด้านอาชีพ  
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเส่ียงด้านสุขภาพ (Health Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการมีสุขภาพไม่ดี ซึ่งมผีลท าให้บุคคลอาจ
ต้องสูญเสียรายได้ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จา่ยในการดูแลสุขภาพ 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสุขภาพ อาจท าได้ใน 2 ลักษณะดังนี ้
  1)  การหลีกเล่ียงหรือลดความเส่ียงโดยการป้องกัน เพื่อลดโอกาสในการเกิดการเจ็บป่วย เช่น การหมั่น
ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ หมั่นออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี เพื่อหากตรวจพบความผิดปกติของร่างกายจะได้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นต้น 
  2)  การถ่ายโอนความเส่ียง วิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนก็คือ  การท าประกันภัย 

เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้มีความรุนแรงน้อยลงด้วยการได้รับเงินค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดจาก
บริษัทประกันภัย ส าหรับกรณีความเสี่ยงด้านสุขภาพ สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยได้โดยการท า
ประกันสุขภาพ (Health Insurance) ซึ่งผู้รับประกันภัยจะชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา  
พยาบาล ค่าผ่าตัดและค่าโรงพยาบาลโดยไม่ค านึงว่าการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือไม่ หรืออาจประกันชีวิต
แบบใหม่ ซึ่งให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรงในกรมธรรม์ฉบับ
เดียว 
 2.  ความเส่ียงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Death Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลอาจ
เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้คาดเดาเอาไว้ล่วงหน้า หรือเสียชีวิตก่อนวัยชรา ความเสี่ยงในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียหายอย่าง
รุนแรงได้หากบุคคลที่เสียชีวิตนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว หรือเป็นบุคคลที่มีภาระ
หนี้สินทางการเงิน หากบุคคลนั้นเสียชีวิตจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัว 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร อาจกระท าได้ดังนี้ 
  1)  การลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถ
ในขณะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น หรือในขณะที่มีอาการมึนเมา เป็นต้น 
  2)  ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง หมั่นออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
  3)  วางแผนทางการเงินด้วยการท าประกันชีวิตเพื่อลดกระทบจากการเสียชีวิตให้มีความรุนแรงน้อยลง
เพราะจะได้รับเงินผลประโยชน์จ านวนหนึ่งจากบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตถือเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้
บริษัทประกันชีวิต 
 3.  ความเส่ียงด้านการมีอายุที่ยืนยาว (Old Age Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลมีอายุที่ยาวนานเกินไป
ซึ่งอาจท าให้บุคคลไม่มีเงินหรือรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในวัยชราหรือหลังจากเกษียณอายุแล้ว เพราะโดยปกติ
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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 5. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สนิ 
 6. ความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย  
 7. ความเสี่ยงด้านการลงทนุ  
 8. ความเสี่ยงด้านอาชีพ  
 ลักษณะของความเสี่ยงแตล่ะประเภทและแนวทางการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้ 

1.  ความเส่ียงด้านสุขภาพ (Health Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการมีสุขภาพไม่ดี ซึ่งมผีลท าให้บุคคลอาจ
ต้องสูญเสียรายได้ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จา่ยในการดูแลสุขภาพ 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสุขภาพ อาจท าได้ใน 2 ลักษณะดังนี ้
  1)  การหลีกเล่ียงหรือลดความเส่ียงโดยการป้องกัน เพื่อลดโอกาสในการเกิดการเจ็บป่วย เช่น การหมั่น
ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ หมั่นออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี เพื่อหากตรวจพบความผิดปกติของร่างกายจะได้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นต้น 
  2)  การถ่ายโอนความเส่ียง วิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนก็คือ  การท าประกันภัย 

เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงให้มีความรุนแรงน้อยลงด้วยการได้รับเงินค่าสินไหมชดเชยบางส่วนหรือทั้งหมดจาก
บริษัทประกันภัย ส าหรับกรณีความเสี่ยงด้านสุขภาพ สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยได้โดยการท า
ประกันสุขภาพ (Health Insurance) ซึ่งผู้รับประกันภัยจะชดใช้เงินจ านวนหนึ่งให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา  
