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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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บทที ่4 การจดัการพจิารณารับประกนัภัย        ตช.1 
(1 ช่ัวโมง) 

เร่ืองที ่  
4.1 ความส าคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน 
4.2 ปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน 
4.3 เอกสารที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน 
4.4 กระบวนการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน 
4.5 บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน 

 
แนวคดิ 

1. การพิจารณารับประกันภัย เป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และ
ตัวแทนประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยท าเพื่อประเมิน วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงภัยของ 
ผู้เอาประกันภัย  

2. การพิจารณารับประกันภัยจะต้องถูกด าเนินการอย่างยุติธรรม และเป็นไปตามหลักการของการประเมิน 
และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาโดยอาศัยปัจจัยหลายอย่าง
ประกอบการพิจารณา ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอเอาประกันภัย ระดับความเสี่ยงภัย และความสามารถ
ของบริษัทประกันภัยในการรับประกันภัย 

3. เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย ช่วยให้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักการของ
การประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย รวดเร็วและเกิดความเป็นธรรมต่อบริษัท
ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิต โดยเอกสารที่จ าเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัย 
ได้แก่ ใบค าขอเอาประกันภัย ค าแถลงของผู้เอาประกันภัย รายงานแพทย์ผู้รักษา รายงานจากตัวแทน
ประกันชีวิต รายงานการตรวจสอบประวัติของผู้เอาประกันภัย และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. กระบวนการพิจารณารับประกันภัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ คือ 1) การตรวจรับใบค าขอเอา
ประกันภัย และเอกสารประกอบ 2) การตรวจสอบใบค าขอเอาประกันภัย 3) การรวบรวมข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย และ 4) การตัดสินใจในการรับประกันภัย 

5. ตัวแทนประกันชีวิตรู้จักใกล้ชิดและมีข้อมูลของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด จึงมีบทบาทและหน้าที่พิจารณา
รับประกันภัยเบื้องต้นให้กับบริษัทประกันภัย ซึ่งหากพิจารณารับประกันภัยและคัดเลือกภัยได้ดี ย่อม
ส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจ ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์
ประกันภัย ความน่าเชื่อถือ อันน ามาซึ่งความมั่นคงและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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เร่ืองที ่4.1  
ความส าคญัของการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
   
 
      การพิจารณารับประกันภัยเป็นกระบวนการส าคัญที่บริษัทใช้กลั่นกรอง คัดเลือก และประเมินผู้ขอเอาประกันภัย
ให้สามารถรับประกันภัยได้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีอัตราการเสี่ยงภัยอยู่ในเกณฑ์ หรือขอบข่ายที่จะไม่ท าให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงภายหลัง และให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้เอาประกันภัย 
       เมื่อบริษัทรับประกันภัยบุคคลเป็นจ านวนมาก โดยที่แต่ละบุคคลมีคุณลักษณะแตกต่างกันทั้งทางด้านอายุ อาชีพ 
อุปนิสัย สุขภาพ ฯลฯ แน่นอนว่าการด ารงชีวิตของทุกชีวิตย่อมแตกต่างกัน โดยไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์
ใดในอนาคต ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องวางมาตรการควบคุมการรับประกันชีวิต หรือรับโอนความเสี่ยงภัย
อย่างรอบคอบ และยุติธรรม เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การประกันชีวิต 

 
1. หลกัมาตรฐานในการพจิารณารับประกนัภัย 
 บริษัทประกันภัย (Insurer) ต้องสร้างมาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย (Underwriting Standard) 
เพื่อให้เป็นเกณฑ์คัดเลือกภัย (Risk Selection) และตัดสินใจจากข้อมูลของผู้เอาประกันภัยว่าจะยอมรับท าประกัน
ชีวิตในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติหรือเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เลื่อนการพิจารณารับประกันภัยหรือปฏิเสธไม่รับ
ประกันภัยนั้น  
 การพิจารณารับประกันภัยจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่ งจ าเป็นต้องอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ และ
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้พิจารณารับประกันภัยแต่ละคน ผู้พิจารณารับประกันภัยถือเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญของบริษัทประกันภัยในการพิจารณารับประกันภัยภายใต้มาตรฐานการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท ซึ่งต้อง
ยึดหลัก 3 ประการ คือ       
 1.1 ความยุติธรรมต่อลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัย เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยแต่ละคนจ่ายจะต้องสัมพันธ์
กับความเสี่ยงภัยที่บริษัทต้องรับผิดชอบ ดังนั้นผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องประเมินความเสี่ยงภัย และค านวณเบี้ย
ประกันภัยด้วยความเที่ยงตรง และเหมาะสม 
  ในการประเมินความเสี่ยงภัยของกลุ่มคนที่มีเพศ และอายุอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะพบว่ามีสุขภาพ อาชีพ และ
ปัจจัยประกอบต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น ชายอายุ 35 ปี จ านวน 100 คน พบว่ามีสุขภาพสมบูรณ์ 98 คน ในขณะที่อีก    
2 คน มีปัญหาสุขภาพ ดังนั้นจึงควรเพิ่มเบี้ยประกันภัยส าหรับคนที่มีสขุภาพไม่ด ีซึ่งมีความเสี่ยงภัยที่เพิ่มข้ึนจากโอกาส
ที่จะเสียชีวิตก่อนผู้อื่น     
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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 1.2 ความเป็นธรรมต่อตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ที่ต้องออกไปพบ และน าเสนอกรมธรรม์
ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันชี วิตและกรอกใบค าขอเอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตย่อมคาดหวังให้ใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายผ่านการ
พิจารณารับประกันอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
  หากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ตัวแทน
ประกันชีวิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหตุผลของการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้กับตัวแทนประกันชีวิตเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหตุของการคิดเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขอเอาประกันภัยยินดีท าประกัน
ชีวิตกับบริษัทประกันภัยต่อไป 
 1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโดยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพราะผลที่ตามมา คือ สถานะการเงินที่มั่นคง 
ท าให้บริษัทมีก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง  
             
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
  การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัย และยุติธรรมท าให้เกิดผลดีต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และ
ตัวแทนประกันชีวิต ดังนี้ 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะมีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัยดังนี้    
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันชวีิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ที่มีความเสี่ยงภัยมาตรฐานโดยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติสอดคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   หากปีกรมธรรม์นั้น ผู้ขอเอา
ประกันภัยเสียชีวิตน้อยกว่าอัตรามรณะหรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะมีผลก าไร (Gain) 
ส่งผลดีต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 

 กรณีที่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับความเสี่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มหรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะมี
หลักฐานพิสูจน์ว่ารับประกันชีวิตรายนั้นได้ ขณะเดียวกัน บริษัทประกันภัยต้องปฏิเสธผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับ
ความเสี่ยงภัยซึ่งไม่อาจรับประกันชีวิตได้ เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคมะเร็ง เพื่อรักษาฐานะและความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทประกันภัยต่อไป                                                                               
           2.1.2 มีความแขง็แกร่งทางการเงินและสามารถแข่งขันได้ บริษัทประกันภัยจะมีความแข็งแกร่งทาง
การเงินและสามารถแข่งขันได้นั้นเป็นผลมาจากเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสม หากบริษัทประกันภัยพิจารณารับประกันภัยเข้มงวดเกินไปหรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปจนไม่
สามารถแข่งขันในตลาดได้ โอกาสสูญเสียตลาดจะมีมากขึ้น ขณะเดียวกัน หากพิจารณารับประกันภัยย่อหย่อนเกินไป 
เช่น ยอมรับท าประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อเกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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 1.2 ความเป็นธรรมต่อตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ที่ต้องออกไปพบ และน าเสนอกรมธรรม์
ประกันภัยกับผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งเมื่อผู้ขอเอาประกันภัยตกลงท าประกันชี วิตและกรอกใบค าขอเอาประกันภัย
เรียบร้อยแล้ว ตัวแทนประกันชีวิตย่อมคาดหวังให้ใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละรายผ่านการ
พิจารณารับประกันอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ  
  หากผู้พิจารณารับประกันภัยต้องคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากอัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่ตัวแทน
ประกันชีวิตน าเสนอกับผู้ขอเอาประกันภัย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องอธิบายเหตุผลของการคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
พิเศษให้กับตัวแทนประกันชีวิตเข้าใจอย่างชัดเจน เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตน ากลับไปอธิบายถึงสาเหตุของการคิดเบี้ย
ประกันภัยเพิ่มพิเศษซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ขอเอาประกันภัยเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขอเอาประกันภัยยินดีท าประกัน
ชีวิตกับบริษัทประกันภัยต่อไป 
 1.3 ความคงอยู่ของบริษัท ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณารับประกันภัยโดยค านึงถึงผลก าไรของ
บริษัทด้วยการพิจารณารับประกันภัยอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพราะผลที่ตามมา คือ สถานะการเงินที่มั่นคง 
ท าให้บริษัทมีก าไรอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทเจริญก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง  
             
2. ผลดขีองการพจิารณารับประกนัภัยทีม่ปีระสิทธิภาพ  
  การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัย และยุติธรรมท าให้เกิดผลดีต่อบุคคลสามฝ่าย คือ บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และ
ตัวแทนประกันชีวิต ดังนี้ 
 2.1 บริษทัประกนัภัย การพิจารณารับประกันภัยจะมีความส าคัญต่อบริษัทประกันภัยดังนี้    
  2.1.1 มีความน่าเช่ือถือ หากบริษัทประกันภัยยอมรับท าประกันชวีิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมาก
ที่มีความเสี่ยงภัยมาตรฐานโดยก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในอัตราปกติสอดคล้องกับอัตรามรณะ (Mortality Rate) 
และ/หรืออัตราการเจ็บป่วย (Morbidity Rate) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   หากปีกรมธรรม์นั้น ผู้ขอเอา
ประกันภัยเสียชีวิตน้อยกว่าอัตรามรณะหรือเจ็บป่วยน้อยกว่าอัตราการเจ็บป่วย บริษัทประกันภัยก็จะมีผลก าไร (Gain) 
ส่งผลดีต่อฐานะและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 

 กรณีที่บริษัทประกันภัยยอมรับประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับความเสี่ยงภัยต่ ากว่า
มาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้องเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มหรือเลื่อนการพิจารณารับประกันภัยไปก่อนจนกว่าจะมี
หลักฐานพิสูจน์ว่ารับประกันชีวิตรายนั้นได้ ขณะเดียวกัน บริษัทประกันภัยต้องปฏิเสธผู้ขอเอาประกันภัยที่มีระดับ
ความเสี่ยงภัยซึ่งไม่อาจรับประกันชีวิตได้ เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ โรคมะเร็ง เพื่อรักษาฐานะและความมั่นคงทางการเงิน
ของบริษัทประกันภัยต่อไป                                                                               
           2.1.2 มีความแขง็แกร่งทางการเงินและสามารถแข่งขันได้ บริษัทประกันภัยจะมีความแข็งแกร่งทาง
การเงินและสามารถแข่งขันได้นั้นเป็นผลมาจากเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยและการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสม หากบริษัทประกันภัยพิจารณารับประกันภัยเข้มงวดเกินไปหรือก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปจนไม่
สามารถแข่งขันในตลาดได้ โอกาสสูญเสียตลาดจะมีมากขึ้น ขณะเดียวกัน หากพิจารณารับประกันภัยย่อหย่อนเกินไป 
เช่น ยอมรับท าประกันชีวิตให้กับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อเกิดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามเง่ือนไข
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กรมธรรม์ บริษัทประกันภัยอาจมีเงินไม่พอจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลต่อ
ความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัย 
 2.2 ผู้ เอาประกันภัย การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน มีความส าคัญต่อผู้เอา
ประกันภัยที่จะได้รับความคุ้มครองสอดคล้องกับความต้องการในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นธรรม    
 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบ
และสามารถช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัย รายได้และความจ าเป็นของตนเองตลอด
อายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
 2.3 ตัวแทนประกันชีวิต การพิจารณารับประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐานมีความจ าเป็นและ
ความส าคัญต่อตัวแทนประกันชีวิตดังนี้  
  2.3.1 สร้างการเรียนรู้ในหลักการพิจารณารับประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตที่มีความรู้ความเข้าใจการ
พิจารณารับประกันภัยจะเข้าใจหลักการพิจารณารับประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละแบบตามเกณฑ์ที่บริษัท
ประกันภัยก าหนด เพื่อน าเสนอขายและคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยที่มีคุณสมบัติท าประกันภัยได้มาเป็น ผู้เอา
ประกันภัยที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัย (Persistency) สร้างความน่าเชื่อถือต่อทั้งลูกค้า
และบริษัทประกันภัย เช่น การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เหมาะกับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีรายได้สูงหรือปานกลาง 
ตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยที่มีรายได้ดี ประกอบอาชีพสุจริต จ านวนเงิน           
เอาประกันภัยเหมาะสมกับความจ าเป็นของครอบครัว แหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนและพิสูจน์ได้ เป็นต้น                                                                                        
  2.3.2 สร้างรายได้ต่อเน่ือง ตัวแทนประกันชีวิตจะมีรายได้ต่อเนื่องและคงอยู่ในอาชีพอย่างมั่นคง
ยาวนาน หากตัวแทนประกันชีวิตคัดเลือกผู้ขอเอาประกันภัยจ านวนมากที่มีคุณสมบัติสามารถท าประกันชีวิตได้และ
สามารถช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัย  ตัวแทนประกันชีวิตก็จะมีรายได้จากเบี้ย
ประกันภัยปีแรกและเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อความคงอยู่ในอาชีพ                                                                                   
 อย่างไรก็ตาม การพิจารณารับประกันภัยที่มีประสิทธิภาพนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย อาทิ  ผู้เอา
ประกันภัยต้องมีคุณสมบัติท าประกันชีวิตได้ ตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ขอเอาประกันภัย
ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นจริง ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องเป็นผู้มีความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ รวมถึง
บริษัทประกันภัยเองต้องก าหนดมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตลาดประกันภัยด้วย 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ปี 
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ปี 
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ปี 
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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 1.2 เพศ (Sex) ประเด็นนี้ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัย โดยหลักการพิจารณารับประกันภัย
เพศหญิงจะเหมือนกับเพศชาย กล่าวคือ จะพิจารณาจากความจ าเป็น (Need) ในการขอท าประกันชีวิต เป็นหลัก แต่
อย่างไรก็ตามจากสถิติพบว่า เพศชายมีอัตรามรณะสูงกว่าเพศหญิง เนื่องจากมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงกว่าทั้งในด้านการเกิด
อุบัติเหตุ และการถูกฆาตกรรม แต่ผู้หญิงจะเจ็บป่วยมากกว่า เพราะร่างกายของผู้หญิงมีความซับซ้อนมากกว่า ในบาง
บริษัทอาจเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย (ชีวิตและ/หรือสุขภาพ)ไม่เท่ากัน 

1.3 ส่วนสูงและน ้าหนัก (Build) ส่วนสูงและน้ าหนักเป็นปัจจัยส าคัญอีกเรื่องหนึ่งในการพิจารณารับ
ประกันภัย โดยปกติจะมีตารางแสดงน้ าหนักมาตรฐานของผู้มีความสูงแตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบว่า  ผู้ขอ              
เอาประกันภัยแต่ละคนมีน้ าหนักตามมาตรฐานหรือไม่ น้ าหนักที่แตกต่างจากมาตรฐานเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผลกระทบ
ต่อระดับความเสี่ยงภัย แต่ผู้ที่มีน้ าหนักสูงกว่ามาตรฐานมากจะท าให้มีระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น ในทางตรงข้ามผู้ที่มี
น้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐานไม่มากนักมักจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงภัย  อย่างไรก็ดีถ้าปรากฏว่าผู้ขอ            
เอาประกันภัยมีน้ าหนักลดลงมากจากเดิมในระยะเวลาช่วง 3 ถึง 6 เดือน ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องหาสาเหตุ
ของการที่มีน้ าหนักลดลง สืบเนื่องจากความเจ็บป่วยอย่างไร หรือไม่ 
  1) ผู้ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดโรคตามมาภายหลัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคไขมันในเลือดสูง หัวใจ หรือระบบอ่ืน ๆ อีกได้ 
  2) ผู้ที่มีน้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐาน อาจจะแสดงถึงภาวะการติดเชื้อภายในร่างกาย เช่น วัณโรค โรคปอด 
โรคเอดส์ และโรคมะเร็ง 
 ดังนั้นบริษัทประกันภัยจะต้องมีการสอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัยว่า
เพิ่มขึ้น หรือลดลงด้วยสาเหตุใด ปัจจุบันการพิจารณาส่วนสูง และน้ าหนักจะพิจารณาจากดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index) = น้ าหนัก (กก.) / ส่วนสูง2 (เซนติเมตร) ค่าดัชนีมวลกายปกติอยู่ระหว่าง 20 – 25  
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว (Health History) ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเจ็บป่วย การรักษาหรือการ
ผ่าตัด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคเบาหวาน ย่อมส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
ภัยสูงขึ้น และเป็นเหตุท าให้อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัยมากหรือน้อย ขึ้นอยู่
กับลักษณะและความรุนแรงของโรคนั้น ๆ 
 1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History) จากการศึกษาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าสภาวะของสุขภาพของผู้ใดก็ตามมักจะมีจุดเร่ิมต้นจากบุคคล
ในครอบครัวที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากการศึกษานี้จะพบว่ามีโรคหลายชนิดที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคเลือดบางชนิด โรคเกี่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิด โรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เช่น 
โรคเลือดธาลัสซีเมีย หากบิดา และ/หรือมารดาเป็นโรคนี้ จะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมมายังบุตรได้ 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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 1.2 เพศ (Sex) ประเด็นนี้ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญต่อการตัดสินใจรับประกันภัย โดยหลักการพิจารณารับประกันภัย
เพศหญิงจะเหมือนกับเพศชาย กล่าวคือ จะพิจารณาจากความจ าเป็น (Need) ในการขอท าประกันชีวิต เป็นหลัก แต่
อย่างไรก็ตามจากสถิติพบว่า เพศชายมีอัตรามรณะสูงกว่าเพศหญิง เนื่องจากมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงกว่าทั้งในด้านการเกิด
อุบัติเหตุ และการถูกฆาตกรรม แต่ผู้หญิงจะเจ็บป่วยมากกว่า เพราะร่างกายของผู้หญิงมีความซับซ้อนมากกว่า ในบาง
บริษัทอาจเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย (ชีวิตและ/หรือสุขภาพ)ไม่เท่ากัน 

1.3 ส่วนสูงและน ้าหนัก (Build) ส่วนสูงและน้ าหนักเป็นปัจจัยส าคัญอีกเรื่องหนึ่งในการพิจารณารับ
ประกันภัย โดยปกติจะมีตารางแสดงน้ าหนักมาตรฐานของผู้มีความสูงแตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบว่า  ผู้ขอ              
เอาประกันภัยแต่ละคนมีน้ าหนักตามมาตรฐานหรือไม่ น้ าหนักที่แตกต่างจากมาตรฐานเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผลกระทบ
ต่อระดับความเสี่ยงภัย แต่ผู้ที่มีน้ าหนักสูงกว่ามาตรฐานมากจะท าให้มีระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น ในทางตรงข้ามผู้ที่มี
น้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐานไม่มากนักมักจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความเสี่ยงภัย  อย่างไรก็ดีถ้าปรากฏว่าผู้ขอ            
เอาประกันภัยมีน้ าหนักลดลงมากจากเดิมในระยะเวลาช่วง 3 ถึง 6 เดือน ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องหาสาเหตุ
ของการที่มีน้ าหนักลดลง สืบเนื่องจากความเจ็บป่วยอย่างไร หรือไม่ 
  1) ผู้ที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดโรคตามมาภายหลัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง โรคไขมันในเลือดสูง หัวใจ หรือระบบอ่ืน ๆ อีกได้ 
  2) ผู้ที่มีน้ าหนักต่ ากว่ามาตรฐาน อาจจะแสดงถึงภาวะการติดเชื้อภายในร่างกาย เช่น วัณโรค โรคปอด 
โรคเอดส์ และโรคมะเร็ง 
 ดังนั้นบริษัทประกันภัยจะต้องมีการสอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัยว่า
เพิ่มขึ้น หรือลดลงด้วยสาเหตุใด ปัจจุบันการพิจารณาส่วนสูง และน้ าหนักจะพิจารณาจากดัชนีมวลกาย (Body Mass 
Index) = น้ าหนัก (กก.) / ส่วนสูง2 (เซนติเมตร) ค่าดัชนีมวลกายปกติอยู่ระหว่าง 20 – 25  
 1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว (Health History) ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเจ็บป่วย การรักษาหรือการ
ผ่าตัด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคเบาหวาน ย่อมส่งผลให้ระดับความเสี่ยง
ภัยสูงขึ้น และเป็นเหตุท าให้อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าปกติ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัยมากหรือน้อย ขึ้นอยู่
กับลักษณะและความรุนแรงของโรคนั้น ๆ 
 1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว (Family Health History) จากการศึกษาทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับ
พันธุกรรมในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าสภาวะของสุขภาพของผู้ใดก็ตามมักจะมีจุดเร่ิมต้นจากบุคคล
ในครอบครัวที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม จากการศึกษานี้จะพบว่ามีโรคหลายชนิดที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคเลือดบางชนิด โรคเกี่ยวกับระบบทางประสาทบางชนิด โรคหัวใจ หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เช่น 
โรคเลือดธาลัสซีเมีย หากบิดา และ/หรือมารดาเป็นโรคนี้ จะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมมายังบุตรได้ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

 

4-10   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ หมายถึงความไม่สมบูรณ์ หรือ
ความผิดรูปร่างของอวัยวะซึ่งอาจเป็นมาตั้งแต่ก าเนิด หรือเกิดขึ้นในภายหลังก็ได้  เช่น เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือความ
เจ็บป่วย ซึ่งต้องพิจารณาถึงความส าคัญของอวัยวะที่พิการบกพร่อง ความรุนแรงของการสูญเสียหน้าท่ีในการท างาน 
รวมถึงสาเหตุของความพิการนั้นยังด ารงอยู่หรือไม่ 
 1.7 การสูบบุหร่ีและการเสพสารเสพติด เป็นเรื่องที่ทราบโดยทั่วไปแล้วว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของ
การเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบเร้ือรัง (Chronic Bronchitis) โรคถุง
ลมโป่งพอง (Chronic Obstruction Pulmonary Disease) โรคมะเร็งปอด ((Lung Cancer) รวมไปถึงโรคของระบบ
หลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจ  
 บริษัทประกันภัยจะไม่ยอมรับการท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีประวัติการเสพยาเสพติด หรือสาร
เสพติด (Substance Abuse) เพราะถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโทษต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพรวมถึงอาจส่งผล
กระทบต่อครอบครัวของผู้เสพด้วย 
 1.8 การดื่มสุรา เป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วย เช่น โรคตับ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ส าคัญของการเกิด
อุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งในการพิจารณาต้องพิจารณาถึง ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวนที่ดื่มแต่ละครั้ง และ
ความถี่ในการดื่มสุราต่อวันหรือต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นการยากที่จะได้ข้อมูลที่แท้จริง ในบางครั้งข้อมูลดังกล่าวอาจจะได้มา
จากประวัติการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งผู้ขอเอาประกันภัยตอบข้อซักถามของแพทย์  เป็นต้น และในบางกรณี
สิ่งแวดล้อมและอาชีพก็จะเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่จะน ามาใช้ในการประเมินภาวะการดื่มสุรา 
 