พยาบาล ค่าผ่าตัดและค่าโรงพยาบาลโดยไม่ค านึงว่าการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือไม่ หรืออาจประกันชีวิต
แบบใหม่ ซึ่งให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรงในกรมธรรม์ฉบับ
เดียว 
 2.  ความเส่ียงด้านการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature Death Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลอาจ
เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้คาดเดาเอาไว้ล่วงหน้า หรือเสียชีวิตก่อนวัยชรา ความเสี่ยงในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดผลเสียหายอย่าง
รุนแรงได้หากบุคคลที่เสียชีวิตนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว หรือเป็นบุคคลที่มีภาระ
หนี้สินทางการเงิน หากบุคคลนั้นเสียชีวิตจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัว 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร อาจกระท าได้ดังนี้ 
  1)  การลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถ
ในขณะที่ฝนตกหนัก ถนนลื่น หรือในขณะที่มีอาการมึนเมา เป็นต้น 
  2)  ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง หมั่นออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ 
  3)  วางแผนทางการเงินด้วยการท าประกันชีวิตเพื่อลดกระทบจากการเสียชีวิตให้มีความรุนแรงน้อยลง
เพราะจะได้รับเงินผลประโยชน์จ านวนหนึ่งจากบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตถือเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้
บริษัทประกันชีวิต 
 3.  ความเส่ียงด้านการมีอายุที่ยืนยาว (Old Age Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคลมีอายุที่ยาวนานเกินไป
ซึ่งอาจท าให้บุคคลไม่มีเงินหรือรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในวัยชราหรือหลังจากเกษียณอายุแล้ว เพราะโดยปกติ
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เมื่อบุคคลอยู่ในวัยชราหรือไม่ได้ท างานแล้วจะสูญเสียรายได้ประจ าส่วนหนึ่งไป ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้สะสมทรัพย์สิน
เงินทองไว้อย่างเพียงพอเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามชราแล้ว ก็จะท าให้บุคคลนั้นมีปัญหาทางการเงินได้  
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการมีอายุที่ยืนยาว อาจกระท าได้โดยการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้บริษัท
ประกันชีวิต เช่น การท าประกันชีวิตแบบบ านาญ เพราะการประกันชีวิตแบบนี้จะท าให้บุคคลมีรายได้สม่ าเสมอเพื่อไว้
ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ 
 4.  ความเส่ียงด้านหน้ีสิน (Liability Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลมีหนี้สินแล้วไม่สามารถ
ช าระคืนหนี้สิน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยเกิดการผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งอาจมีผลท าให้บุคคล เสื่อม
เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ทรัพย์สิน หรือแม้แต่ชีวิตได้ 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านหนี้สิน อาจท าได้หลายแนวทาง แต่แนวทางที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ การ
ท าประกันภัย เพื่อจะได้มีเงินจากการประกันภัยมาช่วยชดใช้หนี้สิน เช่น การประกันชีวิตผู้กู้ยืม หากผู้กู้ยืมเสียชีวิต
ระหว่างที่ยังมีภาระหนี้สินก็จะได้น าเงินที่ได้จากบริษัทประกันชีวิตมาช าระหนี้สิน หรือกรณีที่บุคคลมีหนี้สินจากการ
กู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัย ก็อาจจะท าประกันอัคคีภัยบ้านเพื่อว่าหากไฟไหม้บ้านก็จะได้มีเงินค่าสินไหม
ทดแทนจากการประกันภัยมาช าระหนี้สินจากการกู้ยืม หรือกรณีที่มีสินเชื่อบัตรเครดิตก็อาจจะท าประกันสินเชื่อบัตร
เครดิต ซึ่งเป็นการประกันชีวิตรูปแบบพิเศษที่ให้ความคุ้มครองลูกค้าบัตรเครดิตหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น โดย
บริษัทประกันภัยจะช่วยปลดภาระหนี้สินที่ยังคงค้างกับสถาบันการเงิน 
 5.  ความเส่ียงด้านทรัพย์สิน (Property Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่
บุคคลเป็นเจ้าของ เช่น ทรัพย์สินถูกขโมย ถูกท าลาย เกิดอัคคีภัย อุทกภัย ท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านทรัพย์สิน อาจท าได้หลายแนวทาง ดังนี้ 
  1)  กรณีทรัพย์สินที่มีขนาดเล็ก ก็อาจจัดเก็บไว้ในตู้เซฟ หรือเช่าตู้นิรภัยที่ธนาคาร 
  2)  ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในบริเวณที่จัดเก็บทรัพย์สิน หรือติดตั้งสัญญาณเตือนภัย สัญญาณกันขโมย 
  3)  ท าประกันภัย เช่น การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยส าหรับเงิน เป็นต้น 
 6.  ความเส่ียงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะท าให้บุคคลไม่ได้รับความปลอดภัยใน
ระหว่างการด าเนินชีวิต เช่น ระหว่างการเดินทาง ระหว่างการขับขี่รถยนต์ เป็นต้น 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาจกระท าได้ดังนี้  
  1)  หาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัย เช่น กรณีความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ก็คาด