2. ปัจจยัเส่ียงทีไ่ม่เกีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) แยกพิจารณาได้เป็น 1) ปัจจัยเสี่ยงทางการเงิน 2) 
ปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล 3) ความเสี่ยงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิตและความเสี่ยงภัยทางศีลธรรม จรรยา รายละเอียด
มีดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk Factors) ข้อมูลทางการเงินเป็นเรื่องยากในการพิจารณา
รับประกันชีวิต ข้อมูลทางการเงินของผู้ขอเอาประกันภัยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความจ าเป็นและความสามารถในการท า
ประกันชีวิต กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินดี ก็จะมีความสามารถท าประกันชีวิ ตในจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่สูงได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ขอเอาประกันภัยมีฐานะทางการเงินไม่ดี ก็จะสามารถท าประกันชีวิตด้วย
จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่สูง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหวังผลก าไรจากการท าประกันชีวิต หรือจากการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ ดังนั้นผู้ขอเอาประกันภัยควรจะขอเอาประกันภัยภายในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ไม่เกินความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัยของตนเอง ปัญหาเรื่องนี้มักจะเกี่ยวโยงไปถึงวิธีการขายของตัวแทนประกันชีวิตด้วย เพราะ
ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยตกลงซื้อประกันชีวิตเป็นจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินกว่าที่เขาจะสามารถช าระเบี้ย
ประกันภัยได้ตลอดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับก่อนครบก าหนดอายุกรมธรรม์
ประกันภัย นอกจากนี้หากผู้ขอเอาประกันภัยรายใดขอท าประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินสมควร (Over 
Insurance)   ผู้พิจารณารับประกันภัยก็จะต้องระมัดระวังว่าเป็นการท าประกันภัยในลักษณะไม่สุจริต โดยหวังผลใน
การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย    
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4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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  2.1.1 วัตถปุระสงค์ของการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ป้องกันการเรียกร้องสินไหมมรณกรรมในระยะเวลาอันสั้น (Early Death Claim) หรือกลุ่มผู้
ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงแอบแฝง (Anti-selection) 
   2) ประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อป้องกันกรมธรรม์
ประกันภัยขาดอายุ เนื่องจากการเสนอขายไม่ตรงกับความต้องการ หรือการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัย 
   3) ป้องกันไม่ให้มีการท าประกันชีวิตด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินไป  (Over Insurance) 
เพื่อแสวงหาผลก าไรจากการท าประกันชีวิต 
  2.1.2 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ความจ าเป็นในการท าประกันชีวิต (Insurance Needs) ผู้ขอเอาประกันภัยควรซื้อแบบประกัน
ชีวิตที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการทางการเงิน (Financial Need) เช่น ท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสีย
รายได้ เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน เพื่อการออมทรัพย์ เป็นต้น       
   2) การมีส่วนได้ส่วนเสียในการขอเอาประกันภัย (Insurable Interest) ผู้ขอเอาประกันภัยและ
ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเอาประกันภัยซึ่งขึ้นอยู่กับความจ าเป็นหรือวัตถุประสงค์ในการขอ
เอาประกันภัย เช่น ในกรณีท าประกันเพื่อคุ้มครองการสูญเสียรายได้ ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นบุคคลในครอบครัวที่มี
ความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือกรณีท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นธนาคารใน
ฐานะเจ้าหนี้ เป็นต้น 
   3) อาชีพและรายได้ (Occupation & Income) รายได้จะน ามาใช้ในการค านวณความคุ้มครอง
สูงสุดที่จะสามารถรับประกันภัยได้ และประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัย โดยอนุมัติให้เบี้ยประกันภัยรวม          
ทุกกรมธรรม์ประกันภัยของทุกบริษัทรวมกันไม่เกิน 15 – 20% ของรายได้ต่อปี และความคุ้มครองสูงสุดขึ้นอยู่กับ
รายได้และอายุของผู้ขอเอาประกันภัย 
 2.2 ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลที่จะน ามา
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ได้แก ่         
  2.2.1 อาชีพ (Occupation Risk) อาชีพมีผลต่อแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต พิการ หรือ
เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย อาชีพและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปย่อมมีโอกาสได้รับอันตรายแตกต่างกันไป อาชีพที่
ท างานเก่ียวข้องกับเอกสารหรือท างานประจ าอยู่ในส านักงาน โอกาสเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ น้อยเมื่อเทียบกับอาชีพที่ต้อง
ท างานเก่ียวกับเครื่องจักร หรือท างานในโรงงาน การประกอบอาชีพในบางลักษณะส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรม และ
เจ็บป่วย เช่น บุคคลที่ท างานในสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะเป็นพิษ จะส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานในเหมืองถ่านหิน เป็นต้น 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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  2.1.1 วัตถปุระสงค์ของการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ป้องกันการเรียกร้องสินไหมมรณกรรมในระยะเวลาอันสั้น (Early Death Claim) หรือกลุ่มผู้
ขอเอาประกันภัยที่มีความเสี่ยงแอบแฝง (Anti-selection) 
   2) ประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อป้องกันกรมธรรม์
ประกันภัยขาดอายุ เนื่องจากการเสนอขายไม่ตรงกับความต้องการ หรือการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถ
ในการช าระเบี้ยประกันภัย 
   3) ป้องกันไม่ให้มีการท าประกันชีวิตด้วยจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูงเกินไป  (Over Insurance) 
เพื่อแสวงหาผลก าไรจากการท าประกันชีวิต 
  2.1.2 ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาความเส่ียงทางการเงิน คือ 
   1) ความจ าเป็นในการท าประกันชีวิต (Insurance Needs) ผู้ขอเอาประกันภัยควรซื้อแบบประกัน
ชีวิตที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการทางการเงิน (Financial Need) เช่น ท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองการสูญเสีย
รายได้ เพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน เพื่อการออมทรัพย์ เป็นต้น       
   2) การมีส่วนได้ส่วนเสียในการขอเอาประกันภัย (Insurable Interest) ผู้ขอเอาประกันภัยและ
ผู้รับประโยชน์จะต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเอาประกันภัยซึ่งขึ้นอยู่กับความจ าเป็นหรือวัตถุประสงค์ในการขอ
เอาประกันภัย เช่น ในกรณีท าประกันเพื่อคุ้มครองการสูญเสียรายได้ ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นบุคคลในครอบครัวที่มี
ความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือกรณีท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองภาระหนี้สิน ผู้รับประโยชน์ควรจะเป็นธนาคารใน
ฐานะเจ้าหนี้ เป็นต้น 
   3) อาชีพและรายได้ (Occupation & Income) รายได้จะน ามาใช้ในการค านวณความคุ้มครอง
สูงสุดที่จะสามารถรับประกันภัยได้ และประเมินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย โดยปกติบริษัทประกันภัยจะ
พิจารณาความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยรวมของผู้ขอเอาประกันภัย โดยอนุมัติให้เบี้ยประกันภัยรวม          
ทุกกรมธรรม์ประกันภัยของทุกบริษัทรวมกันไม่เกิน 15 – 20% ของรายได้ต่อปี และความคุ้มครองสูงสุดขึ้นอยู่กับ
รายได้และอายุของผู้ขอเอาประกันภัย 
 2.2 ปัจจัยเส่ียงส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลที่จะน ามา
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ได้แก ่         
  2.2.1 อาชีพ (Occupation Risk) อาชีพมีผลต่อแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต พิการ หรือ
เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย อาชีพและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปย่อมมีโอกาสได้รับอันตรายแตกต่างกันไป อาชีพที่
ท างานเก่ียวข้องกับเอกสารหรือท างานประจ าอยู่ในส านักงาน โอกาสเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ น้อยเมื่อเทียบกับอาชีพที่ต้อง
ท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือท างานในโรงงาน การประกอบอาชีพในบางลักษณะส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรม และ
เจ็บป่วย เช่น บุคคลที่ท างานในสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะเป็นพิษ จะส่งผลให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ต ารวจ
จราจร คนงานในเหมืองถ่านหิน เป็นต้น 
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  อาชีพพนักงานบริการในสถานบันเทิงต่าง ๆ เช่น สถานอาบอบนวด บาร์ ไนท์คลับ คอกเทลเลานจ์    
เป็นต้น เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงสูงในเรื่องของสุขภาพทรุดโทรม มีโอกาสสูงในการติดเชื้อเอดส์ ดังนั้น            
การพิจารณารับประกันภัยส าหรบอาชีพนี้ ควรต้องมีการเรียกตรวจเลือด Anti HIV ก่อนการรับประกันชีวิต และบาง
บริษัทประกันภัยอาจรับประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่จ ากัด 
  จากความแตกต่างดังกล่าวในบางกลุ่มอาชีพจึงต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ในแต่ละบริษัทประกันภัยยังมีการก าหนดอัตราชั้นอาชีพส าหรับการประกันภัยอุบัติเหตุด้วย   ซึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยง
น้อย อัตราการเก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุย่อมน้อยกว่า โดยทั่วไปการก าหนดชั้นอาชีพจะแบ่งเป็น 3 ชั้น หรือ 4 ชั้น 
ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของแต่ละบริษัท เช่น พนักงานบัญชีจัดอยู่ในอาชพีชัน้ 1 พนักงานขับรถจัดอยู่ในอาชีพชั้น 3 เป็นต้น 
  2.2.2 กีฬาและงานอดิเรก (Sport and Hobby Risk) บุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยมาตรฐาน
มิได้หมายความว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับการคิดเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเสมอไป หากบุคคลเหล่านั้นมีงานอดิเรกหรือกึ่ง
อาชีพ หรือเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงภัยต่ออุบัติเหตุที่ท าให้เสียชีวิต หรือพิการทางร่างกายสูง เช่น นักมวย นักประดาน้ า 
แข่งรถประเภทต่าง ๆ การล่าสัตว์ เล่นเครื่องร่อน โดดร่ม แข่งเรือ เป็นต้น บุคคลประเภทข้างต้นไม่มีความจ าเป็นต่อ
การตรวจสุขภาพก่อนท าประกันชีวิต เว้นเสียแต่ว่ามีปัญหาทางสุขภาพอันเป็นผลเนื่องมาจากการเล่นกีฬา งานอดิเรก 
หรือกึ่งอาชีพนั้น ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนท าประกันชีวิตทุกกรณี 
  ในประเทศไทยปัจจุบันการด าน้ า (Scuba Diving) เพื่อการกีฬาหรืองานอดิเรกก็ตามเร่ิมได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ภัยอันตรายของนักด าน้ า คืออาการหมดแรง การฉีกขาดของหูส่วนกลาง ภาวะการดูดซึมก๊าซ
ไนโตรเจนในอัตราที่สูงกว่าปกติ หรือถุงลมปอดถูกท าลาย เป็นต้น อัตราการสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการ
ด าน้ านี้มักจะพบในวัยรุ่น หรือวัยหนุ่มซึ่งมักจะประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการด าน้ าที่ก าหนดไว้ 
  ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวไว้นี้ส่วนมากจะไม่ได้รับการอนุมัติสัญญาเพิ่มเติม
แนบท้ายคุ้มครองอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพ การเพิ่มเบี้ยประกันภัยพิเศษจะเพิ่มตั้งแต่ 2.00 บาทจนถึง 15 บาทต่อ
หนึ่งพัน แล้วแต่กรณี 
  2.2.3 ท่ีอยู่อาศัย (Residential Risk) การท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยควรท ากับบริษัทประกัน
ชีวิตในประเทศของตนเอง หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีแนวโน้มที่ต้องเดินทางไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก ซึ่งจะมีผล
ต่อระดับความเสี่ยงมากน้อยต่างกัน การเดินทางออกนอกประเทศ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การเดินทางออกนอก
ประเทศชั่วคราว เช่น เพื่อการท่องเที่ยว ดูงาน หรือเพื่อการศึกษา เป็นต้น และ 2) การเดินทางออกนอกประเทศถาวร
ชั่วคราว เช่น การเดินทางไปท างานต่างประเทศ หรือเพื่อการศึกษามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
   1) ปัจจยัดา้นท่ีอยูอ่าศยัท่ีผูพิ้จารณารับประกนัภยัตอ้งค านึงถึง ได้แก ่
               (1) ความมั่นคงทางการเมือง/ความสงบภายในประเทศ หมายรวมถึงการก่อการร้าย สงคราม 
กบฏ จลาจล หากต้องเดินทางเข้าไปในประเทศที่ไม่มีความมั่นคงทางการเมืองดังกล่าวบ่อย ๆ หรือเข้าไปอยู่เป็นระยะ
เวลานาน ๆ บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันภัยได้ 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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    (2) การบริการทางด้านสาธารณสุข และการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีของการเจ็บป่วยหาก
มีขึ้น จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดี และรวดเร็วมากน้อยเพียงใด หรือแม้กระทั่งมีการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงต่าง  ๆ
มากหรือไม่ กรณีที่เข้าไปพ านักในประเทศที่มาตรฐานความเป็นอยู่ต่ ากว่าในประเทศไทย การพิจารณาอาจมีการเพิ่ม
เบี้ยประกันภัย จ ากัดจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือไม่รับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทด้วย 
    ในอีกประเด็นที่จะต้องน ามาพิจารณาคือ กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเดินทางออกนอก
ประเทศแบบถาวร/ชั่วคราว การพิสูจน์หลักฐานในการเรียกร้องสินไหม และการบริการด้านอ่ืน  ๆ อาจไม่สามารถ
กระท าได้โดยง่าย เพื่อเป็นการป้องกันภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัยในเรื่องของการบริการ และเพื่อป้องกันการ
ทุจริตในการเรียกร้องสินไหม บริษัทประกันภัยส่วนมากจ ากัดการเสนอขายสัญญาเพิ่มเติมฯ สภาพแวดล้อม 
(Environment) 
    ในเรื่องความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การขาดอาหาร การสุขาภิบาล
ไม่ดีพออันเนื่องมาจากรายได้ต่ า ก็อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ระดับความเสี่ยงภัย หรืออัตราการตายสูงขึ้นได้ นอกจากนั้น             
ผู้ที่มีรายได้ต่ าเกินไปยังอาจมีปัญหาในเร่ืองความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยด้วย 
    (3) ส่วนได้เสียในการประกันภัย (Insurable Interest) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาใบค าขอเอาประกันภัยทุกรายด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ เป็น  
ผู้มีส่วนได้เสียในการท าประกันภัย กล่าวคือผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
    ส่วนได้เสียสามารถพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 

   ก. การขอเอาประกันชีวิตตนเอง ผู้เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้น ย่อมมีส่วนได้เสียใน
ชีวิตของตนเองคือเป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้นตามข้อก าหนดในกฎหมายจึงเอาประกันชีวิตตนเองได้  
                   ข. การขอเอาประกันชีวิตผู้อ่ืน ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของคนอ่ืน
นั้น ซึ่งมีหลายกรณีดังนี้ 
                   บุคคลในครอบครัว เช่น บิดามารดากับบุตร สามีภรรยา ต่างมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด ทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ และความสัมพันธ์ทางด้านการเงิน เพราะบิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดู
บุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อแก่ชราหมดความสามารถในการหารายได้  ทั้งสองฝ่ายจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ส่วนสามีภรรยาต่างก็ต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ดังนั้นบุคคลในครอบครัวจึงอาจเอาประกัน
ชีวิตซึ่งกันและกันได้                                                                                           
               ญาติ ได้แก่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย กับหลาน บุคคลเหล่านี้ถือ
เป็นญาติกัน แต่ความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจนั้นยังไม่ใกล้ชิดกันเท่าที่ควร ดังนั้นการที่บุคคลเหล่านี้จะเอาประกันชีวิตซึ่ง
กันและกันได้จะต้องมีข้อมูลประกอบให้เห็นความสัมพันธ์กันถึงขนาดที่มีอุปการะเลี้ยงดูกัน    
     ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจอาจมีส่วนได้เสียใน
การเอาประกันชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ เนื่องจากการเสียชีวิตของบุคคลในธุรกิจบางกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหายด้าน
การเงินต่อธุรกิจนั้น ๆ เช่น        
 - นายจ้าง - ลูกจ้าง นายจ้างมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ 
เพราะลูกจ้างมีส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้แก่นายจ้าง หากลูกจ้างที่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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    (2) การบริการทางด้านสาธารณสุข และการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีของการเจ็บป่วยหาก
มีขึ้น จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดี และรวดเร็วมากน้อยเพียงใด หรือแม้กระทั่งมีการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงต่าง  ๆ
มากหรือไม่ กรณีที่เข้าไปพ านักในประเทศที่มาตรฐานความเป็นอยู่ต่ ากว่าในประเทศไทย การพิจารณาอาจมีการเพิ่ม
เบี้ยประกันภัย จ ากัดจ านวนเงินเอาประกันภัย หรือไม่รับประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัทด้วย 
    ในอีกประเด็นที่จะต้องน ามาพิจารณาคือ กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเดินทางออกนอก
ประเทศแบบถาวร/ชั่วคราว การพิสูจน์หลักฐานในการเรียกร้องสินไหม และการบริการด้านอ่ืน  ๆ อาจไม่สามารถ
กระท าได้โดยง่าย เพื่อเป็นการป้องกันภาพลักษณ์ของบริษัทประกันภัยในเรื่องของการบริการ และเพื่อป้องกันการ
ทุจริตในการเรียกร้องสินไหม บริษัทประกันภัยส่วนมากจ ากัดการเสนอขายสัญญาเพิ่มเติมฯ สภาพแวดล้อม 
(Environment) 
    ในเรื่องความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การขาดอาหาร การสุขาภิบาล
ไม่ดีพออันเนื่องมาจากรายได้ต่ า ก็อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ระดับความเสี่ยงภัย หรืออัตราการตายสูงขึ้นได้ นอกจากนั้น             
ผู้ที่มีรายได้ต่ าเกินไปยังอาจมีปัญหาในเร่ืองความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยด้วย 
    (3) ส่วนได้เสียในการประกันภัย (Insurable Interest) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาใบค าขอเอาประกันภัยทุกรายด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ เป็น  
ผู้มีส่วนได้เสียในการท าประกันภัย กล่าวคือผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนทางการเงินเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 
    ส่วนได้เสียสามารถพิจารณาได้ 2 กรณี คือ 

   ก. การขอเอาประกันชีวิตตนเอง ผู้เป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้น ย่อมมีส่วนได้เสียใน
ชีวิตของตนเองคือเป็นเจ้าของชีวิตหรือร่างกายนั้นตามข้อก าหนดในกฎหมายจึงเอาประกันชีวิตตนเองได้  
                   ข. การขอเอาประกันชีวิตผู้อ่ืน ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีส่วนได้เสียในชีวิตของคนอ่ืน
นั้น ซึ่งมีหลายกรณีดังนี้ 
                   บุคคลในครอบครัว เช่น บิดามารดากับบุตร สามีภรรยา ต่างมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด ทั้งความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจ และความสัมพันธ์ทางด้านการเงิน เพราะบิดามารดาต้องอุปการะเลี้ยงดู
บุตร และบุตรก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อแก่ชราหมดความสามารถในการหารายได้  ทั้งสองฝ่ายจึงอาจเอา
ประกันชีวิตซึ่งกันและกันได้ ส่วนสามีภรรยาต่างก็ต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ดังนั้นบุคคลในครอบครัวจึงอาจเอาประกัน
ชีวิตซึ่งกันและกันได้                                                                                           
               ญาติ ได้แก่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย กับหลาน บุคคลเหล่านี้ถือ
เป็นญาติกัน แต่ความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจนั้นยังไม่ใกล้ชิดกันเท่าที่ควร ดังนั้นการที่บุคคลเหล่านี้จะเอาประกันชีวิตซึ่ง
กันและกันได้จะต้องมีข้อมูลประกอบให้เห็นความสัมพันธ์กันถึงขนาดที่มีอุปการะเลี้ยงดูกัน    
     ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์กันทางธุรกิจอาจมีส่วนได้เสียใน
การเอาประกันชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ เนื่องจากการเสียชีวิตของบุคคลในธุรกิจบางกรณีอาจก่อให้เกิดความเสียหายด้าน
การเงินต่อธุรกิจนั้น ๆ เช่น        
 - นายจ้าง - ลูกจ้าง นายจ้างมีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกจ้างได้ 
เพราะลูกจ้างมีส่วนในการท าคุณประโยชน์ให้แก่นายจ้าง หากลูกจ้างที่เป็นบุคคลส าคัญของบริษัท (Key Man) 
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เสียชีวิตย่อมน าความเสียหายในเชิงธุรกิจมาสู่นายจ้าง อาจท าให้งานหยุดชะงัก หรือผลส าเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับการ
มีชีวิตของลูกจ้างคนนั้น  
                       การขอเอาประกันภัยให้กับลูกจ้างอาจเป็นการท าประกันเพื่อทดแทนความ
คุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายนายจ้างต้องรับผิดชอบหากลูกจ้างเสียชีวิตในระหว่างการจ้างงาน  ซึ่งจ านวนเงิน
เอาประกันภัยจะต้องเหมาะสมกับเหตุผลที่ขอเอาประกันภัย           
                - เจ้าหนี้  - ลูกหนี้  เจ้าหนี้มีส่วนได้เสียที่อาจเอาประกันชีวิตลูกหนี้ได้         
ซึ่งจ านวนเงินเอาประกันภัยจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนหนี้ที่ค้างช าระ เพราะหากลูกหนี้เสียชีวิตในระหว่าง
สัญญา เจ้าหนี้ย่อมหมดโอกาสที่จะติดตามการช าระหนี้ จ านวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกินมูลหนี้ และต้องมีหลักฐาน
การกู้ยืมเงินถูกต้องตามกฎหมาย 

         - หุ้นส่วน หากหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
หรือเป็นภาระต่อหุ้นส่วนคนอ่ืนได้    
   ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องพิจารณาตรวจสอบหลักฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันภัย 
กับผู้รับประโยชน์อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์มีส่วนได้เสียในการประกันภัยนั้น 
   หากระบุผู้รับประโยชน์เป็นบุคคลอ่ืน ผู้ขอเอาประกันภัยต้องชี้แจงเหตุผลที่เหมาะสมและแสดง
หลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ได้ แต่ถ้าผู้ขอเอาประกันภัยชี้แจงเหตุผลและ
พิสูจน์ความสัมพันธ์ไม่ได้ ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจขอให้เปลี่ยนผู้รับประโยชน์หรือปฏิเสธการรับประกันภัยนั้น 
   ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัยไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน การพิจารณาเรื่องส่วนได้
เสียในการท าประกันภัย ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้น ก่อนที่จะตกลงรับประกันภัยจึงต้องตรวจสอบในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ขอเอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้เอาประกันภัยอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวมีส่วนได้เสียในชีวิตของผู้เอาประกันภัย หลักการพิจารณาในเร่ืองส่วนได้เสียนี้อาจใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้คือ ถ้ามี
เหตุผลเพียงพอที่แสดงว่า ผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จะได้ประโยชน์จากการที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิต
มากกว่าจากการที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ก็แสดงว่าเขามีส่วนได้เสียในเหตุที่ท าประกันภัย 
 2.3 ความเส่ียงภัยทางรูปแบบการด าเนินชีวิต และความเส่ียงภัยทางศีลธรรมจรรยา (Life Style Risk and 
Moral Hazard Risk) ผู้ขอเอาประกันภัยที่ชอบใช้ชีวิตในรูปแบบที่เป็นการบั่นทอนสุขภาพของตนเอง เช่น ดื่มสุราเป็น
ประจ า หรือติดยาเสพติด สูบบุหรี่เป็นประจ า ย่อมมีผลให้สุขภาพทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว และมีอัตราการเสียชีวิต
เพิ่มข้ึนกว่าปกติ รูปแบบการใช้ชีวิตดังกล่าวนี้ย่อมท าให้ระดับความเสี่ยงภัยสูงขึ้น 
 การด าเนินชีวิตของบุคคลโดยทั่วไปตามมาตรฐานของสังคมย่อมไม่มีผลต่อการพิจารณา แต่ถ้ารูปแบบในการ
ด าเนินชีวิตไม่เป็นไปตามการด าเนินชีวิตปกติที่ควรจะเป็นนั้น ย่อมก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองในรูปแบบของการถูก
ท าร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต หรือการฆ่าตัวตาย 
 มูลเหตุของความเสี่ยงภัยในรูปแบบของการด าเนินชีวิต 
  1) อาชีพที่มีลักษณะผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม เช่น ค้าของเถ่ือน ค้าประเวณี เจ้ามือหวยใต้ดิน 
กิจการบ่อนการพนัน เป็นต้น 
  2) อุปนิสัย หรือพฤติกรรมส่วนตัว พฤติกรรมส่วนตัวบางอย่างก่อให้เกิดแรงจุงใจในการฆาตกรรมได้สูง
กว่าปกติ เช่น ดื่มสุราของมึนเมาขาดสติเป็นประจ า เล่นการพนัน เป็นนักเลงอันธพาล เจ้าชู้/ชอบเที่ยวกลางคืน 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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  3) เหตุเฉพาะกาล เป็นอันตรายอีกประการหนึ่งที่มีอยู่ และไม่สามารถพยากรณ์ความรุนแรงของ
เหตุการณ์ทีจะเกิดขึ้น เช่น บุคคลที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องเป็นคดีความในชั้นศาล นักการเมืองท้องถิ่น หัวคะแนน 
 จะเห็นได้ว่าบุคคลที่อยู่ในลักษณะดังกล่าวนี้ ถ้าจะมองถึงภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้ว จะมีผลบ้างในบาง
กลุ่ม แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีผลต่อการพิจารณาในสัญญาเพิ่มเติมบันทึกแนบท้ายฆาตกรรม จลาจล ฯลฯ (ฆจ.) มากกว่า 
หรือถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยงภัยมาก บริษัทประกันภัยก็อาจจะไม่พิจารณารับประกันภัย 
 การประเมินความเสี่ยงภัยที่เกิดจากลักษณะการด าเนินชีวิต และภัยที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยานั้น  การได้มาซึ่ง
ข้อมูลถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องอาศัยข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น จากตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต การสังเกต
จากลักษณะอาชีพ การสังเกตภาพถ่ายจากบัตรประชาชน บางครั้งอาจจะช่วยบอกได้บ้าง นอกจากนี้การติดตามข้อมูล
ข่าวสารก็มีส่วนช่วยให้รู้จักกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้มีอิทธิพล ผู้พัวพันคดีทุจริต นักการเมืองท้องถิ่นที่มีความขัดแย้ง 
หรือแข่งขันสูง เป็นต้น 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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  3) เหตุเฉพาะกาล เป็นอันตรายอีกประการหนึ่งที่มีอยู่ และไม่สามารถพยากรณ์ความรุนแรงของ
เหตุการณ์ทีจะเกิดขึ้น เช่น บุคคลที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องเป็นคดีความในชั้นศาล นักการเมืองท้องถิ่น หัวคะแนน 
 จะเห็นได้ว่าบุคคลที่อยู่ในลักษณะดังกล่าวนี้ ถ้าจะมองถึงภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้ว จะมีผลบ้างในบาง
กลุ่ม แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีผลต่อการพิจารณาในสัญญาเพิ่มเติมบันทึกแนบท้ายฆาตกรรม จลาจล ฯลฯ (ฆจ.) มากกว่า 
หรือถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยงภัยมาก บริษัทประกันภัยก็อาจจะไม่พิจารณารับประกันภัย 
 การประเมินความเสี่ยงภัยที่เกิดจากลักษณะการด าเนินชีวิต และภัยที่ขัดต่อศีลธรรมจรรยานั้น  การได้มาซึ่ง
ข้อมูลถือเป็นเรื่องที่ยากมาก ต้องอาศัยข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง เช่น จากตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต การสังเกต
จากลักษณะอาชีพ การสังเกตภาพถ่ายจากบัตรประชาชน บางครั้งอาจจะช่วยบอกได้บ้าง นอกจากนี้การติดตามข้อมูล
ข่าวสารก็มีส่วนช่วยให้รู้จักกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้มีอิทธิพล ผู้พัวพันคดีทุจริต นักการเมืองท้องถิ่นที่มีความขัดแย้ง 
หรือแข่งขันสูง เป็นต้น 
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เร่ืองที ่4.3  
เอกสารทีจ่ าเป็นต่อการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
 
       
 เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัยมีส่วนส าคัญที่ท าให้การพิจารณารับประกันภัยมีความราบรื่น  
รวดเร็ว  และเกิดความเป็นธรรมต่อบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย และตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งเอกสารที่จ าเป็นต่อ
การพิจารณาประกันภัย ประกอบด้วย 1) เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย  2) ใบค าขอเอาประกันภัย           
3) แบบฟอร์มรายงานและผลการตรวจสุขภาพ 4) รายงานแพทย์ผู้รักษา 5) รายงานตัวแทนประกันชีวิต 6) รายงาน
การตรวจสอบสภาวะของผู้เอาประกันภัย 7) เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน และ 8) เอกสารอ่ืน ๆ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
1. เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกนัภัย 
 เอกสารแสดงตนของผู้ขอเอาประกันภัย ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือเดินทาง 
(Passport) ส าเนาสูติบัตร นอกเหนือจากเป็นหลักฐานการแสดงตนแล้ว ยังเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่
ส าคัญ เช่น วัน เดือน ปีเกิด รูปร่างหน้าตา และถิ่นที่อยู่ เป็นต้น 
 
2. ใบค าขอเอาประกนัภัย  
  ใบค าขอเอาประกันภัย (Life Insurance Application) คือ แบบฟอร์มที่บริษัทประกันภัยจัดท าขึ้น เพื่อให้   
ผู้ขอเอาประกันภัยที่ต้องการขอเอาประกันชีวิตแจ้งรายละเอียดต่างๆ ตามข้อความที่ก าหนด  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ขอ             
เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อความจริง เพื่อให้บริษัทประกันภัยใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัย เช่น ชื่อ
นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อาชีพ สถานภาพสมรส แบบประกันภัย จ านวนเงินเอาประกันภัย ฯลฯ และลง
ลายมือชื่อแสดงความประสงค์ที่จะท าประกันภัย 
 ผู้ขอเอาประกันภัยควรต้องเป็นผู้กรอกรายละเอียดในใบค าขอด้วยตัวเอง เพราะในบางครั้งตัวแทนประกัน
ชีวิตอาจต้องการบริการให้ความสะดวกกับผู้เอาประกันภัย จึงกรอกข้อมูลในใบค าขอแทนผู้เอาประกันภัยทั้งหมด และ
ให้ผู้เอาประกันเซ็นชื่อเท่านั้น กรณีนี้ท าให้เกิดปัญหาขึ้นคือ ข้อมูลในใบค าขอไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือผิดพลาดจาก
ความเป็นจริง อาจเป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยบอกล้างสัญญา หรือปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ได้ ตัวแทนประกันชีวิตควรตระหนักความส าคัญในเร่ืองนี้ ตัวแทนประกันชีวิตควรอ่านทวนรายละเอียดทั้งหมดอีกคร้ัง
ให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ผู้ขอเอาประกันภัยตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนลงนาม  
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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4-18   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 
 

ภาพที ่4.1 ตวัอย่างใบค าขอเอาประกนัภัย (ต่อ) 
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4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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3. แบบฟอร์มและรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
 ส าหรับบางช่วงอายุหรือจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง บริษัทประกันภัยจะก าหนดให้ต้องตรวจสุขภาพเพื่อ
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้ กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพขึ้นกับความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย และ
ประสบการณ์ของแต่ละบริษัท 
 กรณีตรวจสุขภาพ แพทย์ผู้ตรวจสุขภาพของผู้เอาประกันภัยจะท าหน้าที่เป็นผู้ถามค าถามเก่ียวกับสุขภาพตาม
หัวข้อที่บริษัทประกันภัยก าหนด และบันทึกค าตอบของผู้ขอเอาประกันภัยลงในเอกสารใบแพทย์ของบริษัทประกันภัย 
โดยผู้ขอเอาประกันภัยต้องลงชื่อต่อหน้าแพทย์ผู้ตรวจ และค าแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ประกันภัยเช่นเดียวกับใบค าขอเอาประกันภัย 
 
4. รายงานแพทย์ผู้รักษา  
 ข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัยเป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย  หากผู้ขอ    
เอาประกันภัยมีประวัติการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เคยได้รับการรักษาจากแพทย์และ/หรือยังคงรักษาต่อเนื่องก็
ตาม ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจจ าเป็นต้องขอรายงานแพทย์ผู้รักษา (The Attending Physician's Statement: 
APS)เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยด้วย โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอเอาประกันภัยก่อน เนื่องจาก
ใบรายงานแพทย์จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา เช่น สาเหตุที่ เข้ารับการรักษา การวินิจฉัยโรค ยาที่ใช้  
ผลการรักษา วันเดือนปีที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 
5. รายงานตวัแทนประกนัชีวติ  
 ตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ขอเอาประกันภัย จึงให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ           
เอาประกันภัยได้ดีเพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับประกันภัย หลายกรณี บริษัทประกันภัยต้องให้ตัวแทนประกันชีวิต
ท ารายงานเพื่อพิจารณาความจ าเป็นและคุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัยในการท าประกันภัย  เช่น อาชีพ รายได้ 
ความเป็นอยู่ ผู้ช าระเบี้ยประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ฯลฯ  
 นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยอาจขอข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนประกันชีวิตกับผู้ขอเอาประกันภัยหรือ
ข้อมูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ตัวแทนประกันชีวิตกับผู้ขอเอาประกันภัยรู้จักกันมานานแค่ไหน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันมากน้อยเพียงใด อะไรคือเหตุผลท าให้ผู้ขอเอาประกันภัยตัดสินใจท าประกันชีวิต ตัวแทนมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอ่ืน
ของผู้เอาประกันภัยที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณา และตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ชักชวนให้ผู้ขอเอาประกันภัยท า
ประกันชีวิต หรือผู้ขอเอาประกันภัยสนใจท าประกันชีวิตเอง เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม คุณภาพของผลงานและความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตมีผลต่อความน่าเชื่อถือของ
รายงานตัวแทนประกันชีวิต (Agent's Statement) ตัวแทนประกันชีวิตที่มีประวัติการท างานดี เลือกเคส (Case) 
คุณภาพ รายงานตัวแทนประกันชีวิตจะน่าเชื่อถือซึ่งส่งผลดีต่อการพิจารณารับประกันภัย 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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3. แบบฟอร์มและรายงานผลการตรวจสุขภาพ 
 ส าหรับบางช่วงอายุหรือจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง บริษัทประกันภัยจะก าหนดให้ต้องตรวจสุขภาพเพื่อ
ประกอบการพิจารณารับประกันภัย ทั้งนี้ กฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพขึ้นกับความสามารถในการรับความเสี่ยงภัย และ
ประสบการณ์ของแต่ละบริษัท 
 กรณีตรวจสุขภาพ แพทย์ผู้ตรวจสุขภาพของผู้เอาประกันภัยจะท าหน้าที่เป็นผู้ถามค าถามเก่ียวกับสุขภาพตาม
หัวข้อที่บริษัทประกันภัยก าหนด และบันทึกค าตอบของผู้ขอเอาประกันภัยลงในเอกสารใบแพทย์ของบริษัทประกันภัย 
โดยผู้ขอเอาประกันภัยต้องลงชื่อต่อหน้าแพทย์ผู้ตรวจ และค าแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ประกันภัยเช่นเดียวกับใบค าขอเอาประกันภัย 
 