เข็มขัดนิรภัย ติดตั้งถุงลมแอร์แบคซึ่งจะกางออกเมื่อรถมีการกระแทก ติดตั้งกันชน ติดตั้งสัญญาณถอยหลัง บ ารุงรักษา
เช็คสภาพรถยนต์อย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 
  2)  หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง เช่น ไม่ขับรถยนต์เร็วเกินไปหรือเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ไม่นั่งเรือ
ในช่วงที่มีพายุ เป็นต้น 
  3)  ท าประกันภัยเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยจะได้รับเงินชดใช้จากบริษัทประกันภัยหากมีภัยเกิดขึ้น 
เช่น การประกันชีวิต การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
เป็นต้น 
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ซึง่อาจมผีลท�าให้บคุคล เสือ่มเสีย

ชื่อ เสียง ภาพลักษณ ์
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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 7.  ความเส่ียงด้านการลงทุน  (Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากบุคคลน าเงินไปลงทุนแล้ว
ผลตอบแทน ที่ได้รับจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งความเสี่ยง 
อาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น 
  1) ภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ลงทุนตกต่ าลง
หรือด้อยค่าลงจากเดิม 
  2)  คู่สัญญาผิดนัดช าระหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ท าให้บุคคลที่ลงทุนไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ 
  3)  สินทรัพย์ที่ลงทุนเกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 
เป็นต้น 
  4)  สินทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่องไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต้องการในระยะเวลาท่ีต้องการ หาก
ต้องการขายเร่งด่วนก็จะขายได้ในราคาที่ต่ ากว่าปกติหรือต่ ากว่าที่คาดหวัง 
 โดยทั่วไปบุคคลมักจะลงทุนเพื่อหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่เพียงพอส าหรับไว้ใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตทั้งก่อน
และหลังเกษียณอายุ การมีชีวิตที่ยาวนานเกินไปก็อาจถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่อาจท าให้บุคคลไม่มีเงินเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินชีวิต 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการลงทุน อาจท าไดด้ังนี ้
  1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนให้ชัดเจนและควรศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละประเภท เพื่อจะได้เลือกการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื่องจากการลงทุน
สามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น ซื้อทองค า ที่ดิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่าง ๆ การ
ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน การประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น การลงทุนจึงควรเลือกประเภทการลงทุนให้
เหมาะสมด้วย เช่น หากต้องการลงทุนเพื่อให้มีรายได้อย่างสม่ าเสมอเพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุก็อาจต้องเลือกการ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น 
  2)  การกระจายการลงทุนโดยไม่ลงทุนในรูปแบบเดียวกันทั้งจ านวน เช่น น าเงินทุนส่วนหนึ่งลงทุนใน
พันธบัตร เงินอีกส่วนหนึ่งน าไปท าประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทั้งจ านวน 
เพราะหากการลงทุนประเภทหนึ่งเสียหายหรือขาดทุน ก็อาจจะได้ผลตอบแทนของการลงทุนอีกประเภทหนึ่งมาชดเชย 
แต่ถ้าลงทุนในรูปแบบเดียวกันหรือประเภทเดียวกันทั้งจ านวน หากเกิดผลขาดทุนก็จะขาดทุนทั้งหมดโดยไม่มีสิ่งใดมา
ชดเชยได้เลย 
 8. ความเส่ียงด้านอาชีพ (Employment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพการงาน โดย
อาจเกิดจากการถูกเลิกจ้าง มีรายได้จากการท างานไม่สม่ าเสมอหรือไม่ต่อเนื่อง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจไม่สามารถ
คาดหมายได้ล่วงหน้า 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านอาชีพ อาจท าได้ดังนี ้
  1) เลือกท างานในกิจการที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีชื่อเสียง มีผลการด าเนินงานดีสม่ าเสมอทุกปี เพื่อจะ
ได้สามารถปฏิบัติงานในกิจการนั้นได้อย่างยาวนาน 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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 7.  ความเส่ียงด้านการลงทุน  (Investment Risk) เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากบุคคลน าเงินไปลงทุนแล้ว
ผลตอบแทน ที่ได้รับจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งความเสี่ยง 
อาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่น 
  1) ภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ลงทุนตกต่ าลง
หรือด้อยค่าลงจากเดิม 