4. รายงานแพทย์ผู้รักษา  
 ข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัยเป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจไม่เพียงพอต่อการพิจารณารับประกันภัย  หากผู้ขอ    
เอาประกันภัยมีประวัติการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เคยได้รับการรักษาจากแพทย์และ/หรือยังคงรักษาต่อเนื่องก็
ตาม ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจจ าเป็นต้องขอรายงานแพทย์ผู้รักษา (The Attending Physician's Statement: 
APS)เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยด้วย โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอเอาประกันภัยก่อน เนื่องจาก
ใบรายงานแพทย์จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา เช่น สาเหตุที่ เข้ารับการรักษา การวินิจฉัยโรค ยาที่ใช้  
ผลการรักษา วันเดือนปีที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 
5. รายงานตวัแทนประกนัชีวติ  
 ตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ขอเอาประกันภัย จึงให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ           
เอาประกันภัยได้ดีเพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับประกันภัย หลายกรณี บริษัทประกันภัยต้องให้ตัวแทนประกันชีวิต
ท ารายงานเพื่อพิจารณาความจ าเป็นและคุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัยในการท าประกันภัย  เช่น อาชีพ รายได้ 
ความเป็นอยู่ ผู้ช าระเบี้ยประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ฯลฯ  
 นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยอาจขอข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนประกันชีวิตกับผู้ขอเอาประกันภัยหรือ
ข้อมูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ตัวแทนประกันชีวิตกับผู้ขอเอาประกันภัยรู้จักกันมานานแค่ไหน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันมากน้อยเพียงใด อะไรคือเหตุผลท าให้ผู้ขอเอาประกันภัยตัดสินใจท าประกันชีวิต ตัวแทนมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอ่ืน
ของผู้เอาประกันภัยที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณา และตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ชักชวนให้ผู้ขอเอาประกันภัยท า
ประกันชีวิต หรือผู้ขอเอาประกันภัยสนใจท าประกันชีวิตเอง เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม คุณภาพของผลงานและความรับผิดชอบของตัวแทนประกันชีวิตมีผลต่อความน่าเชื่อถือของ
รายงานตัวแทนประกันชีวิต (Agent's Statement) ตัวแทนประกันชีวิตที่มีประวัติการท างานดี เลือกเคส (Case) 
คุณภาพ รายงานตัวแทนประกันชีวิตจะน่าเชื่อถือซึ่งส่งผลดีต่อการพิจารณารับประกันภัย 
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6. รายงานการตรวจสอบสภาวะของผู้ขอเอาประกนัภัย           
 เพื่อหลีกเลี่ยงการท าผิดพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้ขอเอาประกันภัย  หาก 
ผู้พิจารณารับประกันภัยมีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับการท าประกันชีวิ ตของผู้ขอเอาประกันภัย เช่น สงสัยว่าผู้ขอ                 
เอาประกันภัยท าอาชีพอะไร ท าไมจึงท าประกันภัยในจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงมาก ๆ ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้มี
อิทธิพลหรือไม่ หรือมีอาชีพที่เสี่ยงหรือไม่ เป็นต้น กรณีเช่นนี้ ผู้พิจารณารับประกันภัยสามารถสั่งการให้ตรวจสอบการ
ท าประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยรายนั้น ๆ ได้ โดยต้องเน้นประเด็นการตรวจสอบที่ชัดเจนให้กับผู้ท าหน้าที่
ตรวจสอบด าเนินการและรายงานผลให้ทราบด้วย ซึ่งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการท าประกันชีวิต อาจเป็น
หน่วยงานภายในของบริษัทประกันภัยเองหรือจ้างหน่วยงานภายนอกก็ได้  
 ในการด าเนินการตรวจสอบนี้อาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ท าให้การพิจารณาช้าออกไป ซึ่งอาจสร้าง
ความไม่พอใจให้กับผู้ขอเอาประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตได้ บริษัทประกันภัยหรือผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
ชี้แจงให้ตัวแทนประกันชีวิตได้เข้าใจ เพราะหากรับประกันชีวิตอาจสร้างความเสียหายในภายหลังได้ 
 ผู้พิจารณารับประกันภัยจึงต้องอาศัยประสบการณ์ ความช านาญ และดุลยพินิจในการพิจารณาสั่งตรวจสอบ
ในประเด็นที่มีข้อสงสัย หรือประเด็นที่ต้องการทราบข้อมูลส าคัญเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ 
 
7. เอกสารแสดงสถานะทางการเงนิ 
 เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน เช่น แบบสอบถามจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง ส าเนาหนังสือแสดงรายการ
เสียภาษีย้อนหลัง 2 ปี ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 3 ปี ส าเนาหนังสือแสดงบัญชี
ธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น 
 
8. เอกสารอืน่ ๆ    
 นอกจากเอกสารตามที่กล่าวมาแล้ว การประเมินระดับความเสี่ยงอาจต้องใช้เอกสารอ่ืน  ๆ ประกอบการ
พิจารณารับประกันภัยด้วย เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อและ/
หรือนามสกุลเพื่อยืนยันข้อมูล หลักฐานแสดงรายได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการท าประกันชีวิต เป็นต้น 
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4-8   คู่มือปฏิบัติงานส าหรับตัวแทนประกันชีวิต 
 

 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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เร่ืองที ่4.4  
กระบวนการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
 
 กระบวนการพิจารณารับประกันภัยเป็นวิธีการของการปฏิบัติงานในการพิจารณารับประกันภัย โดยเริ่มต้น
จากตัวแทนประกันชีวิตหรือฝ่ายขายได้เสนอขายประกันชีวิตแก่ลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าจะท าประกันภัย โดยผู้ขอเอา
ประกันภัยต้องมีการยื่นขอสมัครเอาประกันภัย กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติสุขภาพลงใน
แบบฟอร์มใบค าขอเอาประกันภัย พร้อมทั้งระบุแบบประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย จ านวน
เงินเอาประกันภัย งวดการช าระเบี้ยประกันภัยที่ต้องการ จากนั้นตัวแทนประกันชีวิตก็จะน าส่งใบค าขอเอาประกันภัย 
พร้อมกับเงินมัดจ าค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก ไปยังส านักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต กรณีส่งผ่านสาขา
ของบริษัท เจ้าหน้าที่ของสาขาจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่ าง ๆ ส่งผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์                
(On – line) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรินิกส์ (e-mail) เอกสารต่าง ๆ ไปยังส านักงานใหญ่ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลทางการรักษา MIB (Medical Information Bureau)กรมธรรม์ประกันภัย
เดิมที่ลูกค้ามีประวัติกับบริษัท ตลอดจนการตรวจสอบประวัติการเรียกร้องผลประโยชน์ต่าง ๆ ตามเง่ือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย จากนั้นจึงส่งข้อมูลและหรือเอกสารต่าง ๆ ไปยังฝ่ายพิจารณารับประกันภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยได้ท าการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงภัยจากใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยว่าบริษัท
สมควรจะรับประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยในระดับใด ทั้งนี้ผู้พิจารณารับประกันต้องยึดถือหลักการในการ
พิจารณารับประกันภัย ดังนี้  

 1. ต้องมีความเป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัย 
 2. ต้องให้ตัวแทนประกันภัยส่งมอบและอธิบายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
 3. สามารถสร้างผลก าไรแก่บริษัทประกันภัย 

 
การพจิารณารับประกนัภัย  

  มีขั้นตอนการพิจารณาหลัก ๆ 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การตรวจรับใบค าขอเอาประกันภัย  
 2. การตรวจสอบใบค าขอเอาประกันภัย  
 3. การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย  
 4. การตัดสินใจในการรับประกันภัย โดยผลการพิจารณาอาจเกิดขึ้นได้ใน 3 ลักษณะ คือ             

  4.1 รับประกันภัยได้แบบภัยมาตรฐาน หรือดีกว่ามาตรฐาน (Standard or Preferred Risk) 
  4.2 รับประกันภัยได้แบบภัยต่ ากว่ามาตรฐาน (Sub-standard Risk) 
  4.3 ไม่สามารถรับประกันภัยได้ (Uninsurable Risk) 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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เร่ืองที ่4.4  
กระบวนการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
 
 กระบวนการพิจารณารับประกันภัยเป็นวิธีการของการปฏิบัติงานในการพิจารณารับประกันภัย โดยเริ่มต้น
จากตัวแทนประกันชีวิตหรือฝ่ายขายได้เสนอขายประกันชีวิตแก่ลูกค้า และลูกค้าตกลงว่าจะท าประกันภัย โดยผู้ขอเอา
ประกันภัยต้องมีการยื่นขอสมัครเอาประกันภัย กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติสุขภาพลงใน
แบบฟอร์มใบค าขอเอาประกันภัย พร้อมทั้งระบุแบบประกันภัย สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย จ านวน
เงินเอาประกันภัย งวดการช าระเบี้ยประกันภัยที่ต้องการ จากนั้นตัวแทนประกันชีวิตก็จะน าส่งใบค าขอเอาประกันภัย 
พร้อมกับเงินมัดจ าค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก ไปยังส านักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทประกันชีวิต กรณีส่งผ่านสาขา
ของบริษัท เจ้าหน้าที่ของสาขาจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่ าง ๆ ส่งผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์                
(On – line) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรินิกส์ (e-mail) เอกสารต่าง ๆ ไปยังส านักงานใหญ่ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลทางการรักษา MIB (Medical Information Bureau)กรมธรรม์ประกันภัย
เดิมที่ลูกค้ามีประวัติกับบริษัท ตลอดจนการตรวจสอบประวัติการเรียกร้องผลประโยชน์ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย จากนั้นจึงส่งข้อมูลและหรือเอกสารต่าง ๆ ไปยังฝ่ายพิจารณารับประกันภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณารับ
ประกันภัยได้ท าการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงภัยจากใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยว่าบริษัท
สมควรจะรับประกันชีวิตของผู้ขอเอาประกันภัยในระดับใด ทั้งนี้ผู้พิจารณารับประกันต้องยึดถือหลักการในการ
พิจารณารับประกันภัย ดังนี้  

 1. ต้องมีความเป็นธรรมต่อผู้เอาประกันภัย 
 2. ต้องให้ตัวแทนประกันภัยส่งมอบและอธิบายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ 
 3. สามารถสร้างผลก าไรแก่บริษัทประกันภัย 

 
การพจิารณารับประกนัภัย  

  มีขั้นตอนการพิจารณาหลัก ๆ 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การตรวจรับใบค าขอเอาประกันภัย  
 2. การตรวจสอบใบค าขอเอาประกันภัย  
 3. การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย  
 4. การตัดสินใจในการรับประกันภัย โดยผลการพิจารณาอาจเกิดขึ้นได้ใน 3 ลักษณะ คือ             

  4.1 รับประกันภัยได้แบบภัยมาตรฐาน หรือดีกว่ามาตรฐาน (Standard or Preferred Risk) 
  4.2 รับประกันภัยได้แบบภัยต่ ากว่ามาตรฐาน (Sub-standard Risk) 
  4.3 ไม่สามารถรับประกันภัยได้ (Uninsurable Risk) 
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    กรณีที่มีการอนุมัติรับประกันภัยแบบปกติ จะจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อส่งมอบให้ผู้เอาประกันภัย แต่
หากผลการพิจารณาเป็นรับประกันภัยได้แบบ Sub-Standard จะต้องมีกระบวนการออกข้อเสนอใหม่ (Counter 
Offer) เพื่อเสนอไปยังผู้ขอเอาประกันภัยในการพิจารณาตอบรับ และกรณีที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้จะมีการออก
จดหมายแจ้งพร้อมคืนเบี้ยประกันภัย (ถ้ามี) (ดูภาพที่ 4.2 ประกอบ)  
 
 

 
 

 
ภาพที ่4.2 กระบวนการพจิารณารับประกนัภัย 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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 รายละเอียดของกระบวนการพิจารณารับประกันภัย แต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
 
1. การตรวจรับใบค าขอเอาประกนัภัย  
 การตรวจรับใบค าขอฯ ถือเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพิจารณารับประกันภัย  โดยต้องมีขั้นตอนการ
ตรวจสอบ ดังนี้  
  1.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัย   ต้องระบุให้ครบถ้วนทุกข้อ   เนื่องจากทุก
ข้อในใบค าขอเอาประกันภัยจะต้องมีการตอบและระบุให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง    
 1.2 กรณีที่มีการแถลงข้อมูลด้านสุขภาพ หากผู้สมัครแถลงว่า เคยมีการรักษาหรือพบแพทย์ จะต้องมีการ
แถลงเพิ่มเติมเพื่อสามารถพิจารณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น  
  1) เคยเป็นอะไร หรือเคยมีโรคประจ าตัวอะไร 
  2) ความถีข่องการพบแพทย์หรืออาการที่เป็นมากน้อยเพียงใด  
  3) มีภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ หรือไม่  
  4) วันที่ท าการรักษา วิธีการรักษา หรือยาที่ได้รับ 
  5) โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา 
  6) ชื่อแพทย์ผู้รักษา    
 1.3 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย โดยส่วนใหญ่ต้องมีการยื่น
หลักฐานแสดงตัวตนมาพร้อมกับใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ส่งพร้อมกับใบค าขอฯ ตามกฎเกณฑ์และ
เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความส าคัญประกอบการพิจารณารับประกันภัยทั้งสิ้น โดยเอกสารที่
ได้รับพร้อมใบค าขอฯ เช่น 
  1) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาสูติบัตร หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนุญาต
ท างาน (Work Permit) เป็นต้น 
  2) หลักฐานช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว  
  3) เอกสารทางการแพทย์ที่น าส่งพร้อมใบค าขอเอาประกันภัย เช่น ผลการตรงจสุขภาพ ประวัติการ
รักษา เป็นต้น 
  4) ใบรายงานลับตัวแทนประกันชีวิต  
  5) อ่ืน ๆ  

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบค าขอฯ จะช่วยให้การพิจารณาสามารถท าได้รวดเร็วมากข้ึน ดังนั้น การให้
ความรู้กับตัวแทนประกันชีวิตได้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการระบุข้อมูลในใบค าขอฯ ให้สมบูรณ์จะช่วย
ประหยัดเวลาในการติดต่อหรือลดระยะเวลาการพิจารณาได้ หลังจากนั้นจะถูกส่งไปยังขั้นตอนต่อไป  
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2. การตรวจสอบใบค าขอเอาประกนัภัย  
 ขั้นตอนนี้ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องท าการตรวจสอบประวัติการสมัครท าประกันภัย โดยจะตรวจสอบ 
รวบรวมข้อมูล สิ่งที่ต้องตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ ประวัติการท าประกันชีวิตทั้งของบริษัทตนเอง และบริษัทอ่ืน ประวัติ
การถูกปฏิเสธการรับประกันภัย รวมถึงประวัติการเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย เป็นต้น  
 ผู้พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่ตรวจสอบโดยทั่วไปในใบค าขอเอาประกันภัย พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ หรือ
ผลประโยชน์ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกซื้อนั้น เป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือไม่ ซึ่งแต่ละบริษัทอาจมีกฎเกณฑ์    
การรับประกันภัยที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
 1) อายุที่รับประกันภัยของแต่ละแบบประกันภัย 
 2) จ านวนเงินเอาประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ (Non Med Limit) 
 3) กฎเกณฑ์การเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  
 4) เกณฑ์การรับประกันภัยบางอาชีพ เช่น แม่บ้าน พ่อบ้าน นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ หรือชาวต่างชาติ 
ฯลฯ 
 5) อ่ืน ๆ 
 
3. การรวบรวมข้อมูล  
 เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย เป็นขั้นตอนการสรุป และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด เพื่อสรุป
ประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่พบเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกรับประกันภัยแบบใด  
 แหล่งข้อมูลในการพิจารณารับประกัน (Sources of Information) มีดังนี้ 

3.1 ใบค าขอเอาประกันภัย เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการแถลงของผู้ขอเอาประกันภัย บริษัทประกันภัยจะ
ยึดถือความสุจริตของผู้ขอเอาประกันภัยในการแถลงข้อเท็จจริง (Good Faith) ในใบค าขอฯ กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย
ปกปิดข้อเท็จจริง (Non – disclosure) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย และหากบริษัทประกันภัยทราบภายใน 
2 ปีนับจากวันที่รับประกันภัย (หรือวันที่มีการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ) บริษัทมีสิทธิบอกล้างกรมธรรม์
ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 
 3.2 ใบรายงานลับตัวแทนประกันชีวิต เป็นข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งไม่มีค าถามในใบค าขอ
เอาประกันภัย หรือเป็นข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตได้ขณะสัมภาษณ์ หรือสังเกตเห็นความผิดปกติต่าง ๆ หรือข้อมูลที่
ตัวแทนประกันชีวิตต้องการชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้พิจารณารับประกันภัยสามารถมองเห็นภาพของผู้ขอเอาประกันภัย
ได้มากข้ึน 
 3.3 แผนงานพจิารณารับประกันภัย (Underwriting Worksheet) เป็นเอกสารที่สรุปข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ทั้งหมด
ของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อใช้ในการพิจารณา เช่น 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัย ท าประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ (Non–med) หรือแบบต้องตรวจสุขภาพ 
(Med) หรือต้องตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) หรือต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ (Medical Requirement) 
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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 รายละเอียดของกระบวนการพิจารณารับประกันภัย แต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
 
1. การตรวจรับใบค าขอเอาประกนัภัย  
 การตรวจรับใบค าขอฯ ถือเป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการพิจารณารับประกันภัย  โดยต้องมีขั้นตอนการ
ตรวจสอบ ดังนี้  
  1.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัย   ต้องระบุให้ครบถ้วนทุกข้อ   เนื่องจากทุก
ข้อในใบค าขอเอาประกันภัยจะต้องมีการตอบและระบุให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริง    
 1.2 กรณีที่มีการแถลงข้อมูลด้านสุขภาพ หากผู้สมัครแถลงว่า เคยมีการรักษาหรือพบแพทย์ จะต้องมีการ
แถลงเพิ่มเติมเพื่อสามารถพิจารณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น  
  1) เคยเป็นอะไร หรือเคยมีโรคประจ าตัวอะไร 
  2) ความถีข่องการพบแพทย์หรืออาการที่เป็นมากน้อยเพียงใด  
  3) มีภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ หรือไม่  
  4) วันที่ท าการรักษา วิธีการรักษา หรือยาที่ได้รับ 
  5) โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา 
  6) ชื่อแพทย์ผู้รักษา    
 1.3 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย โดยส่วนใหญ่ต้องมีการยื่น
หลักฐานแสดงตัวตนมาพร้อมกับใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ส่งพร้อมกับใบค าขอฯ ตามกฎเกณฑ์และ
เงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความส าคัญประกอบการพิจารณารับประกันภัยทั้งสิ้น โดยเอกสารที่
ได้รับพร้อมใบค าขอฯ เช่น 
  1) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาสูติบัตร หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนุญาต
ท างาน (Work Permit) เป็นต้น 
  2) หลักฐานช าระเงิน/ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว  
  3) เอกสารทางการแพทย์ที่น าส่งพร้อมใบค าขอเอาประกันภัย เช่น ผลการตรงจสุขภาพ ประวัติการ
รักษา เป็นต้น 
  4) ใบรายงานลับตัวแทนประกันชีวิต  
  5) อ่ืน ๆ  

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบค าขอฯ จะช่วยให้การพิจารณาสามารถท าได้รวดเร็วมากข้ึน ดังนั้น การให้
ความรู้กับตัวแทนประกันชีวิตได้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการระบุข้อมูลในใบค าขอฯ ให้สมบูรณ์จะช่วย
ประหยัดเวลาในการติดต่อหรือลดระยะเวลาการพิจารณาได้ หลังจากนั้นจะถูกส่งไปยังขั้นตอนต่อไป  
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2. การตรวจสอบใบค าขอเอาประกนัภัย  
 ขั้นตอนนี้ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องท าการตรวจสอบประวัติการสมัครท าประกันภัย โดยจะตรวจสอบ 
รวบรวมข้อมูล สิ่งที่ต้องตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ ประวัติการท าประกันชีวิตทั้งของบริษัทตนเอง และบริษัทอ่ืน ประวัติ
การถูกปฏิเสธการรับประกันภัย รวมถึงประวัติการเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย เป็นต้น  
 ผู้พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่ตรวจสอบโดยทั่วไปในใบค าขอเอาประกันภัย พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ หรือ
ผลประโยชน์ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกซื้อนั้น เป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือไม่ ซึ่งแต่ละบริษัทอาจมีกฎเกณฑ์    
การรับประกันภัยที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
 1) อายุที่รับประกันภัยของแต่ละแบบประกันภัย 
 2) จ านวนเงินเอาประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ (Non Med Limit) 
 3) กฎเกณฑ์การเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  
 4) เกณฑ์การรับประกันภัยบางอาชีพ เช่น แม่บ้าน พ่อบ้าน นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ หรือชาวต่างชาติ 
ฯลฯ 
 5) อ่ืน ๆ 
 
3. การรวบรวมข้อมูล  
 เพ่ือประกอบการพิจารณารับประกันภัย เป็นขั้นตอนการสรุป และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด เพื่อสรุป
ประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่พบเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกรับประกันภัยแบบใด  
 แหล่งข้อมูลในการพิจารณารับประกัน (Sources of Information) มีดังนี้ 

3.1 ใบค าขอเอาประกันภัย เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการแถลงของผู้ขอเอาประกันภัย บริษัทประกันภัยจะ
ยึดถือความสุจริตของผู้ขอเอาประกันภัยในการแถลงข้อเท็จจริง (Good Faith) ในใบค าขอฯ กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย
ปกปิดข้อเท็จจริง (Non – disclosure) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย และหากบริษัทประกันภัยทราบภายใน 
2 ปีนับจากวันที่รับประกันภัย (หรือวันที่มีการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ) บริษัทมีสิทธิบอกล้างกรมธรรม์
ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 
 3.2 ใบรายงานลับตัวแทนประกันชีวิต เป็นข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งไม่มีค าถามในใบค าขอ
เอาประกันภัย หรือเป็นข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตได้ขณะสัมภาษณ์ หรือสังเกตเห็นความผิดปกติต่าง ๆ หรือข้อมูลที่
ตัวแทนประกันชีวิตต้องการชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้พิจารณารับประกันภัยสามารถมองเห็นภาพของผู้ขอเอาประกันภัย
ได้มากข้ึน 
 3.3 แผนงานพจิารณารับประกันภัย (Underwriting Worksheet) เป็นเอกสารที่สรุปข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ทั้งหมด
ของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อใช้ในการพิจารณา เช่น 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัย ท าประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ (Non–med) หรือแบบต้องตรวจสุขภาพ 
(Med) หรือต้องตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) หรือต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ (Medical Requirement) 
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2. การตรวจสอบใบค าขอเอาประกนัภัย  
 ขั้นตอนนี้ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องท าการตรวจสอบประวัติการสมัครท าประกันภัย โดยจะตรวจสอบ 
รวบรวมข้อมูล สิ่งที่ต้องตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ ประวัติการท าประกันชีวิตทั้งของบริษัทตนเอง และบริษัทอ่ืน ประวัติ
การถูกปฏิเสธการรับประกันภัย รวมถึงประวัติการเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย เป็นต้น  
 ผู้พิจารณารับประกันภัยมีหน้าที่ตรวจสอบโดยทั่วไปในใบค าขอเอาประกันภัย พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ หรือ
ผลประโยชน์ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือกซื้อนั้น เป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือไม่ ซึ่งแต่ละบริษัทอาจมีกฎเกณฑ์    
การรับประกันภัยที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
 1) อายุที่รับประกันภัยของแต่ละแบบประกันภัย 
 2) จ านวนเงินเอาประกันภัยแบบไม่ตรวจสุขภาพ (Non Med Limit) 
 3) กฎเกณฑ์การเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  
 4) เกณฑ์การรับประกันภัยบางอาชีพ เช่น แม่บ้าน พ่อบ้าน นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ หรือชาวต่างชาติ 
ฯลฯ 
 5) อ่ืน ๆ 
 
3. การรวบรวมข้อมูล  
 เพ่ือประกอบการพิจารณารับประกันภัย เป็นขั้นตอนการสรุป และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด เพื่อสรุป
ประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่พบเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกรับประกันภัยแบบใด  
 แหล่งข้อมูลในการพิจารณารับประกัน (Sources of Information) มีดังนี้ 

3.1 ใบค าขอเอาประกันภัย เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการแถลงของผู้ขอเอาประกันภัย บริษัทประกันภัยจะ
ยึดถือความสุจริตของผู้ขอเอาประกันภัยในการแถลงข้อเท็จจริง (Good Faith) ในใบค าขอฯ กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย
ปกปิดข้อเท็จจริง (Non – disclosure) ซึ่งมีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย และหากบริษัทประกันภัยทราบภายใน 
2 ปีนับจากวันที่รับประกันภัย (หรือวันที่มีการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ) บริษัทมีสิทธิบอกล้างกรมธรรม์
ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 
 3.2 ใบรายงานลับตัวแทนประกันชีวิต เป็นข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งไม่มีค าถามในใบค าขอ
เอาประกันภัย หรือเป็นข้อมูลที่ตัวแทนประกันชีวิตได้ขณะสัมภาษณ์ หรือสังเกตเห็นความผิดปกติต่าง ๆ หรือข้อมูลที่
ตัวแทนประกันชีวิตต้องการชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้พิจารณารับประกันภัยสามารถมองเห็นภาพของผู้ขอเอาประกันภัย
ได้มากข้ึน 
 3.3 แผนงานพจิารณารับประกันภัย (Underwriting Worksheet) เป็นเอกสารที่สรุปข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ทั้งหมด
ของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อใช้ในการพิจารณา เช่น 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัย ท าประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ (Non–med) หรือแบบต้องตรวจสุขภาพ 
(Med) หรือต้องตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) หรือต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ (Medical Requirement) 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ำมน�ำไปใช้ในกำรแสวงหำก�ำไรทำงกำรค้ำ
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  2) ผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลทางการรักษา (MIB: Medical Information Bureau) หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ (โดยทั่วไปจะปฏิเสธการรับประกันภัย เนื่องจาก
บุคคลล้มละลายท านิติกรรมไม่ได้) 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยซื้อแบบประกันภัยถูกต้องตามอายุ จ านวนเงินเอาประกันภัย และวิธีการช าระเบี้ย
ประกันภัยหรือไม่ 
  5) ผู้ขอเอาประกันภัย มีกรมธรรม์ประกันภัยเดิม หรือใบค าขอเอาประกันภัย ที่สมัครพร้อมกันหรือไม่ 
เพื่อจะได้ดูประวัติของผู้ขอเอาประกันภัย เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม การเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรมประกันภัย อาชีพ/ครอบครัว เปลี่ยนแปลงหรือไม่ รายได้เป็นอย่างไร นอกจากนั้นยังต้องน าจ านวนเงิน          
เอาประกันภัยมาค านวณร่วมกับจ านวนเงินเอาประกันภัยใหม่ว่าต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ 
 3.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ในบางครั้งอาจใช้ส าเนาทะเบียนบ้านแทนได้ เพราะใช้ดูชื่อ – สกุล อายุ
ว่าถูกต้องหรือไม่ หากเป็นไปได้ควรขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เนื่องจากสามารถเห็นรูปของผู้ขอเอาประกันภัย
ได้ว่าค าแถลงส่วนสูงและน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัย ใกล้เคียงกับรูปหรือไม่ (เป็นการประมาณการอย่างคร่าว ๆ) 
มีความผิดปกติอะไรหรือไม่ ฯลฯ 
 3.5 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (Medical Examination Report) ใช้ในกรณีที่เป็นใบค าขอเอาประกันภัย แบบ
ตรวจสุขภาพ เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัย ผู้สูงอายุ หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย มีปัญหาสุขภาพ 
 3.6 ข้อมลูทางการแพทย์ 
  1) ในกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันภัย ก็จะต้องมีข้อมูลทางการแพทย์อ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา เช่น 
รายงานผลการตรวจปัสสาวะ ผลตรวจเลือด เอ็กซเรย์ปอด หรือผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG หรือ EKG) 

  2) ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีโรคประจ าตัว หรือโรคเรื้อรัง  จ าเป็นต้องขอข้อมูลทางการแพทย์
เพิ่มเติม เช่น   ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นเบาหวาน การตรวจสุขภาพอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องขอตรวจเลือด 
(FBS) และปัสสาวะเพื่อดูว่าปัจจุบันมีการควบคุมเบาหวานอย่างไร และมีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ 