  2)  คู่สัญญาผิดนัดช าระหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา ท าให้บุคคลที่ลงทุนไม่ได้รับช าระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ 
  3)  สินทรัพย์ที่ลงทุนเกิดการสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย 
เป็นต้น 
  4)  สินทรัพย์ที่ลงทุนขาดสภาพคล่องไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต้องการในระยะเวลาที่ต้องการ หาก
ต้องการขายเร่งด่วนก็จะขายได้ในราคาที่ต่ ากว่าปกติหรือต่ ากว่าที่คาดหวัง 
 โดยทั่วไปบุคคลมักจะลงทุนเพื่อหวังว่าจะได้ผลตอบแทนที่เพียงพอส าหรับไว้ใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตทั้งก่อน
และหลังเกษียณอายุ การมีชีวิตที่ยาวนานเกินไปก็อาจถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่อาจท าให้บุคคลไม่มีเงินเพียงพอ
ส าหรับการด าเนินชีวิต 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านการลงทุน อาจท าไดด้ังนี ้
  1)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนให้ชัดเจนและควรศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของการลงทุนแต่ละประเภท เพื่อจะได้เลือกการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื่องจากการลงทุน
สามารถกระท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น ซื้อทองค า ที่ดิน พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หน่วยลงทุนในกองทุนต่าง ๆ การ
ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน การประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น การลงทุนจึงควรเลือกประเภทการลงทุนให้
เหมาะสมด้วย เช่น หากต้องการลงทุนเพื่อให้มีรายได้อย่างสม่ าเสมอเพื่อไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุก็อาจต้องเลือกการ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นต้น 
  2)  การกระจายการลงทุนโดยไม่ลงทุนในรูปแบบเดียวกันทั้งจ านวน เช่น น าเงินทุนส่วนหนึ่งลงทุนใน
พันธบัตร เงินอีกส่วนหนึ่งน าไปท าประกันชีวิตแบบควบการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทั้งจ านวน 
เพราะหากการลงทุนประเภทหนึ่งเสียหายหรือขาดทุน ก็อาจจะได้ผลตอบแทนของการลงทุนอีกประเภทหนึ่งมาชดเชย 
แต่ถ้าลงทุนในรูปแบบเดียวกันหรือประเภทเดียวกันทั้งจ านวน หากเกิดผลขาดทุนก็จะขาดทุนทั้งหมดโดยไม่มีสิ่งใดมา
ชดเชยได้เลย 
 8. ความเส่ียงด้านอาชีพ (Employment Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่มั่นคงในอาชีพการงาน โดย
อาจเกิดจากการถูกเลิกจ้าง มีรายได้จากการท างานไม่สม่ าเสมอหรือไม่ต่อเนื่อง ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจไม่สามารถ
คาดหมายได้ล่วงหน้า 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านอาชีพ อาจท าได้ดังนี ้
  1) เลือกท างานในกิจการที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีชื่อเสียง มีผลการด าเนินงานดีสม่ าเสมอทุกปี เพื่อจะ
ได้สามารถปฏิบัติงานในกิจการนั้นได้อย่างยาวนาน 
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  2)  ท าประกันภัยการว่างงาน ซึ่งจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มี
ความผิดหรือนายจ้างปิดกิจการและได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้ว ซึ่งการประกันภัยประเภท
นี้จะก าหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดที่ร้อยละ 50 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยก าหนดฐานเงินเดือน
สูงสุดไม่เกิน 50, 000 บาท โดยการจ่ายเงินค่าสินไหมจะจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดผลกระทบให้แก่
พนักงานหรือบุคคลที่ถูกเลิกจ้างงาน โดยหากอยู่ในภาวะว่างงานก็จะมีเงินก้อนที่จะใช้เป็นทุนไปประกอบอาชีพได้ หรือ
ใช้ในการด ารงชีวิตในระหว่างรองานใหม่ 
 บทสรุป จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการตอบสนองความเสี่ยงส่วนบุคคลแต่ละประเภทนั้นอาจกระท า
ได้ในหลายลักษณะโดยอาจสรุปได้เป็น 2 ลักษณะหลัก ๆ ดังนี้ 
 1.  การหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงโดยหาวิธีป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย เช่น ไม่ขับรถเร็ว 
ล้างมือบ่อย ๆ เป็นต้น 
 2.  การโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยด้วยการท าประกันภัย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยง
ให้มีความรุนแรงน้อยลงเพราะหากมีความเสียหายเกิดข้ึนจะได้รับเงินค่าสินไหมมาช่วยชดเชยความเสียหายได้ 
 ดังนั้นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยจึงควรเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคล
เพื่อจะได้สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งอาจท าให้บุคคลต่าง ๆ มี
ความต้องการท าประกันภัยมากข้ึน 
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1-4     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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เร่ืองที ่2.4  
ประโยชน์และข้อจ ากดัของการบริหารความเส่ียง 
   
 
1. ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง 
 เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีระบบซึ่งออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์หลายประการ ที่ส าคัญ
มีดังนี้ 
 1)  ท าให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนโดยสามารถระบุ ประเมิน และจัดการกบัความเส่ียงและโอกาสได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ โดยทั่วไปบุคคลหรือองค์กรมักจะเผชิญกับความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนนี้อาจจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก (โอกาส) หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน ทางลบ (ความเสี่ยง) ก็ได้ การบริหารความเสี่ยงจะ
ช่วยท าให้สามารถใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยสามารถจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจท าความเสียหายให้แก่บุคคล หรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วยลดอุปสรรค 
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 3)  ช่วยให้สามารถตอบสนองความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จึงท าให้สามารถเลือกวิธีการในการตอบสนองความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 4)  ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กร เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงจะมีการระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและเป็นโอกาสของบุคคลหรือองค์กร จึงสามารถพิจารณาน าโอกาสหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นผลดีนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือองค์กรให้มาก
ที่สุดในขณะที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือผลลบก็สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็จะท าให้สามารถเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กรได้ในที่สุด 
 5)  ช่วยให้การจดัสรรทรัพยากรและเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงหรือมี
ความส าคัญมากและเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงต่ าหรือส าคัญน้อย การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงนี้จะท าให้
ทราบว่าควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมใดมากน้อยแค่ไหน และควรจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมอย่างไรและใช้
เงินทุนเท่าใด การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ผลลัพท์ในทางลบ
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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เร่ืองที ่2.4  
ประโยชน์และข้อจ ากดัของการบริหารความเส่ียง 
   
 
1. ประโยชน์ของการบริหารความเส่ียง 
 เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่มีระบบซึ่งออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคลหรือองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์หลายประการ ที่ส าคัญ
มีดังนี้ 
 1)  ท าให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนโดยสามารถระบุ ประเมิน และจัดการกบัความเส่ียงและโอกาสได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ โดยทั่วไปบุคคลหรือองค์กรมักจะเผชิญกับความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนนี้อาจจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก (โอกาส) หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน ทางลบ (ความเสี่ยง) ก็ได้ การบริหารความเสี่ยงจะ
ช่วยท าให้สามารถใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยสามารถจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจท าความเสียหายให้แก่บุคคล หรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2)  ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะช่วยลดอุปสรรค 
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 3)  ช่วยให้สามารถตอบสนองความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จึงท าให้สามารถเลือกวิธีการในการตอบสนองความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 4)  ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กร เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงจะมีการระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและเป็นโอกาสของบุคคลหรือองค์กร จึงสามารถพิจารณาน าโอกาสหรือ
เหตุการณ์ที่เป็นผลดีนั้นไปก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อฉกฉวยโอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือองค์กรให้มาก
ที่สุดในขณะที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือผลลบก็สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็จะท าให้สามารถเพิ่มมูลค่าแก่บุคคลหรือองค์กรได้ในที่สุด 
 5)  ช่วยให้การจดัสรรทรัพยากรและเงินทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจะมี
การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงว่าเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงหรือมี
ความส าคัญมากและเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงต่ าหรือส าคัญน้อย การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงนี้จะท าให้
ทราบว่าควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมใดมากน้อยแค่ไหน และควรจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมอย่างไรและใช้
เงินทุนเท่าใด การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรและเงินทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2. ข้อจ ากดัของการบริหารความเส่ียง 
 แม้ว่าการบริหารความเสี่ยงจะมีประโยชน์หรือข้อดีหลายประการ แต่การบริหารความเสี่ยงก็มีข้อจ ากัดที่ท า
ให้การบริหารความเสี่ยงไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการหรือไม่สามารถมั่นใจได้ 100% ว่ากิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ ข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงมีหลายประการ ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1)  ความเส่ียงเป็นเร่ืองที่เกีย่วข้องกบัอนาคตซ่ึงมีความไม่แน่นอน คาดการณ์ได้ยาก จึงอาจเกิดเหตุการณ์ที่
ไม่คาดฝันท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว อุทกภัยอย่างรุนแรง การ
ชุมนุมประท้วง โรคระบาด วิกฤติการณ์ทางการเงิน เป็นต้น 
 2)  อาจไม่สามารถจัดการความเส่ียงได้ทุกเร่ือง การบริหารความเสี่ยงจ าเป็นต้องพิจารณาต้นทุนและ
ประโยชน์ที่เก่ียวข้องว่าคุ้มค่ากันหรือไม่ ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ทั้งหมด 
 3)  มีการใช้ดลุยพนิิจ การบริหารความเสี่ยงมีการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดได้บ้าง 
 4)  อาจมีการทุจริต หรือสมรู้ร่วมคิดของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงอาจท าให้บุคคลหรือองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ที่ต้องการแม้ว่า
จะมีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม 
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เร่ืองที ่1.1   
สัญญาประกนัชีวติ 
 
  
 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า การประกันชีวิต คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้เงินจ านวนหนึ่งให้
เมื่อผู้เอาประกันภัย กรณียังคงมีชีวิตอยู่จนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือถึงแก่มรณะภายในระยะเวลาของสัญญา
หรือไม่มีก าหนดระยะเวลาของสัญญาก็ตาม โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 3 ฝ่ายคือ ผู้รับ
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ เมื่อสัญญาประกันชีวิตเกิดขึ้นแล้ว คู่สัญญาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
สัญญาซึ่งกันและกัน โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ลักษณะ 20 ว่าด้วยเรื่องประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 ก าหนดไว้ว่า “สัญญาประกันภัยนั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิด หรือลายมือชื่อของตัวแทนฝ่ายนั้นเป็นส าคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่” ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามี
การท าสัญญาประกันชีวิตขึ้น อย่างไรก็ดีเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 101 จะไม่น ามาตรา 867 มาบังคับใช้ 
 
1. ความหมายของสัญญาประกนัภัยและสัญญาประกนัชีวติ 
   1.1 สัญญาประกันภัย คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้
หากเกิดเหตุการณ์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า  ผู้เอาประกันภัย จะให้เงินตอบแทน ซึ่ง
เรียกว่า เบี้ยประกันภัย จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสัญญาประกันภัยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่ส าคัญ         
3 ประการ คือ 
  1) เป็นสัญญาซึ่งฝ่ายหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจ านวนหนึ่ง 
   2) เงื่อนไขแห่งการใช้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งเหตุการณ์นั้นอาจเป็นวินาศภัยหรือเหตุอย่างอื่นอันได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย 

 3) ฝ่ายหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย 
 

 
 1 บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับให้นิติกรรมใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้น มิให้
น ามาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจช าระหนี้ 
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วตัถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาบทที่ 2 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายความหมายของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงได้ 
2.  อธิบายความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ 
3.  อธิบายความเสี่ยงส่วนบุคคล และแนวทางการบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้ 
4.  อธิบายประโยชน์และข้อจ ากัดของการบริหารความเสี่ยงได้ 
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