 3.7 ประวัติการรักษา (Attending Physician's Statement: APS) 
  1) เป็นการขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่ผู้ขอเอาประกันภัยเข้ารับการรักษา โดยผู้ขอ                
เอาประกันภัยลงนามในหนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อยื่นต่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาล  
  2) ประวัติการรักษา เป็นเอกสารที่มีความจ าเป็น เนื่ องจากโรคบางโรค มีความจ าเป็นต้องได้
รายละเอียดเก่ียวกับการรักษา การควบคุม ภาวะแทรกซ้อน และอ่ืน ๆ ว่าเป็นอย่างไร เช่น โรคเบาหวาน การได้ APS 
ท าให้ทราบว่าผู้ขอเอาประกันภัย เป็นเบาหวานมานานเท่าไร เป็นเบาหวานชนิดไหน รักษาโดยทานยา หรือฉีดยา   
การควบคุมเป็นอย่างไร เป็นต้น 
  3) ในบางครั้งอาจจะมีค าถามเฉพาะโรคให้แพทย์ตอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลชัดเจนขึ้น 
 3.8 แบบสอบถามเร่ืองสุขภาพ หากผู้ขอเอาประกันภัยตอบค าถามในใบค าขอเอาประกันภัยไม่ชัดเจน หรือ         
ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อาจจะให้ตอบแบบสอบถามเฉพาะโรคเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการขอตรวจสุขภาพ หรือขอประวัติการรักษา  เช่น แบบสอบถามการประสบอุบัติเหตุ โรคกระเพาะ หอบหืด ฯลฯ 

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า

เอาประกันภัยผู้สูงอายุ หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย มีปัญหาสุขภาพ

เอาประกันภัยผู ้สูงอายุ
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
  

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
ลิขสิทธิ์ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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  2) ผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลทางการรักษา (MIB: Medical Information Bureau) หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ (โดยทั่วไปจะปฏิเสธการรับประกันภัย เนื่องจาก
บุคคลล้มละลายท านิติกรรมไม่ได้) 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยซื้อแบบประกันภัยถูกต้องตามอายุ จ านวนเงินเอาประกันภัย และวิธีการช าระเบี้ย
ประกันภัยหรือไม่ 
  5) ผู้ขอเอาประกันภัย มีกรมธรรม์ประกันภัยเดิม หรือใบค าขอเอาประกันภัย ที่สมัครพร้อมกันหรือไม่ 
เพื่อจะได้ดูประวัติของผู้ขอเอาประกันภัย เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยรวม การเรียกร้องผลประโยชน์ตามเงื่อนไข
กรมธรรมประกันภัย อาชีพ/ครอบครัว เปลี่ยนแปลงหรือไม่ รายได้เป็นอย่างไร นอกจากนั้นยังต้องน าจ านวนเงิน          
เอาประกันภัยมาค านวณร่วมกับจ านวนเงินเอาประกันภัยใหม่ว่าต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ 
 3.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ในบางครั้งอาจใช้ส าเนาทะเบียนบ้านแทนได้ เพราะใช้ดูชื่อ – สกุล อายุ
ว่าถูกต้องหรือไม่ หากเป็นไปได้ควรขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เนื่องจากสามารถเห็นรูปของผู้ขอเอาประกันภัย
ได้ว่าค าแถลงส่วนสูงและน้ าหนักในใบค าขอเอาประกันภัย ใกล้เคียงกับรูปหรือไม่ (เป็นการประมาณการอย่างคร่าว ๆ) 
มีความผิดปกติอะไรหรือไม่ ฯลฯ 
 3.5 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ (Medical Examination Report) ใช้ในกรณีที่เป็นใบค าขอเอาประกันภัย แบบ
ตรวจสุขภาพ เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัย ผู้สูงอายุ หรือกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัย มีปัญหาสุขภาพ 
 3.6 ข้อมลูทางการแพทย์ 
  1) ในกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันภัย ก็จะต้องมีข้อมูลทางการแพทย์อ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา เช่น 
รายงานผลการตรวจปัสสาวะ ผลตรวจเลือด เอ็กซเรย์ปอด หรือผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG หรือ EKG) 

  2) ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีโรคประจ าตัว หรือโรคเรื้อรัง  จ าเป็นต้องขอข้อมูลทางการแพทย์
เพิ่มเติม เช่น   ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นเบาหวาน การตรวจสุขภาพอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องขอตรวจเลือด 
(FBS) และปัสสาวะเพื่อดูว่าปัจจุบันมีการควบคุมเบาหวานอย่างไร และมีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ 

 3.7 ประวัติการรักษา (Attending Physician's Statement: APS) 
  1) เป็นการขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่ผู้ขอเอาประกันภัยเข้ารับการรักษา โดยผู้ขอ                
เอาประกันภัยลงนามในหนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อยื่นต่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาล  
  2) ประวัติการรักษา เป็นเอกสารที่มีความจ าเป็น เนื่ องจากโรคบางโรค มีความจ าเป็นต้องได้
รายละเอียดเก่ียวกับการรักษา การควบคุม ภาวะแทรกซ้อน และอ่ืน ๆ ว่าเป็นอย่างไร เช่น โรคเบาหวาน การได้ APS 
ท าให้ทราบว่าผู้ขอเอาประกันภัย เป็นเบาหวานมานานเท่าไร เป็นเบาหวานชนิดไหน รักษาโดยทานยา หรือฉีดยา   
การควบคุมเป็นอย่างไร เป็นต้น 
  3) ในบางครั้งอาจจะมีค าถามเฉพาะโรคให้แพทย์ตอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลชัดเจนขึ้น 
 3.8 แบบสอบถามเร่ืองสุขภาพ หากผู้ขอเอาประกันภัยตอบค าถามในใบค าขอเอาประกันภัยไม่ชัดเจน หรือ         
ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อาจจะให้ตอบแบบสอบถามเฉพาะโรคเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการขอตรวจสุขภาพ หรือขอประวัติการรักษา  เช่น แบบสอบถามการประสบอุบัติเหตุ โรคกระเพาะ หอบหืด ฯลฯ 
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 3.9 ใบเสร็จค่าตรวจสุขภาพ ใบเสร็จค่าตรวจสุขภาพอาจมีการระบุเลขที่บัตรคนไข้ว่าเป็นคนไข้ตั้งแต่เมื่อใด 
และอาจพบว่ามีการตรวจเฉพาะทางและ/หรือมีการให้ยารักษา สามารถประเมินได้ว่าผู้ขอเอาประกันภัยอาจมีประวัติ
การรักษากับโรงพยาบาล 
 3.10 การประเมินสภาวะทั่วไป (Investigation) 
  1) หากพบว่าผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย ก็อาจส่งตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อดูว่า
ปัจจุบันมีการยกเลิกการล้มละลายหรือไม่ หากยังไม่มีการยกเลิกการล้มละลายต้องปฏิเสธการรับประกันภัย เนื่องจาก
บุคคลล้มละลายไม่สามารถท านิติกรรมใด ๆ ได้ (กรมธรรม์ประกันภัยเป็นโมฆียะตั้งแต่ต้น) 
    2) กรณีสงสัยรูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) ผู้ทรงอิทธิพล อาชีพที่ผิดกฎหมาย/ศีลธรรม  
  3) จ านวนเงินเอาประกันภัยสูง 
 3.11 แบบสอบถามวงเงินสูง (Large Amount Questionnaire:  LAQ) ใช้ในกรณีที่จ านวนเงินเอาประกันภัย
สูง ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทประกันภัย เช่น จ านวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 3 ล้านบาท ต้องส่งแบบสอบถามวงเงิน
สูง (LAQ) ซึ่งท าให้เห็นฐานะทางการเงินของผู้ขอเอาประกันภัย  
 3.12 รายงานเดินสะพัดทางบัญชี (Bank Statement) ใช้ในกรณีจ านวนเงินเอาประกันภัยสูง เพื่อดูบัญชี
กระแสรายวันของธุรกิจว่ามีการหมุนเวียนดีหรือไม่ 
 3.13 ใบรับรองเงินเดือน หรือบัญชีเงินฝาก กรณีที่รายได้กับอาชีพไม่สัมพันธ์กัน ควรขอใบรับรองเงินเดือน
หรือบัญชีเงินฝากเพิ่มเติม  
 3.14 โทรสอบถามผู้ขอเอาประกันภัยโดยตรง กรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยแถลงข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่
เพียงพอ อาจจะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรง  
 3.15 ส่ือต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ มีการรายงานเหตุการณ์รุนแรงในบางพื้นที่ หรือ บุคคลที่เป็น

ข่าวเกี่ยวกับภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral Hazard) ซึ่งช่วยประกอบการพิจารณา 
 

4. การตดัสินใจในการรับประกนัภัย  
 หลังจากที่ได้ข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยเรียบร้อยแล้ว จะเป็นกระบวนการที่ผู้พิจารณารับประกันภัยใช้
ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และจัดชั้นความเสี่ยงของผู้ขอเอาประกันภัยตามคู่มือการรับประกัน (Guideline) ซึ่งผล
การพิจารณาแบ่งเป็น  
  1) ภัยมาตรฐาน (Standard Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัย มีอัตรามรณะอยู่ในกลุ่มเดียวกับคนปกติ แต่ใน        
บางประเทศ มีการแยกเป็น Preferred risk คือ ผู้ขอเอาประกันภัย มีอัตรามรณะที่ดีกว่าในกลุ่มคนปกติ จะได้ลดเบี้ย
ประกันจากอัตราปกติ เช่น ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสุขภาพดีและไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น 
 2) ภัยต่ ากว่ามาตรฐาน (Sub-standard Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัยมีอัตรามรณะสูงกว่าภัยมาตรฐาน          
ซึ่งแบ่งระดับชั้นความเสี่ยงโดยใช้หลักของ Numerical Rating  
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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 Numerical Rating คือระบบตัวเลขที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย หรือระบบการวัดค่าความเสี่ยงภัยเป็น
ตัวเลข ในระบบนี้ได้ก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ออัตราการตาย และก าหนดความเสี่ยงภัยปกติมาตรฐาน
เท่ากับ 100% ส าหรับปัจจัยใด ๆ ที่ดีมีผลท าให้ความเสี่ยงภัยลดลงจะมีค่าเป็นลบ หรือเรียกว่า “ค่าเครดิต” ส่วน
ปัจจัยใด ๆ ที่มีผลเสียท าให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้นจะมีค่าเป็นบวก หรือเรียกว่า “ค่าเดบิต” เมื่อน าผลรวมของค่าความ
เสี่ยงปกติมาตรฐานบวกด้วยค่าที่เป็น “เดบิต” หักด้วยค่าที่เป็น “เครดิต” ผลที่ได้จะเป็นค่าความเสี่ยงภัยของคนคน
นั้น และน าค่านั้นไปใช้ค านวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมต่อไป 
 3) ภัยที่ไม่สามารถรับประกันภัย (Uninsurable Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูงเกินกว่าที่
บริษัทจะรับประกันภัยได้    
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
  

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

4-29



 

การจัดการพิจารณารับประกันภยั   4-29 
 

 Numerical Rating คือระบบตัวเลขที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย หรือระบบการวัดค่าความเสี่ยงภัยเป็น
ตัวเลข ในระบบนี้ได้ก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ออัตราการตาย และก าหนดความเสี่ยงภัยปกติมาตรฐาน
เท่ากับ 100% ส าหรับปัจจัยใด ๆ ที่ดีมีผลท าให้ความเสี่ยงภัยลดลงจะมีค่าเป็นลบ หรือเรียกว่า “ค่าเครดิต” ส่วน
ปัจจัยใด ๆ ที่มีผลเสียท าให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้นจะมีค่าเป็นบวก หรือเรียกว่า “ค่าเดบิต” เมื่อน าผลรวมของค่าความ
เสี่ยงปกติมาตรฐานบวกด้วยค่าที่เป็น “เดบิต” หักด้วยค่าที่เป็น “เครดิต” ผลที่ได้จะเป็นค่าความเสี่ยงภัยของคนคน
นั้น และน าค่านั้นไปใช้ค านวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมต่อไป 
 3) ภัยที่ไม่สามารถรับประกันภัย (Uninsurable Risk) คือ ผู้ขอเอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยสูงเกินกว่าที่
บริษัทจะรับประกันภัยได้    
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เร่ืองที ่4.5    
บทบาทและหน้าทีข่องตัวแทนประกนัชีวติ 
ในการพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
 
  

   ตัวแทนประกันชีวิตมิใช่เป็นผู้ที่มีบทบาทแต่เพียงขายประกันชีวิต หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเท่านั้น แต่
ตัวแทนประกันชีวิตยังเป็นผู้มีบทบาทส าคัญมากต่อการพิจารณารับประกันภัย เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้ที่
จะต้องท าความรู้จัก สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิด รู้จักสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ฐานะการเงิน อาชีพและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
และรวบรวมข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย เพราะ
หากตัวแทนประกันชีวิตสามารถพิจารณารับประกันภัยและคัดเลือกภัยได้ดีในเบื้องต้น ย่อมส่งผลดีต่อการเติบโตของ
ธุรกิจ ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ความคงอยู่ของกรมธรรม์และรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต 
เพราะบริษัทประกันชีวิตจะประเมินและพิจารณารับประกันภัยผู้เอาประกันภัยจากใบค าขอเอาประกันภัย และเอกสาร
ประกอบอ่ืน ๆ เท่านั้น ไม่ได้เห็นลักษณะ รูปร่างหน้าตา ที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัย       

       และการที่ตัวแทนประกันชีวิตสามารถแสดงบทบาทในฐานะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นท่ีดี  มีบุคลิกภาพเป็นที่
ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ ที่ท าให้ผู้เอาประกันภัยเปิดใจ และยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวที่ส าคัญทั้งทางด้านการเงิน 
หรือสุขภาพ และตัดสินใจท าประกันชีวิตได้นั้น ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอในทุกด้าน 
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเร่ืองของงานด้านประกันชีวิต และรู้รอบในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง เป็นต้น ที่จะสามารถช่วยวางแผนการเงิน หรือช่วยเหลือแนะน าลูกค้าได้  และที่ส าคัญจะต้องมี
ใบอนุญาตขายกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตจะต้องอบรม สอบรับใบอนุญาตตัวแทน
ประกันชีวิต และขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนประกันชีวิตในสังกัดบริษัทประกันชีวิตต่อไป ตามที่คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก าหนด    
 หน้าที่ในการพิจารณารับประกันภัยของตัวแทนประกันชีวิต มีดังนี้        
 1. คัดเลือกภัย  
 2. พิจารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย 
 3. จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 
  4. น าเสนอขายและอธิบายเงื่อนไขและผลประโยชน์ 
 5. ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) 
 6. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน  
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             

ลิขสิทธิ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ห้ามนำไปใช้ในการแสวงหากำไรทางการค้า
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1. คดัเลอืกภัย  
 ตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิดและมีข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยจึงมีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้พิจารณา 
รับประกันภัยและคัดเลือกภัยเบื้องต้นให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยยอมรับภัยนั้นได้โดยไม่เกิดความ
เสียหายในภายหลัง และผู้ขอเอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตามที่ผู้ขอเอาประกันต้องการ  
นอกจากนี้ยังท าให้บริษัทประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์
ประกันภัยและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต  ก่อให้เกิดผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจ
ประกันภัย 
 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องชี้แจงและท าความเข้าใจให้ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงข้อความจริงในใบค าขอ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตัวผู้ขอเอาประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะได้ค านวณเบี้ยประกันภัยได้ถูกต้อง ไม่มีการคิดเบี้ยพิเศษเพิ่ม 
หรือปฏิเสธการรับประกันภัยในภายหลัง แม้ว่าบางคร้ังการแถลงข้อความจริงนั้นอาจมีผลท าให้บริษัทประกันภัยเรียก
เก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เลื่อนหรือปฏิเสธการรับประกันภัยก็ตาม ขณะที่การแถลงข้อความเท็จจะมีผลท าให้บริษัท
ประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมดก็ตามหรือ ยกเลิกความคุ้มครองหรือปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์
ตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย แล้วแต่กรณี     
 
2. พจิารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัย 
 ตัวแทนประกันชีวิตเป็นบุคคลที่รู้จักใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นและ
ความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยได้ ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าท่ีในการ
ช่วยวิเคราะห์ และเลือกน าเสนอแบบประกันภัย ซึ่งมีทั้งเน้นด้านความคุ้มครอง หรือเน้นด้านการออมทรัพย์ เป็นต้น 
จ านวนเงินเอาประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์  
 หากผู้ขอเอาประกันชีวิตน าเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย บริษัท
ผู้รับประกันภัยอาจขอเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการท าประกันภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยรายนั้น 
 
3. จดัเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารส าคัญของผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณารับประกันให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วส าหรับบริษัทประกันภัยใน การพิจารณารับประกันภัย
และการออกกรมธรรม์ เพราะถ้าตัวแทนประกันชีวิตรับเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้ให้ข้อมูล
ส าคัญในใบค าขอ บริษัทจะต้องให้ตัวแทนประกันชีวิตขอเอกสาร หรือน ากลับไปให้ผู้เอาประกันภัยใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน 
ซึ่งท าให้ผลการพิจารณาล่าช้าออกไปอีก สร้างความไม่พอใจกับผู้ขอเอาประกันภัยได้ และหากมีเอกสารบางรายการที่
บริษัทต้องการขอเพิ่มจากผู้เอาประกันภัยเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจรับประกันภัย  ตัวแทนประกันชีวิตอาจจะต้อง
กลับไปขอรับเอกสารเพิ่มจากผู้ขอเอาประกันภัย     
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
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1. คดัเลอืกภัย  
 ตัวแทนประกันชีวิตมีความใกล้ชิดและมีข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยจึงมีบทบาทและหน้าที่เป็นผู้พิจารณา 
รับประกันภัยและคัดเลือกภัยเบื้องต้นให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยยอมรับภัยนั้นได้โดยไม่เกิดความ
เสียหายในภายหลัง และผู้ขอเอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตามที่ผู้ขอเอาประกันต้องการ  
นอกจากนี้ยังท าให้บริษัทประกันภัยและตัวแทนประกันชีวิตได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อความคงอยู่ของกรมธรรม์
ประกันภัยและรายได้ของตัวแทนประกันชีวิต  ก่อให้เกิดผลก าไรของบริษัทประกันภัยและการเติบโตของธุรกิจ
ประกันภัย 
 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องชี้แจงและท าความเข้าใจให้ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงข้อความจริงในใบค าขอ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตัวผู้ขอเอาประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะได้ค านวณเบี้ยประกันภัยได้ถูกต้อง ไม่มีการคิดเบี้ยพิเศษเพิ่ม 
หรือปฏิเสธการรับประกันภัยในภายหลัง แม้ว่าบางคร้ังการแถลงข้อความจริงนั้นอาจมีผลท าให้บริษัทประกันภัยเรียก
เก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เลื่อนหรือปฏิเสธการรับประกันภัยก็ตาม ขณะที่การแถลงข้อความเท็จจะมีผลท าให้บริษัท
ประกันภัยคืนเบี้ยประกันภัยที่เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมดก็ตามหรือ ยกเลิกความคุ้มครองหรือปฏิเสธการจ่ายผลประโยชน์
ตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย แล้วแต่กรณี     
 
2. พจิารณาความจ าเป็นและความสามารถในการช าระเบีย้ประกนัภัย 
 ตัวแทนประกันชีวิตเป็นบุคคลที่รู้จักใกล้ชิดกับผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ความจ าเป็นและ
ความสามารถในการช าระเบ้ียประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยได้ ตัวแทนประกันชีวิตจึงมีบทบาทและหน้าที่ในการ
ช่วยวิเคราะห์ และเลือกน าเสนอแบบประกันภัย ซึ่งมีทั้งเน้นด้านความคุ้มครอง หรือเน้นด้านการออมทรัพย์ เป็นต้น 
จ านวนเงินเอาประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการ และความสามารถในการช าระเบี้ย
ประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยช าระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์  
 หากผู้ขอเอาประกันชีวิตน าเสนออัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัย บริษัท
ผู้รับประกันภัยอาจขอเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจถึงความเหมาะสมในการท าประกันภัย
ของผู้ขอเอาประกันภัยรายนั้น 
 
3. จดัเตรียมและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารส าคัญของผู้ขอเอาประกันภัยเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณารับประกันให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วส าหรับบริษัทประกันภัยใน การพิจารณารับประกันภัย
และการออกกรมธรรม์ เพราะถ้าตัวแทนประกันชีวิตรับเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้ให้ข้อมูล
ส าคัญในใบค าขอ บริษัทจะต้องให้ตัวแทนประกันชีวิตขอเอกสาร หรือน ากลับไปให้ผู้เอาประกันภัยใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน 
ซึ่งท าให้ผลการพิจารณาล่าช้าออกไปอีก สร้างความไม่พอใจกับผู้ขอเอาประกันภัยได้ และหากมีเอกสารบางรายการที่
บริษัทต้องการขอเพิ่มจากผู้เอาประกันภัยเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจรับประกันภัย  ตัวแทนประกันชีวิตอาจจะต้อง
กลับไปขอรับเอกสารเพิ่มจากผู้ขอเอาประกันภัย     
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4. น าเสนอขาย และอธิบายเงือ่นไขและผลประโยชน์  
 ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าที่น าเสนอขายแบบประกันภัยที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ ความจ าเป็น
และความสามารถในการช าระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย  โดยต้องอธิบายผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์
ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยเลือกท าประกัน เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ขอเอาประกันภัยจะ
ได้รับ และข้อยกเว้นต่าง ๆ ให้ผู้ขอเอาประกันภัยรับทราบอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และลด
ข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 
5. ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้าม)ี 
 ตัวแทนประกันชีวิตมีบทบาทและหน้าที่ตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้เอาประกันภัยด้วยความจริงใจ เช่น 
ข้อสงสัยเก่ียวกับเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย การบริการต่าง ๆ 
ของบริษัทประกันภัย ฯลฯ เพื่อให้ผู้ขอเอาประกันภัยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ประทับใจการบริการของตัวแทนประกัน
ชีวิต และตัดสินใจท าประกันชีวิตกับตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่ตัวแทนสังกัดอยู่ 
 
6. ส่งเสริมให้เกดิการแข่งขนั  
         ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการประกันชีวิต และกรมธรรม์
ประกันภัยพื้นฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยสนใจและตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตได้มากขึ้น ท าให้เกิด
บรรยากาศการแข่งขันที่ดีเพิ่มสูงขึ้น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 
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 โดยทั่วไป การแบ่งกลุ่มอายุของผู้ขอเอาประกันภัยก าหนดเป็น 4 ช่วง คือ 
   1) ช่วงวัยเด็ก (Infant and child) อายุ 0 – 15 ป ี
  2) ช่วงวัยหนุ่มสาว (Young Age) อายุ 16 – 40 ป ี
  3) ช่วงวัยกลางคน (Middle Age) อายุ 41 – 60 ป ี
  4) ช่วงวัยชรา (Old Age) อายุ 61 ปีขึ้นไป 
  1) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยเด็ก ช่วงที่1 (อายุ 0 – 15 ปี) มักเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเรียกร้องสินไหม
สุขภาพทดแทนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า 5 ปี จึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง หากได้รับข้อมูลว่าผู้ขอเอาประกันภัยเคยมีประวัติเจ็บป่วย หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนการขอท า
ประกันชีวิต นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยมีพี่น้องหลายคน แต่บิดามารดาเลือกให้ท าประกันภัยเพียงคนเดียว 
ก็เป็นข้อมูลที่ผู้พิจารณารับประกันภัยต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
  2) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยหนุ่มสาว ช่วงที่ 2 (อายุ 16 – 40 ปี) เป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการพิจารณารบั
ประกันภัยน้อย ปัจจัยที่ควรพิจารณาคือ อายุ แบบประกันที่ขอซื้อ จ านวนเงินเอาประกันภัยที่ยังมีผลบงัคับ ส่วนได้เสีย
ในการขอท าประกันชีวิต และรายได้ที่เกิดจากการท างาน เพื่อพิจารณาดูจ านวนเงินเอาประกันภัยที่ขอซื้อว่าเหมาะสม
หรือไม่ 
  3) ผู้ขอเอาประกันภัย ช่วงวัยกลางคน ช่วงที่ 3 (อายุ 41 – 60 ปี) จะเป็นกลุ่มที่ผู้พิจารณาต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสุขภาพร่างกายของคนเราจะเริ่มมีปัญหาเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป ดังนั้นส าหรับผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่ไม่เคยซื้อประกันชีวิตมาก่อน ผู้พิจารณารับประกันภัยควรตั้งค าถาม โดยถามตนเองว่า “ท าไมผู้ขอ            
เอาประกันภัยจึงเพิ่งจะมาขอซื้อประกันชีวิต” โดยจะต้องพิจารณาละเอียดมากขึ้น เมื่อเทียบกับอายุของผู้ขอ             
เอาประกันภัยที่มากข้ึนด้วยเช่นกัน 
  4) ผู้ขอเอาประกันภัยช่วงวัยชรา ช่วงที่ 4 (อายุ 61 ปีขึ้นไป) ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้องค านึงถึง
มุมมองหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการขอเอาประกันภัยได้ (Insurability) เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่มี
อายุมากขึ้นย่อมจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดังนั้นถ้าผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 60 ปี แถลงว่าไม่เคยไปพบแพทย์เลย
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา หรือเคยนอนโรงพยาบาลด้วยเร่ืองเจ็บป่วยเล็กน้อย ผู้พิจารณารับประกันภัยจะต้อง
พิจารณาด้วยความระมัดระวังมากข้ึน และพยายามหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
  บริษัทประกันภัยโดยทั่วไปจะจ ากัดอายุที่สามารถขอเอาประกันชีวิตได้ที่อายุ 60 – 70 ปี บางบริษัทอาจ
พิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ถึงอายุ 75 ปี แต่ก็มีบางบริษัทซึ่งมีจ านวนน้อยจะรับประกันชีวิตถึงอายุ 80 ปี 
และแน่นอนว่าเมื่ออายุของผู้ขอเอาประกันภัยสูงขึ้น เบี้ยประกันภัยก็ย่อมสูงตามด้วย  เนื่องจากความเสี่ยงต่อการ
คัดเลือกภัยสูงขึ้น และมีมูลเหตุจูงใจในการขอซื้อประกันชีวิตที่ต้องน ามาเป็นประเด็นในการพิจารณาด้วย             
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เร่ืองที ่4.2  
ปัจจัยส าคญัทีต้่องพจิารณารับประกนัภัยแบบพืน้ฐาน 
  
 
 การพิจารณารับประกันภัยจะต้องเป็นไปตามหลักการของการประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงภัยของผู้ขอ
เอาประกันภัยที่ถูกต้อง ยุติธรรม ดังนั้นการพิจารณารับประกันภัยจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่ างประกอบการ
พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) 
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับสุขภาพ (Non-medical Risk) 
 
1. ปัจจยัเส่ียงทีเ่กีย่วกบัสุขภาพ  
 ปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวกับสุขภาพ (Medical Risk) เป็นตัวอย่างที่อธิบายถึงสภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันภัย 
ซึ่งผู้พิจารณาจะต้องประเมินจากข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณาสุขภาพในขณะพิจารณา และแนวโน้มของสุขภาพใน
อนาคตด้วย โดยจะพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยเสี่ยงทางการแพทย์ (Medical Factors) ดังนี้ 
  1.1 อายุ 
  1.2 เพศ 
  1.3 ส่วนสูง และน้ าหนัก 
  1.4 ประวัติสุขภาพส่วนตัว 
  1.5 ประวัติสุขภาพของครอบครัว 
  1.6 ความไม่สมประกอบของร่างกาย หรือความบกพร่องของสุขภาพ 
  1.7 การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด 
  1.8 การดื่มสุรา 
 1.1 อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณารับประกันภัยที่ผู้พิจารณาจะต้องค านึงถึง  เนื่องจากมี
หลายเหตุผลประกอบ แต่เหตุผลประการแรกที่ผู้พิจารณาต้องค านึงถึง คือ ปัญหาสุขภาพทางร่างกายจะเกิดขึ้นและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นตามอายุ เหตุผลประการที่สอง คือ อายุของผู้ขอเอาประกันภัย จะต้องใช้ในการพิจารณาควบคู่
ไปกับจ านวนเงินเอาประกันภัยทั้งที่มีอยู่เดิม หรือที่ก าลังยื่นขอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยผู้พิจารณาในการ
ป้องกันเรื่องของภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้ (Anti-selection) ยกตัวอย่างเช่น ชายอายุ 50 ปี เพิ่งเริ่มมีความต้องการ
ขอซื้อประกันชีวิต เมื่อเทียบกับชายวัยเดียวกันซึ่งได้ซื้อประกันภัยแบบคุ้มครองมรดกตั้งแต่อายุ 30 ปี จึงเป็นที่         
น่าสังเกตว่า ชายคนแรกอาจจะมีภัยที่ขัดต่อการคัดเลือก เช่น อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในทาง
กลับกัน ถ้าผู้พิจารณาได้รับใบค าขอเอาประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุน้อย แต่มีความต้องการที่จะซื้อความ
คุ้มครองในจ านวนเงินเอาประกันภัยที่สูง ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภัยที่ขัดต่อการคัดเลือกได้เช่นเดียวกัน 
  

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